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Udzielanie kredytów, pożyczek i gwarancji 

to – obok prowadzenia rachunków bankowych 

– podstawowa działalność banków. Ryzyko, ja-

kie potencjalnie wiąże się z każdym kredytem, 

pożyczką czy gwarancją, powoduje konieczność 

zabezpieczania się przed skutkami ewentualnego 

niespłacenia długu.

Kredyty hipoteczne w Polsce nadal świetnie 

się sprzedają - po słabszym I kwartale 2008 r. w II 

kwartale - wzrost sprzedaży kredytów hipotecz-

nych wyniósł 22 proc. Stabilizacja cen na rynku 

nieruchomości oraz lepsze systemy oceny zdolno-

ści kredytowej klientów sprawią jednak, że w przy-

padku niektórych kredytów hipotecznych marże 

mogą się zwiększyć. Jest to oczywiście związane 

ze zwiększonym ryzykiem bankowym, a  przed-

stawienie systemu finansowego w kontekście 

szeroko rozumianego pojęcia ryzyka bankowego 

to temat jednego z zaprezentowanych artykułów 

czasopisma. A Tych, którzy w szczególny sposób 

zainteresowani są tematyką bankowości odsyłamy 

do artykułu, który z pewnością rozwieje wątpliwo-

ści, dotyczące zabezpieczania wierzytelności ban-

ków, w formie szeroko omówionych tu gwarancji 

bankowych.

W prezentowanym numerze kwartalnika nie 

zabraknie ciekawych i nowatorskich opracowań, 

dotyczących dziedziny turystyki. Nie bez powo-

du mówi się, że turystyka to przemysł XXI wieku. 

Z opracowań ONZ wynika, że w XXI wieku ok. 30% 

zatrudnionych będzie pracować w dziedzinach 

bezpośrednio lub pośrednio związanych z tury-

styką. Usługi turystyczne z roku na rok przynoszą 

coraz większe zyski, a jest to niewątpliwie zasługa 

wzrostu zainteresowania podróżowaniem, a tak-

że wzrost poziomu zamożności społeczeństwa. W 

jednym z artykułów przeczytacie Państwo, jakie 

motywy podróżowania charakteryzują turystów 

Regionu Majorki i jaką rolę w owym podróżowaniu 

odgrywa transport morski i lotniczy. Natomiast 

Tych, którzy sami pragnęliby założyć działalność z 

zakresu świadczenia usług turystycznych, zachę-

cam do wnikliwej lektury artykułu na temat zakła-

dania biur podróży w Polsce.

Zachęcam również Państwa, których w szcze-

gólności interesuje dziedzina prawa, do zaznajo-

mienia się z artykułami prawników, nawiązujących 

do tematyki sprawiedliwości karania, stosowania 

prawa łaski, omówienia znaczenia problematyki 

formy czynności prawnej itp.

Te i inne artykuły zawarte w czwartym nume-

rze „Przeglądu prawno – ekonomicznego” polecam 

Państwa uwadze, licząc na życzliwe przyjęcie.

Z wyrazami szacunku

Barbara Lubas

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,
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Wśród głównych krytyków teorii Petra-

życkiego byli tak wybitni rosyjscy filozofo-

wie prawa jak Borys Cziczerin, Eugeniusz 

Trubeckoj, Bogdan Kistiakowski i Paweł 

Nowgorodcew. Z jednej strony autorzy ci 

doceniali oryginalność i twórczy poten-

cjał teorii Petrażyckiego oraz jej zacięcie 

antypozytywistyczne. Jednak z drugiej – 

zwracali uwagę na to, że mimo pretensji 

tej teorii do naukowego charakteru, ma 

ona pewne ograniczenia i zawiera pewne 

niekonsekwencje. Można jednakowoż po-

wiedzieć, że teoria Petrażyckiego stała się 

mocnym bodźcem dla rozwoju rosyjskiej 

filozofii prawa.

BORYS NIKOŁAJEWICZ CZICZERIN 

(1828-1904)

Jako jeden z pierwszych teorię Petrażyc-

kiego poddał krytycznej analizie profesor 

moskiewskiego uniwersytetu, Borys Niko-

łajewicz Cziczerin w artykule „Psycholo-

giczna teoria prawa” (czasopismo „Woprosy 

filosofii i psichologii”, 1900, Księga 55). Z 

jednej strony Cziczerin zdecydowanie po-

parł wystąpienie Petrażyckiego przeciwko 

rozpowszechnionemu w tamtym czasie w 

nauce prawa pozytywizmowi, z drugiej zaś 

krytykował jego ocenę prawa jako instru-

mentu polityki społecznej. Mając na myśli 

Petrażyckiego, Cziczerin w swej „Filozofii 

prawa” pisał: „Ci z młodych prawników, któ-

rzy – oburzając się na panujące nurty – widzą 

we współczesnym świecie zupełną «dezintegrację 

świadomości prawnej» i zwłaszcza w nauczaniu 

Iheringa dostrzegają «tylko jeden z symptomów 

ogólnej choroby, ogólnej moralnej i ideowej de-

generacji kultury w obecnej epoce przejściowej», 

sami nie są w stanie wybić się z ustalonego to-

ru. Chcą oni wskrzesić stare prawo naturalne, 

Dr hab. Aleksander Mereżko, prof. KUL

Teoria Leona Petrażyckiego
i jej krytycy w rosyjskiej teorii i filozofii prawa praw

Leon Petrażycki’s theory and its critics 
in Russian theory and philosophy of law
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ale przy braku przygotowania filozoficznego 

nie wiedzą, jak tego dokonać. W ślad za Ihe-

ringiem mieszają prawo z polityką i ogłaszają 

naukę przyszłości – «politykę cywilną», która 

winna być wskrzeszeniem prawa naturalnego. 

Stąd tu i kazanie apostola Pawła o miłości, 

która powinna stać się celem prawoznawstwa 

(!), i gospodarczy ustrój społeczeństwa wedle 

najnowszych recept niemieckich «socjalistów z 

katedry», których teorie reprezentują zupełny 

chaos wszelkiego rodzaju prawnych, moralnych, 

gospodarczych i politycznych pojęć. Nie ma tylko 

tego, co stanowi źródło i podstawę wszelkiego 

prawa, – osobowości ludzkiej z jej naturą ducho-

wą i z wypływającymi z niej wymogami”1.

Cziczerin krytykuje politykę prawa Petra-

życkiego ze stanowiska liberalizmu klasycz-

nego i uważa, że jej celem jest dystrybucja 

mienia, którą uważa się za powinność spo-

łeczeństwa i która powinna być realizowana 

przez państwo wedle odgórnego planu, co 

stoi w sprzeczności z ideami liberalizmu i 

polityki gospodarczej nawiązującej do lese-

feryzmu. Cziczerin podejrzewa także, że za 

polityką prawa Petrażyckiego kryje się ko-

munizm, jako ów wspominany ideał miłości. 

Zdaniem Cziczerina, polityka prawa oznacza 

dystrybucję mienia przez państwo i jako taka 

jest zatem przejawem niesprawiedliwości2.

EUGENIUSZ NIKOŁAJEWICZ 

TRUBECKOJ (1863-1920)

Uczeń Cziczerina, Eugeniusz Trubeckoj 

był również dosyć krytycznie nastawiony do 

teorii Petrażyckiego, analizie której poświę-

cił artykuł pt. „Filozofia prawa profesora L.I. 

Petrażyckiego”. Jego zdaniem, główna myśl 

Petrażyckiego co do psychicznej treści feno-

menu prawa zdradza pewne niekonsekwen-

cje, ponieważ myli on psychologiczny punkt 

widzenia z etycznym3. Tezę tę Trubeckoj 

wyjaśnia w następujący sposób – określa-

jąc istotę prawa, Petrażycki bierze za punkt 

wyjścia swoich rozważań nie „ogólnoludzką 

psychologię”, lecz psychologię człowieka po-

siadającego prawidłowo rozwiniętą moralną i 

świadomość prawną. Chodzi tu o psychologię 

nie wszystkich ludzi, a tylko tych, którzy czu-

ją się związani pewnymi normami uczciwe-

go i należytego zachowania. Stąd Trubeckoj 

wnioskuje, iż czysto psychologiczny punkt 

widzenia, z którego pierwotnie wychodzi Pe-

trażycki, niedostrzegalnie dla niego samego 

zmienia się na punkt widzenia etyczny.

„Petrażycki – pisze Trubeckoj – chce po-

zostać na gruncie psychologii empirycznej, lecz 

to okazuje się niemożliwe: ponieważ psychologia 

empiryczna bada wszystkie stany, które są prze-

żywane w duszy człowieka w rzeczywistości bez 

preferowania jakiegokolwiek z nich; z niej my 

możemy dowiedzieć się na przykład, że jedni lu-

dzie uważają się za związanych i kierują się w 

swym zachowaniu normami, ograniczającymi ich 

egoizm, zaś inni są kierowani wyłącznie przez 

1 B.N. Cziczerin, Filozofia prawa (Философия права), Sankt Petersburg 1998, s. 23.
2 Ibidem, s. 23-24.
3 E.N. Trubeckoj, Trudy po filozofii prawa (Труды по философии права), Sankt Petersburg 2001, s. 487.
4 Ibidem, s. 488.
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pobudki egoistyczne. Jednak kwestia tego, czym 

powinni się kierować, wykracza poza sferę jej ba-

dań. Sama w sobie psychologia empiryczna nie 

jest w stanie rozwiązać problemu istoty prawa, 

dlatego że to zagadnienie jest nie tylko kwestią 

istnienia, lecz także kwestią powinności. Właśnie 

dlatego badania pana Petrażyckiego nie są czystą 

psychologią, lecz psychologią opartą na etyce”4. 

Trubeckoj podkreśla przy tym, iż samo 

w sobie korzystanie z etyki dla rozwiązania 

filozoficzno-prawnych kwestii nie jest wa-

dą, lecz zaletą, gdyż istnieje ścisły związek 

pomiędzy prawem, a etyką. Jednak etyka, 

która „nie pamięta swego pochodzenia” i która 

uważa siebie za psychologię może stać się 

źródłem niebezpiecznych błędów5.

Twierdzi on także, że ze względu na to, 

iż jako materiał dla badań Petrażyckiego 

służy nie „ogólnoludzka psychologia”, lecz 

świadomość – mieszcząca się w normie w 

sensie prawa – należałoby przede wszyst-

kim zadać pytanie: jaka świadomość może 

być uznana za „mieszczącą się w normie”. 

Na czym polega kryterium rozgraniczenia 

„normalnego” od „nienormalnego” w sferze 

świadomości prawnej?

Jeżeli jednak Petrażycki zadałby sobie 

tego typu pytania zauważyłby, że zagad-

nienia te wykraczają poza kompetencję psy-

chologii empirycznej. Jak pisze w związku z 

tym Trubeckoj: „Psychologia niewątpliwie mo-

że stanowić cenne wsparcie dla badań prawa, 

ale po to aby zorientować się w dostarczanym 

przez nią materiale i podzielić go na odpowied-

ni i nieodpowiedni dla prawoznawstwa, trzeba 

najpierw ustalić, czym są normy prawne; co w 

ogóle można uważać prawnym a co – niepraw-

nym. Inaczej mówiąc, przed przystąpieniem do 

[analizy – A.M.] materiału psychologicznego, 

należy określić pojęcie prawa”6.

Petrażycki jednak, według niego, po-

stępuje wręcz odwrotnie, czyli zaczyna 

od psychologii, w wyniku czego nie udaje 

mu się ominąć błędu, który zarzuca swym 

poprzednikom. Chodzi o to, że jego rozu-

mowania popadają w błędne koło logicznej 

pomyłki definitio per idem, dlatego że wy-

wnioskowanie pojęcia prawa z obserwacji 

nad psychicznymi stanami ludzi, którzy 

„przeżywają w swojej świadomości normy praw-

ne”, oznacza określanie prawo poprzez pra-

wo, czyli niewiadome poprzez nieznane. 

Trubeckoj nie ma wątpliwości co do 

tego, że normy prawne mają charakter im-

peratywno-atrybutywny, ponieważ każda 

z nich z jednej strony coś „nakazuje”, zaś 

z drugiej – nadaje jakieś „uprawnienia”. 

Mimo to wątpi on, iż charakter ten może 

stanowić wystarczające kryterium, przy po-

mocy którego można skutecznie oddzielić 

normy prawne od moralnych. Jego zdaniem 

w rzeczywistości trudno znaleźć bodaj jed-

ną normę moralną, która nie byłaby normą 

imperatywno-atrybutywną, czyli która nie 

wyrażałaby sobą „psychicznie” jakichkol-

wiek obowiązków jednych jednostek wo-

bec innych (na przykład wobec naszych 

bliźnich, albo wobec Boga dla tych, którzy 

5 Ibidem, s. 488.
6 Ibidem, s. 489.
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w niego wierzą). Innymi słowy, w teorii Pe-

trażyckiego nie ma ścisłej granicy pomiędzy 

prawem i moralnością, tak samo jak nie ma 

granicy między prawem a „przekonaniem 

prawnym”. W tym miejscu Trubeckoj pod-

daje krytyce tezę Petrażyckiego co do tego, 

że dla istnienia „zjawiska prawnego” (czy-

li zarówno normy prawnej, jak i stosunku 

prawnego) jako subiektywnego przeżycia 

psychicznego nie jest konieczne nie tylko 

uznanie „naszej normy, naszego prawa i na-

szego obowiązku” ze strony kogokolwiek, 

ale nie jest też konieczne istnienie obiek-

tywnego świata, w sensie zewnętrznej 

rzeczywistości. Jak wiadomo, w celu uza-

sadnienia tej tezy Petrażycki odwołuje się 

do takich hipotetycznych przykładów jak 

umowa wariata z diabłem o sprzedaż swo-

jej duszy albo „umowa ślubna” z diabłem 

kobiety, która uważa się wiedźmą (pod 

wpływem snu, hipnozy, halucynacji albo 

złudzenia). Na tych przykładach Petrażyc-

ki ukazuje działanie normy prawnej, która 

przewiduje wykonanie umowy, a także ist-

nienie stosunku prawnego bez względu na 

to, że diabeł, któremu zabobonna albo psy-

chicznie upośledzona jednostka przypisuje 

pewne prawa i obowiązki, nie istnieje jako 

rzeczywistość zewnętrzna. 

Nawiązując do tego przykładu Trubeckoj 

podkreśla, że nieobecność stosunku praw-

nego między „wiedźmą” i diabłem nie mo-

że być udowodniona ani z punktu widzenia 

teorii Petrażyckiego, ani z punktu widzenia 

jakiejkolwiek teorii naukowej, gdyż w takiej 

sferze nauka zdecydowanie nie jest kom-

petentna. Jednak według niego problem 

polega na tym, że wariat może skierować 

swoje roszczenia prawne nie przeciw uro-

jonym istotom, a rzeczywistym ludziom7. 

Otóż, na przykład ktoś, kto uważa się za 

króla Hiszpanii może zażądać posłuchu ze 

strony „swych poddanych”. Jeżeli zaś brać 

pod uwagę teorię Petrażyckego, ironizuje 

Trubeckoj wtedy po prostu niemożliwie 

jest udowodnienie, że wyżej wspomniany 

wariat nie ma praw do tronu hiszpańskie-

go8. Trudności, twierdzi on, mogą tylko 

wzrosnąć jeżeli wziąć pod uwagę i ten fakt, 

że obywatele Hiszpanii psychicznie „prze-

żywają inne normy”, według których tron 

Hiszpanii należy się nie wspomnianemu wa-

riatowi, lecz właściwej osobie.

Z uwagi na ten skrajnie hipotetyczny 

przypadek Trubeckoj zadaje pytanie, gdzie 

jest kryterium, na podstawie którego mo-

glibyśmy rozwiązać spór pomiędzy podda-

nymi Hiszpanii i ich wyobrażonym królem. 

Inaczej rzecz ujmując, jakie są cechy, przy 

pomocy których moglibyśmy odróżnić pra-

wo rzeczywiste od przekonania prawnego 

albo od halucynacji.

Trubeckoj myśli, że ani teoria Petrażyc-

kiego, ani psychologia empiryczna nie są w 

stanie dać dostatecznej odpowiedzi na to 

pytanie, ponieważ jeżeli kryterium prawa 

7 Ibidem, s. 491.
8 Ibidem, s. 491.
9 Ibidem, s. 492.
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jest subiektywny stan psychiczny, wówczas 

każdy człowiek jest swoim nieomylnym sę-

dzią, a świadomość jednostki stanowi jedy-

ne kryterium prawdy i fałszu w prawie, a to 

oznacza, że to co jest prawdziwe dla jed-

nej osoby, może być fałszywe dla innej9. Jak 

podkreśla Trubeckoj: „Rozwiązanie sporów 

prawnych jest możliwe tylko pod warunkiem, że 

uznamy, iż psychika jednostki nie stanowi dosta-

tecznego kryterium dla rozgraniczenia prawa od 

nie-prawa, iż istnieje obiektywna skala, obiek-

tywne kryterium prawdy w prawie – które to kry-

terium znajduje się ponad empirycznym stanem 

świadomości jednostki. Twierdząc przeciwnie, 

nieuchronnie powinniśmy dojść do wniosku, że w 

ogóle nie ma norm prawnych, mogących wiązać 

obiektywnie, że normy prawne w ogóle wiążą su-

biektywnie jedynie te podmioty, które je przeży-

wają. Jednak przyjęcie takiego punktu widzenia 

– oznacza zaprzeczenie samego istnienia prawa, 

samego istnienia norm prawnych, ponieważ jako 

normy prawne można rozumieć tylko takie regu-

ły, które mają znaczenie obiektywne, tj. które nie 

tylko rządzą świadomością jednostki, lecz regu-

lują wzajemne stosunki między ludźmi”10.

W taki sposób Trubeckoj usiłuje udowod-

nić, że teoria Petrażyckiego jest w gruncie 

rzeczy nie tyle teorią prawa jako zjawi-

ska obiektywnego, ile teorią „przekonania 

obiektywnego”, które to przekonanie bazu-

je jednak na złudzeniu – będąc samo jedy-

nym kryterium prawdy w dziedzinie prawa, 

przekonanie prawne w ujęciu Petrażyckiego 

jest de facto pozbawione obiektywnej pod-

stawy. Trubeckoj dochodzi do wniosku, że 

w konsekwencji logicznego rozwinięcia i re-

ductio ad absurdum, nauczanie Petrażyckiego 

powinno dojść do samounicestwienia, po-

nieważ jeżeli my uznajemy razem z autorem 

psychologicznej teorii prawa, że w prawie 

nie ma innego kryterium oprócz kryterium 

„psychicznego i jednostkowego”, wtedy je-

dynym konsekwentnym wnioskiem wydaje 

się być wniosek, iż wszelkie „przekonanie 

prawne” jest fałszem11.

Mimo swojego dość krytycznego nasta-

wienia wobec teorii Petrażyckiego, Trubec-

koj uznaje, że teoria ta ma naukowe znacze-

nie i że nawet w swych błędach Petrażycki 

pozostaje utalentowaną postacią, której 

oryginalne idee zmuszają do myślenia i no-

wych poszukiwań w nauce prawa. Podnosi 

on bowiem ważne kwestie, wymagające 

uwagi ze strony nauki prawa.

Ponadto, Trubeckoj widzi pewne zalety 

teorii Petrażyckiego wśród których wymie-

nia zwłaszcza:

– wskazanie istotnych wad w ówczesnej 

nauce prawa i w pozytywistycznych kon-

cepcjach prawa, które wywodzą pojęcie 

prawa z pojęcia państwa albo z przy-

musu. Petrażycki ukazał między innymi 

błędne koło, w które wpadają pozytywi-

styczne koncepcje prawa, a także to, że 

ich pojęcie prawa mieści w sobie logicz-

ną pomyłkę „definitio per idem”. Według 

niego żadne państwo i żadna władza nie 

mogą stanowić pierwotnego źródła pra-

10 Ibidem, s. 492.
11 Ibidem, s. 493.
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wa dlatego, że zarówno państwo, jak i 

władza są same zdeterminowane przez 

prawo.

– skutecznie udowodnienie niekonse-

kwencji tych teorii dotyczących prawa, 

które określają prawo jako „ogólne prze-

konanie” czy „ogólną wolę” lub utożsa-

miają prawo z normami życia społecz-

nego ogólnie uznanymi przez członków 

danej społeczności (na przykład teoria 

Birlinga). Również i tutaj problem polega 

na tym, że wspomniane „ogólne przeko-

nanie” i „ogólna wola” są determinowane 

przez prawo i właśnie dlatego nie mogą 

być jego istotą czy źródłem.

Za główne osiągnięcie teorii Petrażyc-

kiego Trubeckoj uważa to, że udało mu się 

precyzyjnie wskazać na kluczowy dylemat, 

przed którym stoi filozofia prawa: miano-

wicie powinna ona albo odrzucić wszelkie 

dalsze próby określenia istoty prawa, ina-

czej mówiąc wyrzec się samej siebie i uznać 

swe główne zadanie za nieosiągalne, albo 

szukać kryterium dla odgraniczenia prawa 

od nie-prawa poza i jakby „ponad” prawem 

pozytywnym12.

Uznając zasługi Petrażyckiego w kryty-

ce pozytywizmu, Trubeckoj jednocześnie 

uważa, że sam on nie do końca odrzucił 

pozytywizm. Inaczej mówiąc, odrzucając 

pozytywizm prawniczy, Petrażycki nie w 

pełni przezwyciężył pozytywizm filozo-

ficzny, ponieważ swą filozofię prawa budo-

wał nie na metafizyce – którą ze strachem 

utożsamiał z czymś „transcendentnym wo-

bec naszej wiedzy” – a na empirycznych 

obserwacjach stanów świadomości. Stąd, 

twierdzi Trubeckoj, źródłem złudzeń w teo-

rii Petrażyckiego jest to, że zwrócił się on 

do psychologii empirycznej, zamiast szukać 

klucza do rozwiązania głównego zadania fi-

lozofii prawa w transcendentnej etyce.

Jego zdaniem, dopóki znajdujemy się na 

etapie empirycznych spostrzeżeń mamy do 

czynienia z faktami, a z faktów niemożli-

we jest wyprowadzenie „powinności”, czyli 

tego, co być powinno13. Takie podstawo-

we pojęcia nauki prawa, jak „powinność”, 

„obowiązek” czy „prawo” ze swej istoty 

wykraczają poza granice rzeczywistości 

(przejawiającej się w naszym doświadcze-

niu), między innymi dlatego, że zachowa-

nia ludzi nigdy nie odpowiadają w pełni ich 

obowiązkami.

„Główny grzech” teorii Petrażyckiego 

Trubeckoj dostrzega w utożsamianiu prawa 

z pewnymi stanami ludzkiej duszy, czyli z 

faktami psychologii jednostkowej, dlatego 

że fakty te nie są w stanie objaśnić prawa. 

Proponuje zarazem szukać istoty prawa w 

„prawie rozumu”, czyli w prawie natury14.

PAWEŁ IWANOWICZ 

NOWGORODCEW (1866-1924)

12 Ibidem, s. 497.
13 Ibidem, s. 497.
14 Ibidem, s. 499.
15 przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu 22 września 1902 roku.
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W dziedzinie teorii i filozofii prawa Pa-

weł Nowgorodcew był jednym z czołowych 

przedstawicieli tzw. „moskiewskiej szkoły 

prawa”, rywalizującej ze „szkołą petersbur-

ską”, liderem której był sam Petrażycki.

W swoim przemówieniu pt. „O zada-

niach współczesnej filozofii prawa”15 Now-

gorodcew, jako lider szkoły moskiewskiej, 

nie tylko wyraził własne filozoficznopraw-

ne credo, ale też określił główne zasady 

teoretyczne całej szkoły. Głosił zdecydo-

wane odejście od tradycji „wyjątkowego 

historyzmu i socjologizmu” w filozofii pra-

wa oraz przejście do „systemu idealizmu 

moralnego”16. Jego zdaniem, „historyczna 

zasada” i „metoda socjologiczna” ujmują 

wartości idealne w świetle ich tymczaso-

wego charakteru i rozwoju w kontekście 

danego środowiska i epoki historycznej. W 

przeciwieństwie do takiego „historyczne-

go” i „socjologicznego” podejścia do prawa, 

Nowgorodcew proponował pojąć i uzasad-

nić kwestię moralności jako kwestię całko-

wicie samoistną i niezależną od wszelkich 

historycznych i socjologicznych uwarunko-

wań. Według niego w samej historii, która 

wyraża walkę między sprzecznościami, nie 

sposób odnaleźć wskaźników moralnego 

zachowania i tylko człowiek, który stoi po-

nad procesem historii, jest w stanie doko-

nać oceny różnych historycznych nurtów, 

dokonując w taki sposób swoistego sądu 

moralnego nad historią17. 

Faktycznie Nowgorodcew przeciwsta-

wia historii i socjologii, które zajmują się 

jedynie tym co było i co jest, a nie tym, 

co być powinno, moralną filozofię i ściśle 

związaną z nią szkołę prawa naturalnego, 

w ramach których możemy odnaleźć wiecz-

ne i bezwzględne idee i ideały, którym po-

winno służyć prawo i ludzkość. Przy czym 

psychologiczną szkołę prawa Petrażyckiego 

zalicza on również do grona historycznych i 

socjologicznych metod badania prawa, jako 

że psychologia też zajmuje się prawem, ja-

kim ono jest, a nie jakim być powinno.

Tak jak i Petrażycki, Nowgorodcew jest 

zwolennikiem odrodzenia szkoły prawa na-

turalnego. Jednak, o ile Petrażycki widzi 

nowe prawo naturalne w postaci polityki 

prawa opartej na nauce, Nowgorodcew do-

strzega istotę prawa naturalnego w „wiecz-

nych zasadach świadomości moralnej”. Ma 

przy tym na myśli przede wszystkim takie 

zasady jak „zasada osobowości i jej bez-

względnego znaczenia” (w której wyraźnie 

widać wpływ na filozofię koncepcji impera-

tywu kategorycznego Kanta), oraz „zasada 

równości i wolności, sprawiedliwości i mi-

łości”18.

Mimo metodologicznej różnicy pomię-

dzy ujęciami prawa naturalnego przez Pe-

trażyckiego i Nowgorodcewa, można jednak 

dostrzec jeden styczny i wspólny punkt ich 

koncepcji. Chodzi o „miłość” jako główny 

cel, do którego zdaniem obojga uczonych 

16 P.I. Nowgorodcew, Soczinienia (Сочинения), Moskwa 1995, s. 301.
17 Ibidem, s. 304.
18 Ibidem, s. 306.
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musi dążyć zarówno prawo, jak i ludzkość.

Na tle dyskusji między Petrażyckim i 

Nowgorodcewym interesująca wydaje się 

praca tego ostatniego zatytułowana „O 

swoistych elementach rosyjskiej filozofii 

prawa”, w której on usiłuje wyodrębnić 

charakterystyczne cechy ówczesnej filozo-

fii prawa w Rosji oraz wskazuje na miejsce, 

które zajmuje teoria Petrażyckiego w ra-

mach tej filozofii.

Wśród głównych zasad rosyjskiej filo-

zofii prawa Nowgorodcew między innymi 

wymienia takie, jak19:

– Najwyższym ideałem stosunków spo-

łecznych jest wewnętrzna jedność 

wszystkich ludzi, osiągalna nie przez 

przymus i zewnętrzny autorytet, lecz 

przez „prawo Chrystusa”, które ulega 

internalizacji i staje się wewnętrzną na-

turą człowieka.

– Jedyną prawdziwą drogą do osiągnięcia 

owego ideału jest wewnętrzna dobro-

wolna zmiana ludzi i uświadomienie 

sobie przez nich wszechobecnej odpo-

wiedzialności i solidarności, co jest nie-

możliwe bez łaski Bożej.

– W procesie rozwoju społeczeństwa pra-

wo oraz państwo są tylko pewnymi ele-

mentami wspomagającymi ów rozwój, 

które same w sobie są zbyt słabe, aby 

przekształcać życie społeczne. Ich zada-

nie polega na tym, żeby jak najbardziej 

przybliżyć się do rzeczywistego ideału 

życia społecznego, który wyraża się w Ko-

ściele, pojmowanym w sensie idealnym.

– Ponieważ „prawo boskie”, „prawo miło-

ści” jest najwyższą normą dla wszystkich 

stosunków, prawo i państwo powinny 

czerpać swego ducha z ich przykazań. 

Nie zatem rozłam między prawem i mo-

ralnością – jak to ogłosiła nowa filozofia 

prawa – lecz nowy bezpośredni związek 

między nimi oraz podporządkowanie ich 

nadrzędnemu prawu religijnemu stano-

wi normę życia społecznego20.

Jak twierdzi Nowgorodcew, takie podej-

ście do prawa, bezpośrednio związane ze 

„świadomością religijną” jest charaktery-

styczne dla rosyjskiej filozofii prawa i zara-

zem już zatracone i zapomniane w zachod-

niej filozofii prawa21.

W ramach rosyjskiej filozofii prawa (tak 

samo jak i w filozofii zachodniej) wyodręb-

nia on dwa główne nurty: idealistyczny, 

którego głównym przedstawicielem jest 

Borys Cziczerin22, oraz pozytywistyczny, 

którego najoryginalniejszym i najwybitniej-

szym przedstawicielem jest, jego zdaniem, 

właśnie Petrażycki. Jednocześnie Nowgo-

rodcew wskazuje, że w pozytywistycznym 

nauczaniu Petrażyckiego wyraźnie wystę-

puje swoisty rosyjski, albo ścisłej mówiąc 

19 Ciekawe jest, że Nowgorodcew znajduje te zasady rosyjskiej filozofii prawa u – jak sam określa  – „wielkiego przedstawi-

ciela ducha rosyjskiego” Fiodora Dostojewskiego.
20 P.I. Nowgorodcew, Op. cit., s. 373-374.
21 Ibidem, s. 376.
22 Zdaniem Nowgorodcewa, Cziczerin jest konsekwentnym i zdecydowanym zwolennikiem nauczania Hegla w filozofii prawa.



13Artykuły prawnicze

„słowiański”, duch filozofii prawa. W twór-

czym zapale i energicznej krytyce tradycyj-

nej zachodniej nauki prawa ze strony Petra-

życkiego Nowgorodcew widzi przejaw jego 

„rosyjskości” i oryginalności. Oprócz tego, 

dostrzega on jednak w pozytywistycznej 

i empirycznej teorii Petrażyckiego „abso-

lutnie obcy [w stosunku do pozytywizmu 

– A.M.] element”, będący natchnieniem 

dla jego wszystkich konstrukcji prawnych 

i określający jego całą jego ideę prawa – 

przykazanie miłości.

„Z zachodnioeuropejskiego punktu widzenia – 

pisze Nowgorodcew – idea Petrażyckiego, aby 

przekształcić teorię prawa w tym kierunku może 

wydawać się zarazem fantastyczna i sentymen-

talna, i rzeczywiście w samej jej istocie jest coś 

nieosiągalnego, jest ona jednak jaskrawym przy-

kładem swoistego wariantu pozytywistycznej teo-

rii prawa, wyrosłego na gruncie rosyjskim”23.

Warto w tym miejscu dodać, że teorię Pe-

trażyckiego można jednocześnie uważać także 

za swoisty wyraz „polskiego romantyzmu”. 

SIEMION LUDWIGOWICZ FRANK 

(1877-1950)

Podobne poglądy wobec filozofii prawa i 

teorii Petrażyckiego wyrażał rosyjski myśli-

ciel religijny Siemion Frank, który w swym 

dziele „Duchowe zasady społeczeństwa” 

uznawał filozofię prawa za poznanie ideału 

społecznego i za wyjaśnienie jak powinien 

wyglądać dobry, rozumny i sprawiedliwy 

ustrój społeczeństwa24.

Krytykując takie odmiany „materializmu 

społecznego” jak „historyzm” i „psycholo-

gizm społeczny”, Frank stał na stanowisku, 

że życie społeczne jest zjawiskiem ducho-

wym, a nie materialnym25.

„Psychologizm społeczny”, przejawem 

którego jest teoria Petrażyckiego, Frank 

oskarża o „anarchizm teoretyczny”, czyli o 

to, że nieuchronnie prowadzi on do stwier-

dzenia, iż państwo i prawo nie istnieją 

„obiektywnie”, lecz są tylko ludzkim wymy-

słem, fantomem wyobraźni26. Nie będąc w 

stanie wyjaśnić takich zjawiska społeczne 

jak prawo i państwo, „anarchizm teoretycz-

ny” neguje samo ich istnienie. 

W gruncie rzeczy Frank jest „realistą” 

w stosunku do prawa i państwa, ponieważ, 

jego zdaniem, są one nie tyle zjawiskami 

psychicznymi, ile społecznymi. Według nie-

go podstawowa różnica między zjawiskiem 

psychicznym a społecznym polega na tym, 

iż absolutnie niemożliwe jest wyobrażenie 

sobie zjawiska psychicznego poza życiem 

odrębnej jednostki (nie może ono tym sa-

mym trwać dłużej, niż życie człowieka); zja-

wisko społeczne, z kolei, w przeciwieństwie 

do zjawiska psychicznego, nie tylko zawsze 

odnosi się zarazem do wielu osób, lecz rów-

23 P.I. Nowgorodcew, Op. cit., s. 384-385.
24 S.L. Frank, Duchownye osnowy obsczestwa (Духовные основы общества), Moskwa 1992, s. 21.
25 Ibidem, s. 66.
26 Ibidem, s. 67.
27 Ibidem, s. 67.
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nież w związku z tym nie jest ograniczone 

trwałością życia jednostki (państwo i pra-

wo przekraczają okres życia odrębnej jed-

nostki i mogą obejmować okres życia wielu 

pokoleń)27. Społeczne zjawisko, jakim jest 

prawo, według koncepcji Franka, ma „po-

nadosobisty charakter” i dlatego przekra-

cza granice psychiki jednostki (jest czymś 

„transpsychicznym”). Społeczny byt prawa i 

państwa widać, przykładowo w tym, że one 

nie „śpią”, nie „budzą się” i nie „umierają” 

razem z ludźmi. Zgodnie z teorię Franka 

moglibyśmy określić prawo jako „obiek-

tywne niematerialne bycie”, jako „obiek-

tywną ideę” w sensie znaczeniowo bliskim 

do „idei” platońskiej28. Taka idea prawa jako 

„obiektywno-idealne” bycie jest celem ludz-

kiej woli, siłą teleologiczną, która działa na 

wolę w postaci tego, co powinno być, co 

jest ideałem29.

W znacznym stopniu Frank zgadza się 

z twierdzeniem niemieckich „idealistów-

kantystów” (Cohen, Stammler, Kelsen), że 

prawo i związane z nim państwo jest taką 

obiektywną, „pozapsychiczną” i „pozacza-

sową” ideą. Krótko rzecz ujmując, prawo 

dla niego jest przejawem bycia społecznego 

jako „życia duchowego”, a nie subiektyw-

nym przeżyciem psychicznym.

Analogiczny pogląd na treść prawa wy-

raził w swej „Encyklopedii prawa” Taranow-

ski, który twierdził, iż „prawem jest nie 

subiektywne zjawisko psychiki jednostki, 

lecz obiektywne zjawisko środowiska spo-

łecznego”30. Ponadto, jego zdaniem, „prawo 

służy urzeczywistnieniu społecznych i jed-

nostkowych interesów”.

IWAN ALEKSANDROWICZ ILJIN 

(1883-1954)

Uczeń profesora Nowgorodcewa, Iwan 

Iljin, w swej pracy pt. „Pojęcie prawa i siły 

(Próba analizy metodologicznej)” pisząc o 

psychologicznym podejściu do prawa utrzy-

muje, że „pojęcie przeżycia normy prawnej” 

albo „prawnego uprawnienia” przewiduje, 

iż norma prawa a uprawnienie prawne są 

już gdzieś określone, inaczej psycholog nie 

miałby żadnego określonego schematu dla 

odgraniczenia swego obiektu31. Przy czym, 

takie określenie psychologowi powinien 

dać prawnik, jeśli tylko psycholog nie chce 

zagubić swojego obiektu badań w nieokre-

ślonej atmosferze przypadkowych przeżyć. 

A zatem psychologiczne spojrzenie na pra-

wo a priori przewiduje oparcie się na jakimś 

gotowym pojęciu prawniczym32.

Iljin zwraca przy tym uwagę na ten fakt, 

że Petrażycki (którego uważa za najbar-

dziej oryginalnego i konsekwentnego spo-

28 Ibidem, s. 70.
29 Ibidem, s. 71.
30 F.W. Taranowski, Encyklopedia prawa (Энциклопедия права), Sankt Petersburg 2001, s. 153.
31 I.A. Iljin, Obsczee uczenie o prawie i gosudarstwie (Общее учение о праве и государстве), Moskwa 2006, s. 28.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 29.
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śród „psychologów-prawoznawców”) ustala 

swoje określenie prawa, analizując prawo 

nie tylko jako przeżycie, lecz też jako nor-

mę poprzez wskazanie na imperatywno-

atrybutywny charakter w samej logicznej 

istocie norm prawnych33. Choć nie jest to, 

zdaniem Iljina, z metodologicznego punktu 

widzenia konsekwentne, świadczy jednak 

o ważności i nieuchronności drogi „praw-

niczej”34.

Rozważając teorię Petrażckiego, Iljin z 

jednej strony, widzi zasługę Petrażyckiego 

w tym, że on daje wyraźną deskryptywną 

analizę przeżycia prawnego, zaś z drugiej 

zauważa, że analiza Petrażyckiego pomija 

milczeniem główną rzecz: przeżycie „obiek-

tywnych elementów prawa”35. Zdaniem Ilji-

na, Petrażycki „broni konsekwentnie relatywi-

zmu w rozumieniu prawa i dokonuje osobistego 

subiektywizmu w rozumieniu doświadczenia; w 

wyniku czego świadomość prawna przekształca 

się w wyobrażenie emocjonalne o prawie; sens i 

wartość jako przedmioty samodzielne nie podle-

gają w ogóle analizie, zaś defektom osobistego i 

filozoficznego doświadczenia nadaje się zasadni-

czo-teoretyczną interpretację”36. W rezultacie 

swych rozważań Iljin dochodzi do wniosku, 

że „naukowe przezwyciężenie” teorii Petra-

życkiego jest niezbędne dla prawidłowego 

i twórczego rozwoju świadomości prawnej 

rosyjskiej.

BOGDAN ALEKSANDROWICZ 

KISTIAKOWSKI (1868-1920)

Najprawdopodobniej Bogdan Kistiakow-

ski był najbardziej wnikliwym krytykiem teo-

rii Petrażyckiego w rosyjskiej filozofii prawa, 

który jednak uznawał zalety tej teorii i ele-

menty jej uwzględniał we własnej teorii.

Kistiakowski generalnie zgadza się z tezą, 

że prawo istnieje nie w przepisach ustaw, ale 

w świadomości zarówno całej wspólnoty, jak 

i jej odrębnych członków37. Ten prawidłowy 

punkt widzenia, jego zdaniem utrudniał jed-

nak rozwiązywanie kwestii dotyczącej rzeczy-

wistości prawa obiektywnego, stanowiącego 

część kultury społecznej. Jak pisze Kistiakow-

ski w artykule „Rzeczywistość obiektywne-

go prawa”, prawo jako element naszej świa-

domości może istnieć w dwóch odmianach: 

jako właściwe zjawisko psychiczne, czyli jako 

zespół wyobrażeń, uczuć i impulsów woli, al-

bo jako norma, czy raczej jako zespół norm, 

którym nadajemy nadindywidualistyczne zna-

czenie i które rodzą się w naszej świadomo-

ści wraz z pewnymi wymogami należności i 

obowiązkowości38. Swego rodzaju pomostem 

pomiędzy tymi dwoma przejawami prawa są 

społeczno-psychiczne zjawiska, które z kolei 

mogą być zinterpretowane zarówno w psy-

chologicznym, jak i w normatywnym sensie. 

Jednocześnie Kistiakowski podkreśla, że ani 

34 Ibidem.
35 Ibidem, s. 207.
36 Ibidem.
37 B.O. Kistiakowski, Wybrane (Вибране), Kijów 1996, s. 98.
38 Ibidem, s. 98-99.
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psychologiczne, ani normatywne podejście do 

wyjaśnienia prawa (które ukazują prawo albo 

jako element świadomości albo jako wytwór 

ludzkiego ducha) nie mogą dać zadowalającej 

odpowiedzi na pytanie, czym jest obiektyw-

ne prawo. Oba te podejścia w ostatecznym 

rachunku prowadzą do zaprzeczenia istnienia 

obiektywnego prawa jako takiego, gdyż w 

miejsce twardej podstawy porządku społecz-

nego stworzonego przez system prawa pozy-

tywnego stawiają one szereg przeżyć oraz ich 

obiektywizacji39.

Kistiakowski zaczyna swą krytykę teorii 

Petrażyckiego od jego podejścia do tworze-

nia pojęć naukowych. Zarzuca on Petrażyc-

kiemu między innymi brak znajomości pro-

cesu wypracowywania pojęć naukowych, 

polegającego na powolnym rozwoju każdej 

nauki od „surowego materiału i bezpośrednich 

wyobrażeń do wyobrażeń ogólnych, czyli od po-

jęć wstępnych do pojęć naukowych, zbliżonych 

do pojęć całkowicie prawdziwych”40.

W przeciwieństwie do Petrażyckiego, 

kpiącego z prawników wierzących, iż współ-

czesna nauka prawa zmuszona jest mieć do 

czynienia ze „wstępnym” (czyli prowizorycz-

nym) pojęciem prawa, Kistiakowski zwraca 

uwagę, że nauki przyrodnicze znajdują się 

w takiej samej sytuacji i że doskonałe na-

ukowe pojęcie jest raczej „kantowską ideą”, 

czyli celem do jakiego dąży nauka i jakiego 

nie da się nigdy w pełni osiągnąć.

Kistiakowski krytykuje też gnozeologicz-

ne założenie Petrażyckiego, według którego 

naukowe pojęcie prawa trzeba budować bez 

względu na zapotrzebowania praktyki praw-

niczej. Jego zdaniem, prawo w swym zaawan-

sowanym kształcie, w jakim znajduje się ono 

u narodów cywilizowanych, w dużym stopniu 

tworzy się właśnie dzięki działalności prak-

tykujących prawników41. Zarazem bez takiej 

działalności prawo nie może być w pełni zre-

alizowane, to znaczy że nie może być prawem 

skutecznym. Innymi słowy, Kistiakowski uwa-

ża próbę Petrażyckiego co do kompletnego 

abstrahowania od najważniejszej i najistot-

niejszej cechy prawa, jaką jest jego praktyczne 

znaczenie za całkiem błędną z metodologicz-

nego punktu widzenia42. Jest on przekonany, 

że prawo rodzi się dla zaspokojenia praktycz-

nych potrzeb w społecznym życiu ludzi i że 

dzięki technicznej działalności prawników 

ciągle rozwija się i doskonali43. Zaintereso-

wanie prawem ze strony czysto teoretycznej 

budzi się znacznie później. Otóż, wnioskuje 

Kistiakowski, w dziedzinie prawa praktyka i 

technika zawsze odgrywają rolę pierwotnego 

elementu, dzięki któremu rozwija się samo 

prawo, przybierając postać czegoś wtórnego.

Oprócz tego Kistiakowski poddaje kry-

39 Ibidem, s. 99.
40 Ibidem, s. 106.
41 Ibidem, s. 107.
42 Ibidem, s. 107.
43 Ibidem, s. 109.
44 Ibidem, s. 110.
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tyce Petrażyckiego pojęcie prawa za to, że 

podczas próby jego opracowania naukowe-

go zlekceważono istotną różnicę pomiędzy 

przyrodniczo-naukowymi i techniczno-te-

oretycznymi pojęciami, a bez uświadomie-

nia sobie tej podstawowej odmienności 

nie jesteśmy w stanie naukowo zrozumieć 

świata społecznego jako całości44. Według 

Kistiakowskiego, Petrażycki nadaje zbyt 

wielką wagę formalno-logicznym elemen-

tom w myśleniu naukowym. Negatywnymi 

skutkami tego są: po pierwsze, przesadny 

zachwyt nad nową klasyfikacją zjawisk i 

zbyteczne opracowanie dla niej nowej ter-

minologii (Petrażycki, zdaniem Kistiakow-

skiego, usiłuje nazywać znane już nauce 

zjawiska po nowemu i poświęca temu zbyt 

wiele miejsca w swych pracach); po drugie, 

wpadanie w skrajność jeżeli chodzi o kwe-

stię klasyfikacji, w wyniku czego komplet-

nie zatraca się tak ważną metodologiczną 

kwestię, jak kwestia relacji pomiędzy opi-

sowymi i wyjaśniającymi naukami45. 

Jak twierdzi Kistiakowski, nauki de-

skryptywne, pracując nad klasyfikacją zja-

wisk, nie wyjaśniają faktów; zaś wyjaśnia-

nie faktów jest zadaniem znajdujących się 

na wyższym poziomie nauk teoretycznych 

poszukujących przyczynowych relacji po-

między zjawiskami46. Wśród nauk deskryp-

tywnych w ramach nauk prawniczych znaj-

duje się przede wszystkim jurysprudencja 

dogmatyczna, natomiast ogólna teoria 

prawa powinna mieć cel wyjaśniający. Wy-

chodząc z tego założenia, Kistiakowski do-

chodzi do wniosku, iż Petrażycki zalicza 

teorię prawa do nauk opisowych, których 

zadaniem jest ustalenie prawidłowej klasy-

fikacji zjawisk. 

Pod adresem samej teorii psychologicz-

nej Kistiakowski wysuwa kilka zarzutów.

Po pierwsze, nie uważa on „teorii emo-

cji” za wartościowe osiągnięcie dla nauki 

psychologii, między innymi dlatego, że 

ignoruje ona fakt, iż emocje nie są pier-

wotnymi i niepodzielnymi elementami ży-

cia psychicznego. Mimo to, że emocja jest 

przeżywana jako psychicznie niepodzielna 

całość, nie wyklucza to poszukiwania pier-

wotnych elementów życia psychicznego, 

twierdzi Kistiakowski47. Patrząc na pojęcie 

emocji z punktu widzenia tradycyjnej psy-

chologii, wskazuje on, że na istotną część 

tych emocji składają się impulsy woli, zaś na 

mniej istotną część – przeżycia i odczucia. 

Zarazem, Kistiakowski uznaje, że psy-

chologiczna koncepcja prawa jest niezaprze-

czalnie ciekawa i ma wielką wagę naukową, 

a Petrażycki jest „niezaprzeczalnym mistrzem 

opisowej, a nie teoretycznej psychologii”48. 

Za najcenniejszy element tej teorii Ki-

stiakowski uważa ideę imperatywno-atry-

45 Ibidem, s. 112.
46 Ibidem, s. 112.
47 Ibidem, s. 118.
48 Ibidem, s. 121.
49 Ibidem, s. 122.
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butywnego charakteru norm prawnych, 

umożliwiającą pełniejsze wyjaśnienie tej 

cechy prawa49.

Jednocześnie Kistiakowski wyraża po-

gląd, że pojęcie prawa jako przeżycia psy-

chicznego o charakterze imperatywno-atry-

butywnym nie jest właściwe, ponieważ jest 

zarazem zbyt szerokie i zbyt wąskie. Zbyt 

szerokie dlatego, że obejmuje nie tylko pra-

wo jako takie, ale też zjawiska w rodzaju „re-

guł gier”, „miłosnego prawa”, „dziecięcego 

prawa”, „przestępczego prawa”, „patologicz-

nego prawa”, etc. Petrażycki, jego zdaniem, 

niewłaściwie zalicza do prawa mnóstwo 

imperatywno-atrybutywnych przeżyć i ich 

projekcji, które istnieją tylko w psychice po-

szczególnych jednostek i które nie są znane 

innym ludziom50. Ponadto, Petrażycki sam 

zauważa, że te same reguły mogą być prze-

żywane przez różnych ludzi albo jako normy 

etyczne, albo prawne.

Zbytnie rozszerzenie pojęcia prawa 

przez Petrażyckiego prowadzi do tego, że w 

jego teoria dotyczy głównie psychiki praw-

nej, a nie prawa per se. 

Z drugiej strony, pojmowanie prawa przez 

Petrażyckiego jest zarazem zbyt wąskie, gdyż 

nie uchwyca prawdziwej natury prawa obiek-

tywnego, a przeżycia prawne w ujęciu Petra-

życkiego nie obejmują systemu norm praw-

nych. Te przeżycia mają jedynie wówczas coś 

wspólnego z normami prawa, gdy normy te 

są odbijane w jednostkowej psychice51.

Aby trafniej wyjaśnić swą myśl, Kistiakow-

ski posługuje się przykładem literatury pięk-

nej i poezji. Nikomu nie przychodzi bowiem 

do głowy zaprzeczyć obiektywnemu istnie-

niu literatury pięknej i poezji, bez względu 

na to, czy czytelnik sam odtwarza przeżycia 

i stany duszy, których doświadczały w głębi 

swego ducha pisarze i poeci52. 

Kistiakowski jest przekonany, że prawo 

– tak samo jak i dzieła sztuki – jest pro-

duktem nie poszczególnej jednostki, a ca-

łego narodu. „Na przykład – pisze – angiel-

ski system prawa nie jest mniej oryginalny, niż 

angielska literatura, zaś parlament angielski nie 

jest mniejszym obiektywnym osiągnięciem, niż 

utwory Shakespeare’a – obiektywne osiągnięcia 

literatury”53.

Kistiakowski poddaje także krytyce uj-

mowanie władzy przez Petrażyckiego, któ-

ry upatruje jej istotę w projekcji pewnych 

jakości na monarchów, ministrów, posłów, 

sędziów, itd. Takie pojmowanie władzy, 

stwierdza Kistiakowski, jest absolutnie 

błędne, ponieważ w państwach współcze-

snych władzę mają nie jednostki, a instytu-

cje, a zatem w pełnym znaczeniu tego słowa 

rządzą nie ludzie, a normy prawne54.

50 Ibidem, s. 125.
51 Ibidem, s. 126.
52 Ibidem, s. 130.
53 Ibidem, s. 131.
54 Ibidem, s. 132.
55 Ibidem, s. 132.
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Jego zdaniem, państwowo-prawne insty-

tucje urzeczywistniające prawo obiektywne, 

są dzięki swej formalizacji tak samo rze-

czywistym produktem przeżyć psychiczno-

prawnych, jak w sferze nauki rzeczywistym 

produktem twórczości intelektualnej są prace 

naukowe, w sferze sztuki – dzieła sztuki, zaś 

w sferze literatury – utwory poetyckie55.

„Przeżycia psychiczno-prawne – pisze Ki-

stiakowski – mogą być motywem dla realizacji 

prawa, lecz nie samą realizacją prawa, ponieważ 

jeżeli by prawo nie urzeczywistniało się w życiu, 

w stosunkach społecznych i w instytucjach, wte-

dy nie byłoby prawem”56.

Dając ogólną ocenę psychologicznej teorii 

Petrażyckiego, Kistiakowski uznaje, że wydo-

był on z „indywidualistyczno-psychologicznej” 

koncepcji prawa wszystko, co można było wy-

dobyć z tej koncepcji i że jego teoria wyróżnia 

się niezwykłą spójnością i konsekwencją. Za-

razem, konsekwentny rozwój ściśle psycho-

logicznie ujmowanego pojęcia prawa wskazał 

na jego błędy i ograniczenia57.

Co interesujące, Kistiakowski zwraca 

szczególną uwagę, iż Petrażycki w jednej 

ze swych prac zatrzymuje się na kwestii: 

„ (...) prawo jako czynnik i produkt życia spo-

łeczno-psychicznego”. Stąd wnioskuje, że 

rozwój jego teorii zmierza w kierunku poj-

mowania prawa jako zjawiska społeczno-

psychologicznego, które jest nader bliskie 

pojmowaniu prawa w sensie prawniczym58.

Jednak najistotniejsza poprawka, której 

potrzebuje ogólna teoria Petrażyckiego, 

twierdzi Kistiakowski, polega na tym, że 

teorię tę trzeba przekształcić z teorii „psy-

chiki prawnej” na naprawdę psychologiczną 

teorię prawa. To znaczy wnieść w pojęcie 

prawa zaproponowane przez Petrażyckie-

go takie cechy, za pomocą których obej-

mowałoby ono nie całą dziedziną psychiki 

prawnej, a tylko samo prawo jako zjawisko 

psychiczne59. Tylko wtedy teoria Petrażyc-

kiego mogłaby stać się całkowicie przydat-

na zarówno dla nauki o prawie, jak i dla 

praktycznej jurysprudencji.

Zdaniem Andrzeja Walickiego, Kistja-

kowski w swej krytyce koncentrował się na 

wczesnej wersji teorii Petrażyckiego, która 

zajmowała się jedynie psychiką indywidu-

alną, i przeoczał lub nie doceniał przejścia 

Petrażyckiego od czysto psychologicznej 

teorii prawa, przedstawionej w „Rozpra-

wach o filozofii prawa” do teorii socjopsy-

chologicznej, której podstawy zostały sfor-

mułowane w „Teorii prawa i państwa”60.

Jak pisze Walicki: „Chociaż miał niejasną 

świadomość tej zmiany, widział w niej wynik 

przemilczanego wpływu rosyjskiej socjologicznej 

szkoły w nauce prawa, nie zaś organicznego roz-

56 Ibidem, s. 132.
57 Ibidem, s. 133.
58 Ibidem, s. 125.
59 Ibidem, s. 134.
60 A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Warszawa 1995, s. 375.
61 Ibidem, s. 375.
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woju myśli Petrażyckiego. W ogólności, patrzył 

na Petrażyckiego przez pryzmat Rozpraw i dla-

tego miał skłonność do sprowadzania jego kon-

cepcji do teorii indywidualnego przeżycia praw-

nego. Z tej perspektywy Petrażyckiego typologia 

systemów socjoekonomicznych i prawnych wyda-

wała się oderwana i niezgodna z podstawowymi 

założeniami jego teorii”61.

Jeżeli chodzi o koncepcje prawa wyrażane 

przez samego Kistiakowskiego – to jego zda-

niem wchodzi ono do różnych sfer ludzkiego 

życia i działalności, które mogą być przedmio-

tem badań różnych gałęzi nauk humanistycz-

nych. Stąd wypływa wniosek, że prawo jest 

jednocześnie zjawiskiem „państwowo-orga-

nizacyjnym”62, społecznym, psychicznym i 

normatywnym. W gruncie rzeczy koncepcja 

prawa Kistiakowskiego zawiera zatem w so-

bie jako jeden z elementów „psychologiczne 

pojęcie prawa” Petrażyckiego63. 

ZAKOŃCZENIE

Analizując naukowy kontekst, w którym 

Petrażycki sformułował i rozwinął swą teorię, 

można dojść do następujących wniosków.

Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że 

stał się on założycielem oryginalnej szkoły 

naukowej, która wywarła ogromny wpływ 

na rozwój światowej psychologii i socjologii 

prawa. O tym świadczy między innymi to, że 

wśród jego uczniów znaleźli się tak słynni na-

ukowcy ze światową renomą jak Pitirim Soro-

kin, Georgij Gurwicz i Mikołaj Timaszew.

Po drugie, teoria Petrażyckiego, mimo 

ostrej i czasem słusznej krytyki ze strony 

wybitnych przedstawicieli rosyjskiej jury-

sprudencji przetrwała do dnia dzisiejszego. 

I pomimo tej krytyki Petrażyckiemu udało 

się jeżeli nie rozwiązać ostatecznie zagad-

nienie natury prawa, to przynajmniej posta-

wić nowe oryginalne pytania, co jest rów-

nież istotne dla rozwoju nauki prawa, jak 

też spojrzeć na prawo pod nowym kątem.

Po trzecie, głównym zarzutem pod ad-

resem teorii Petrażyckiego ze strony jego 

krytyków było to, że teoria ta jest przede 

wszystkim „teorią psychiki prawnej” i 

kładzie nacisk na subiektywne przeżycia 

psychiczne, które nie są prawem w sensie 

obiektywnym. Zarazem jednak krytycy 

Petrażyckiego nie zauważali, że w swoich 

pracach bierze on przeżycie psychiczne za 

punkt wyjściowy i że w konsekwencji jego 

teoria rozwija się w kierunku pojęcia pra-

wa jako zjawiska psychiczno-społecznego 

i społecznego. W takim też kierunku roz-

wijali teorię Petrażyckiego jego uczniowie, 

którzy byli przeważnie socjologami prawa.

W związku z tym można zgodzić się z 

Andrzejem Walickim, który podkreśla, iż 

Petrażycki tak często oskarżany o metodo-

logiczny „indywidualizm”, „atomizm” czy 

nawet „solipsyzm”, w „rzeczywistości re-

prezentował głeboko socjologiczne podej-

62 „Państwowo-organizacyjne” pojęcie prawa, według Kistiakowskiego, ma na myśli tezę, że prawem jest to, co państwo 

rozkazuje uważać prawem. Tutaj ma się na myśli pozytywistyczne ujęcie prawa.
63 Zob.: B.O. Kistiakowski, Op. cit., s. 156-157.
64 A. Walicki, - Op. cit., s. 256.
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65 Ibidem, s. 266.

ście do zjawisk psychicznych”64.

Ponadto, zdaniem Walickiego, dla teorii 

Petrażyckiego z pewnością właściwszą na-

zwą byłaby teoria „socjopsychologiczna”, 

a nie „psychologiczna”. Petrażycki, uważa 

Walicki, zdecydował się nazywać swą teo-

rię „psychologiczną” dlatego, że tym samym 

pragnął podkreślić, że to, co „społeczne” 

nie istnie „poza” czy „ponad” jednostką, że 

uspołecznienie, aby było efektywne, musi za-

chodzić wewnątrz indywidualnej psychiki65.

Po czwarte, teoria Petrażyckiego stała się 

inspiracją dla wielu filozofów i teoretyków 

prawa. Ponadto, wśród studentów Petra-

życkiego byli nie tylko prawnicy – przyszli 

wybitni naukowcy, ale też przedstawiciele 

innych dziedzin nauk humanistycznych (na 

przykład Michaił Bachtin).

Na zakończenie warto podkreślić, iż teo-

ria Petrażyckiego stała się znaczącym bodź-

cem dla rozwoju nauki prawa zarówno w 

Rosji, jak i w innych krajach, i dzisiaj nie 

sposób bez niej wyobrazić sobie współcze-

sny dyskurs filozoficzno-prawniczy.

SŁOWA KLUCZOWE

Leon Petrażycki, teoria prawa, filozofia 

prawa

STRESZCZENIE

Nie ulega wątpliwości, że teoria Petra-

życkiego stała się mocnym bodźcem dla 

rozwoju rosyjskiej filozofii prawa. Jej ory-

ginalność i twórczy potencjał wzbudziły 

olbrzymie zainteresowanie wśród wielu 

wybitnych filozofów rosyjskich, którzy 

poddali ją wnikliwej analizie. Jako inspira-

cja dla  filozofów i teoretyków , teoria Pe-

trażyckiego stała się nieodzownym bodź-

cem dla rozwoju prawa, zarówno w Rosji, 

jak i w innych krajach na całym świecie, 

co udowodnił autor w przedstawionym 

artykule.

SUMMARY

There is no doubt that Petrażycki’s the-

ory bacame a strong spur to develop Rus-

sian philosophy of law. Its originality and 

creative potential caused huge interest among many eminent Russian philosophers, which 

put the theory to detailed analysis. Petrażycki’s theory as an inspiration for philosophers 

and theorists, became a necessary spur to develop law not only in Russia but also in other 

countries all over the world – which the author has proved in the article.
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W pewnych sytuacjach, charakteryzu-

jących się skrajnymi warunkami, zamiast o 

obowiązku posłuszeństwa prawu musimy 

mówić o obowiązku stawiania przez każde-

go obywatela oporu wobec wszelkich prze-

jawów życia publicznego i prawnego, które 

stwarzają zagrożenie porządku prawnego 

istniejącego w danym państwie. Obywatele 

stawiają sobie nierzadko pytanie o grani-

ce posłuszeństwa obowiązującemu prawu, 

które godzi w podstawowe wartości zawar-

te w prawie naturalnym1. 

Kodeks postępowania funkcjonariuszy 

porządku prawnego2 daje jasne zalecenie jak 

mają oni postępować. Żaden funkcjonariusz 

porządku prawnego nie może stosować, 

prowokować ani tolerować jakichkolwiek 

tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego 

lub poniżającego postępowania albo kara-

nia, nie może on także powoływać się na 

rozkazy przełożonych lub wyjątkowe oko-

liczności, takie jak stan wojny czy zagro-

żenie wojną, zagrożenie bezpieczeństwa 

wewnętrznego, wewnętrzne zamieszki po-

lityczne ani na jakikolwiek inny stan zagro-

żenia publicznego, jako usprawiedliwiające 

stosowanie tortur lub inne okrutne, nie-

ludzkie bądź poniżające postępowanie albo 

karanie.

Prawo do oporu – jak zauważa A. Rze-

pliński3 – jest instytucją prawną i oznacza 

zwolnienie z obowiązku posłuszeństwa wo-

bec prawa i jego funkcjonariuszy. Jednak 

prawo do oporu należy odróżnić od obywa-

telskiego nieposłuszeństwa, chociaż są to 

pojęcia zazębiające się i niewykluczające.

1 Por. A. Rzepliński, Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo [w:] tenże (red.), Prawa człowieka a policja. Proble-

my teorii i praktyki, s. 170; por. L. Buller (opr.), Konflikty norm moralnych w pracy policjanta i sposoby ich rozstrzygania. 

Etyczne aspekty relacji policjant a obywatel, Słupsk 1992 (konspekt zajęć dla funkcjonariuszy kursu podoficerskiego 

Policji), zagadnienie 5.
2 Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego [w:] Prawa człowieka a policja. Wybór dokumentów Rady Europy 

i ONZ, Legionowo 1992.
3 Por. Tamże, s. 171 – 173.

Dr Leszek Buller

Instytucja sprzeciwu obywatelskigo
w demokratycznym państwie prawa

The civil resistance institution in democratic country of law
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Prawo do oporu pojawiło się w pań-

stwach europejskich w pierwszym tysiącle-

ciu po narodzeniu Chrystusa jako przywilej 

rycerstwa, a następnie szlachty. W formie 

skodyfikowanej pojawiło się w Wielkiej 

Karcie Wolności (Magna Charta Libertatum) 

króla angielskiego, Jana bez Ziemi, z 1215 

roku. Artykuł 62 Wielkiej Karty przyznawał 

prawo do oporu duchowieństwu, feudałom 

i mieszczanom: „A jeżeli my nie naprawimy 

nadużycia (...), ci (25 wybranych baronów kró-

lestwa) wraz z ogółem mieszkańców całego kra-

ju będą nas przymuszać wszelkimi możliwymi 

sposobami, a mianowicie przez zabór zamków, 

ziem, posiadłości i inne dostępne im środki, do-

póki wedle ich orzeczenie nie zostanie napra-

wione nadużycie (...), a kiedy to zostanie napra-

wione, winni nam okazywać posłuszeństwo, jak 

poprzednio to byli czynili”4. W Polsce prawo 

do oporu pojawiło się w przywileju miel-

nickim z 1501 roku, a później w formie roz-

winiętej w przysięgach królów składanych 

po 1573 roku, a jako stała norma konstytu-

cyjna w artykułach henrykowskich: „A jeśli-

by (czego Boże uchowaj) co przeciw prawom, 

wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli 

albo czego nie wypełnili, tedy obywatele koron-

ne obojga narodów od posłuszeństwa i wiary 

nam powinnej wolne czyniemy”5.

Przyczyną prawa do oporu wobec wła-

dzy może być – według C. Strzeszewskiego6 

– naruszenie prawa moralnego, na przykład 

pogwałcenie praw osoby ludzkiej, jak rów-

nież naruszenie dobra wspólnego, chociaż-

by zły rozdział dochodu społecznego. Pra-

wo do oporu może przejawiać się w dwóch 

formach:7 w biernej formie, polegającej na 

niewykonywaniu zarządzeń państwowych, 

niestosowaniu się do niesprawiedliwych 

praw stanowionych przez państwo. Prawo 

oporu biernego można stosować wówczas, 

gdy władza nakazuje coś złego moralnie, jak 

również, gdy władza narusza ustanowiony 

w państwie porządek prawny, na przykład 

ustawa narusza konstytucję lub rozporzą-

dzenie wykonawcze, istniejącą już ustawę 

oraz w czynnej formie, dwojakiego rodzaju: 

opór niezbrojny, czyli strajk, sabotaż, odmo-

wa płacenia podatków itd. oraz opór zbroj-

ny, czyli rewolucja – usiłowanie obalenia le-

galnego rządu za pomocą środków gwałtu.

Jednakże prawo oporu czynnego wyma-

ga kilku warunków: w grę musi wchodzić 

wielkie dobro i istnieć pewność niesprawie-

dliwości stwierdzona przez licznych obywa-

teli, ugruntowana w powszechnej opinii pu-

blicznej; wykroczenia władzy muszą mieć 

charakter gwałtownego zamachu na do-

bro wspólne, z zastosowaniem brutalnych 

metod; decyzja oporu musi być wyborem 

mniejszego zła, czyli należy przewidzieć 

mniejsze szkody oporu niż realizacji za-

4 Magna Charta Libertatum [w:] M.Z. Jedlicki, Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 

1955, s. 120.
5 Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski od połowy XV w. Do roku 1795, Warszawa 1957, s. 130.
6 Por. C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, s. 523.
7 Por. Tamże, s. 523 – 525.
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rządzeń władzy; walka rozpętana oporem 

nie może być celem samym w sobie; mu-

szą istnieć rozsądne widoki powodzenia; 

środki stosowane przy oporze wobec wła-

dzy muszą mieć charakter moralny, czyli 

walka zbrojna może być stosowana tylko 

po wyczerpaniu wszelkich innych środków 

biernego i czynnego oporu, jednak akty ter-

roru, skrytobójstwa czy zabójstwa są nie-

dopuszczalne. 

Moralne uprawnienie obywateli do pra-

wa oporu wobec władzy powstaje tylko w 

szczególnych okolicznościach.

A. Rzepliński przedstawia dwa stano-

wiska dotyczące cywilnego nieposłuszeń-

stwa8. Przeciwnicy cywilnego nieposłuszeń-

stwa podkreślają, że prawo z samej definicji 

spełnia pewne moralne postulaty słuszno-

ści i sprawiedliwości. W przypadku, gdy nie 

jest ono sprawiedliwe w wystarczającym 

stopniu, nie jest w ogóle prawem. Państwo 

prawne oraz podstawowe prawa i wolności 

obywatelskie, a szczególnie swobodny i peł-

ny dostęp do niezawisłych i bezstronnych 

sądów, wolność słowa, stowarzyszania się, 

pokojowego zgromadzania oraz prawo do 

petycji, stanowią – według przedstawicieli 

tego stanowiska – wystarczające bariery dla 

nadużyć rządzącej większości. Zwolennicy 

cywilnego nieposłuszeństwa uważają, że 

nie może ono przybierać form przemocy, 

musi jednak mieć charakter obywatelski, a 

nie kryminalny. Musi to być publiczny akt 

zmierzający do poprawy (a nie do obalenia) 

porządku prawnego, jednocześnie sprawcy 

czynu (cywilnego nieposłuszeństwa) świa-

domi, że akt ten jest nielegalny lub znajdu-

jący się na granicy prawa, gotowi są poddać 

się karze. Do szczegółowych warunków sto-

sowania cywilnego nieposłuszeństwa zwo-

lennicy tego stanowiska zaliczają:

– Nieposłuszeństwo nie może dotyczyć 

konkretnego prawa, lecz wykazanie jego 

niekonstytucyjnego charakteru, a więc 

nie neguje on samej zasady posłuszeń-

stwa prawu. W rezultacie taki sprawca 

służy prawu, odgrywając rolę czynnika 

umacniającego i stabilizującego porzą-

dek prawny. Celem tych działań może 

być nie tylko uchylenie jakiegoś prawa, 

ale także jego egzekwowanie, gdy lek-

ceważone przez władze publiczne pozo-

staje tylko martwą literą.

– Sprawca nieposłuszeństwa wyczerpał 

wszystkie inne dostępne środki wzru-

szenia prawa uznanego przez niego za 

niekonstytucyjne. Podjęte działanie jest 

odpowiednie do celu, któremu ma ono 

służyć.

– Sprawca reprezentuje szczere, głębokie 

i racjonalne uzasadnione przekonanie 

moralne lub pogląd filozoficzny. Prote-

stuje świadomie przeciw prawu uzna-

nemu za niezgodne z konstytucją lub 

elementarnymi normami moralnymi, 

przeciwko instytucji społecznej lub poli-

tycznej, zwyczajowi lub praktyce popie-

ranej przez państwo. Przekonanie to nie 

może jednak naruszać praw człowieka 

innych osób. 

8 Por. A. Rzepliński, Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo, s. 176 – 184.
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– Istnieje w pełni uzasadniona, obiektyw-

na wątpliwość, co do konstytucyjności 

naruszanego prawa. 

– Sprawca nieposłuszeństwa dba o używanie 

środków proporcjonalnych do celu oraz 

przestrzega zasady ich stosowności. Każ-

dą przygotowywaną akcję odpowiednio 

zabezpiecza przed zaistnieniem niekontro-

lowanych wydarzeń. Ma to zapewnić mu i 

jego działaniom publiczną wiarygodność.

Jak z tego wynika, cywilne nieposłuszeń-

stwo ma swoje prawne granice, które są wy-

znaczone przez zasadę godności osoby ludz-

kiej, dobra wspólnego i praw człowieka.

Stosunek obywateli do przestrzegania 

prawa jest różny. Przedstawiają to wyniki 

badań ankietowych zawartych w pracach 

dyplomowych absolwentów Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie pisanych pod kierunkiem 

autora niniejszego wywodu. Łącznie zankie-

towano 495 osób – przedstawicieli młodzieży 

szkół średnich9 i studentów10, nauczycieli11, 

pracowników zakładów przemysłowych12, 

księży13 oraz przedstawicieli tzw. prywat-

nej inicjatywy (właścicieli małych i średnich 

przedsiębiorstw)14. Na zadane w ankiecie py-

tanie: „Jakie poglądy na temat przestrzegania pra-

wa najbardziej Panu/i odpowiadają?” 207 (41,8%) 

respondentów odpowiedziało, że powinno 

się zawsze przestrzegać prawa, nawet, jeśli 

naszym zdaniem, jest ono niesprawiedliwe. 

Następnych 124 (25,1%) osób odpowiedziało, 

że jeśli napotka się przepisy naszym zdaniem 

niesprawiedliwe, należy stosować się do nich 

tylko na pozór, a praktycznie starać się je omi-

jać. Dalszych 84 (17,0%) badanych napisało, że 

do przepisów, które uważamy za niesprawie-

dliwe nie należy się w ogóle stosować. Nato-

miast aż 80 (16,1%) respondentów nie umiało 

zdecydowanie opowiedzieć się za którymś z 

powyższych rozwiązań, co może świadczyć o 

braku u nich świadomości prawnej.

9 Zob. W. Lukstaedt, Policja w opinii młodzieży Licum Ogólnokształcącego im. Michała Kościuszy Kosmoskiego w Trze-

mesznie, Szczytno 1995 (maszynopis pracy dyplomowej – Archiwum WSPol. w Szczytnie), s. 33 – 34; zob. G.J. Osiński, 

Policja w opinii młodzieży szkół średnich na terenie miasta Choszczna, Szczytno 1995 (maszynopis pracy dyplomowej 

– Archiwum WSPol. w Szczytnie), s. 48; zob. A. Mroszczyk, Policja w opinii młodzieży szkół średnich na terenie miasta 

Dębicy, Szczytno 1996 (maszynopis pracy dyplomowej – Archiwum WSPol. w Szczytnie), s. 46.
10 Zob. T. Stępień, Policja w opinii studentów Politechniki Łódzkiej, Szczytno 1995 (maszynopis pracy dyplomowej – Archi-

wum WSPol. w Szczytnie), s. 46.
11 Zob. M. Kołodziejczyk, Policja w opinii nauczycieli szkół podstawowych i średnich, Szczytno 1995 (maszynopis pracy 

dyplomowej – Archiwum WSPol. w Szczytnie), s. 38.
12 Zob. Z. Pakow, Policja w opinii pracowników WSK-PZL Świdnik, Szczytno 1995 (maszynopis pracy dyplomowej – Ar-

chiwum WSPol. w Szczytnie), s. 12 – 13; zob. T. Śliwiński, Policja w opinii społeczeństwa na przykładzie pracowników 

Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR SA w Kielcach, Szczytno 1995 (maszynopis pracy 

dyplomowej – Archiwum WSPol. w Szczytnie), s. 57.
13 Zob. A. Maligranda, Policja w opinii duchowieństwa katolickiego miasta Wrocławia w latach 1994 – 95, Szczytno 1995 

(maszynopis pracy dyplomowej – Archiwum WSPol. w Szczytnie), s. 27 – 28.
14 Zob. G. Perz, Policja w opinii „prywatnej inicjatywy”, Szczytno 1995 (maszynopis pracy dyplomowej – Archiwum WSPol. 

w Szczytnie), s. 42 – 43.
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Na podstawie powyższych badań można 

wysunąć tezę, że tylko 17% badanych osób 

jawnie i odważnie skorzystałoby z prawa 

oporu lub cywilnego nieposłuszeństwa w 

wypadku zaistniałej konieczności. Około 

25% respondentów żyje w tzw. dysonansie 

poznawczym. Z jednej strony czują, że mu-

szą podporządkować się prawu, z drugiej 

zaś uważają, że prawo jest niesprawiedliwe, 

a więc godząc te dwie sprzeczności starają 

się prawo omijać, stosując się do niego na 

pozór. Zastraszający jest fakt, że aż około 

16% ankietowanych osób nie potrafiło jed-

noznacznie odpowiedzieć: czy należy prze-

strzegać prawa bez względu na wszystko 

czy zastosować prawo oporu. Najwięcej, 

bo około 42% respondentów, reprezentuje 

postawy legalistów, czyli przestrzegają pra-

wa, nawet jeżeli jest ono niesprawiedliwe, 

jednocześnie odrzucając prawo do oporu.

Zobaczmy teraz jak obywatele oceniają 

działania policjantów pod kątem zgodności 

z prawem. Na 355 przebadanych osób15, 

167 (47,0%) respondentów stwierdziło, że 

policjanci zachowują się zgodnie z prawem. 

Innego zdania było 166 (46,8%) badanych, 

uważając, że policjanci w swych działaniach 

przekraczają granice legalności.

Czy przekraczanie przez funkcjonariusz 

sił porządku prwanego granic legalności 

działań wynika z braku znajomości przez 

nich przepisów i ustaw? Otóż z 350 re-

spondentów16 około 34% odpowiedziało, 

że funkcjonariusze sił porządku prwanego 

są co najmniej dostatecznie zaznajomieni 

z przepisami i ustawami, natomiast prze-

ciwnego zdania było około 33% badanych. 

Trudności z odpowiedzią na to pytanie mia-

ło około 25% ankietowanych.

Z problematyką prawa do oporu lub 

cywilnego nieposłuszeństwa wiąże się za-

gadnienie odmowy wykonania lub niewyko-

nania rozkazu bądź polecenia służbowego, 

na które należy spojrzeć szerzej niż do-

tychczas, analizując pewien ciąg następu-

jących po sobie czynności. Funkcjonariusz 

sił porządku prawnego, otrzymując rozkaz 

lub polecenie służbowe, musi się skupić na 

swoich powinnościach i rozważyć podjęcie 

słusznej i właściwej decyzji, po czym wyko-

nać rozkaz bądź polecenie lub nie wykonać, 

co pociąga za sobą określone skutki. 

Raport Amnesty International17 zauważa, 

że policja jest wykorzystywana przez polity-

ków i przełożonych nie tylko w państwach 

totalitarnych, ale również w państwach 

mających długą tradycję rządów prawa. Te 

zjawiska skłoniły społeczność międzynaro-

dową do opracowania standardów regulują-

cych powyższe zagadnienie. Odzwierciedlo-

ne ono jest w art. 8 „Kodeksu Postępowania 

Funkcjonariuszy Porządku Prawnego” Orga-

15 Zob. M. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 49; zob. G. Osiński, dz. cyt., s. 58; zob. Z. Pakow, dz. cyt., s. 24; zob. G. Perz, dz. cyt., 

s. 62; zob. T. Śliwiński, dz. cyt., s. 66; zob. A. Mroszczyk, dz. cyt., s. 55.
16 Zob. M. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 58; zob. A. Maligranda, dz. cyt., s. 45; zob. G. Osiński, dz. cyt., s. 56; zob. G. Perz, dz. 

cyt., s. 60; zob. T. Stępień, dz. cyt., s. 55; zob. A. Mroszczyk, dz. cyt., s. 53.
17 Zob. Policja pod pręgierzem. Raport Amnesty International, „Rzeczpospolita” z 4 lutego 1993 roku.
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nizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie jest 

podnoszona kwestia wypełnienia poleceń 

stanowiących negację praw człowieka. Funk-

cjonariusze sił porządku prawnego mający 

podstawy przypuszczać, że dochodzi do 

pogwałcenia praw człowieka i przepisów 

kodeksu, są zobowiązani zawiadomić o tym 

fakcie władze wyższe, przy czym nie podle-

gają oni z tego powodu karze. Podobną pró-

bę rozwiązania tej problematyki podjęto w 

„Deklaracji o Policji” Rady Europy. W ust. 3 i 

4 rozdziału A – Etyka zawodowa znajdujemy 

stwierdzenie, że funkcjonariusz sił porząd-

ku prwanego jest zobowiązany do nieposłu-

szeństwa lub niewypełnienia rozkazu bądź 

polecenia, których bezprawność jest lub po-

winna mu być znana18. 

Obowiązek nieposłuszeństwa funkcjo-

nariusza sił porządku prawanego wobec 

nakazanego im bezprawia stanowi jedną z 

18 Por. A. Rzepliński, Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwa, s. 186 – 188; por. J. Alderson, Policjant w państwie 

prawa, s. 14.

Tabela nr 1. Poglądy obywateli na temat przestrzegania prawa

Jakie poglądy na temat przestrzegania prawa najbardziej Panu/i odpowiadają? Liczba rzeczywista %

Powinno się zawsze przestrzegać prawa, nawet jeśli naszym zdaniem jest ono 
niesprawiedliwe

207 41,8

Jeśli napotyka się przepisy, naszym zdaniem niesprawiedliwe, należy stoso-
wać się do nich tylko na pozór, a praktycznie starać się je omijać

124 25,1

Do przepisów, które uważam za niesprawiedliwe, nie należy się w ogóle 
stosować

84 17,0

Trudno powiedzieć 80 16,1

RAZEM 495 100

Tabela nr 2. Legalność działań policjantów 

Czy uważa Pan/i, że policjanci zachowują się zgodnie z prawem, 
czy przekraczają granice legalności?

Liczba rzeczywista %

Zachowują się zgodnie z prawem 167 47,0

Przekraczają granice legalności 166 46,8

Inne 22 6,2

RAZEM 355 100

Tabela nr 3. Znajomość przepisów i ustaw przez policjantów

Policjanci nie są dostatecznie zaznajomieni z przepisami i ustawami liczba rzeczywista %

absolutnie zgadzam się 39 11,2

raczej zgadzam się 67 19,1

trudno powiedzieć 89 25,4

raczej nie zgadzam się 105 30,0

nie zgadzam się 50 14,3

RAZEM 350 100
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19 Por. A. Rzepliński, Obowiązki obywatelskie. Cywilne nieposłuszeństwo, s. 188 – 189.

gwarancji demokratycznego państwa pra-

wa. Chroni on obywateli przed przestęp-

czymi rozkazami lub poleceniami przełożo-

nych kryjących się za plecami szeregowych 

funkcjonariuszy sił porządku prawanego. 

Natomiast każdy funkcjonariusz sił porząd-

ku prawanego, o przeciętnie rozwiniętym 

poczuciu moralności i przeciętnej znajomo-

ści prawa karnego jest w stanie bez żadnych 

trudności odróżnić rozkaz lub polecenie 

służbowe zgodne z prawem od sprzecz-

nego z nim. Ślepe podporządkowanie się 

przełożonym, a nie prawu, jest sprzenie-

wierzeniem się istocie służby i obowiązków 

zawodowych funkcjonariusza sił porządku 

prawanego. Pociąga to za sobą ujemne kon-

sekwencje, chociażby następuje wyelimino-

wanie policji ze społeczeństwa, co sprzyja 

niewątpliwie powstawaniu korupcyjnych 

układów opartych na wzajemnej wiedzy 

przełożonych i podwładnych o wypadkach 

naruszania przez nich prawa19.

SŁOWA KLUCZOWE

sprzeciw obywatelski, nieposłuszeństwo 

obywatelskie, normy prawne

STRESZCZENIE

W artykule ukazano czym jest sprze-

ciw i nieposłuszeństwo obywatelskie i co 

wyznacza granice przekraczania pewnych 

norm prawnych, stanowiących zagrożenie 

porządku publicznego. Autor tłumaczy to 

zjawisko jako celowe działanie łamiące kon-

kretne przepisy prawne w imię przekonania, 

że owe przepisy rażąco naruszają wartości 

istotne dla stosującego nieposłuszeństwo 

obywatelskie. Efektywność obywatelskiego 

nieposłuszeństwa polega na tym, że moral-

nie prowokuje nawet biernych obserwato-

rów. Przez kontrast z tym, co jest uznane 

za niewłaściwe, obywatelskie nieposłuszeń-

stwo jawi się społeczeństwu jako moralnie 

właściwy sposób walki.

SUMMARY

In the article it is presented what civil 

resistance and civil disobedience is and 

what the border of crossing legal norms, 

which are threat to legal order, designates. 

The author explains this situation as an in-

tentional activity, which breaks certain le-

gal rules because of to be convinced that 

the rules breaks the values important to a 

person who practices civil disobedience. 

The efficiency of civil disobedience is that it 

morally provokes even passive bystanders. 

By the contrast with things which are found 

wrong, civil disobedience appear as a mo-

rally proper way of struggle. 
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I. WSTĘP

W pierwszym numerze „Przeglądu Praw-

no-Ekonomicznego” ukazał się artykuł autor-

stwa M. Brzozowskiego poświęcony ważkiej 

także współcześnie kwestii, a mianowicie 

relacji pomiędzy sprawiedliwością karania a 

prawem łaski1. Podniesiony problem wpisu-

je się w odżywającą od kilku lat w polskiej 

doktrynie prawa karnego bardziej ogólną 

dyskusję dotyczącą racjonalizacji karania 

sprawców przestępstw2. Celem niniejszego 

artykułu jest wskazanie na kanwie cytowanej 

pracy M. Brzozowskiego na potrzebę pogłę-

bienia analiz dotyczących treści idei retry-

bucji i jej relacji do miłosierdzia. Nie sposób 

przecież rozważać zagadnienie prawa łaski 

w oderwaniu od wartości sprawiedliwości 

i miłosierdzia. Istota prawa łaski staje się 

uchwytna jedynie w przypadku właściwego 

rozumienia sensu sprawiedliwości karnej.

II. MIŁOSIERDZIE SPRZECZNE ZE 

SPRAWIEDLIWOŚCIĄ?

M. Brzozowski rozwijając w swoim arty-

kule temat tytułowy akcentuje zarazem kil-

ka myśli pobocznych. Są to zresztą tezy w 

doktrynie w dużej mierze dyskusyjne. Wiele 

z nich niewątpliwie zasługuje na przyjęcie, 

rozwinięcie i systematyczne uzasadnienie w 

odrębnych opracowaniach3, jak również są i 

1 M. Brzozowski, Sprawiedliwość karania a prawo łaski, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2007, nr 1, s. 35-40.
2 Zob. np. J. Czapska, H. Kury (red.), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Zakamycze 2002; 

M. Królikowski, Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności, Warszawa 2005; J. Ko-

chanowski, Powrót do retrybutywizmu, „Palestra” 2005, nr 11-12; M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. 

Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005; W. Zalewski, Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, 

Gdańsk 2006; J.Q. Wilson, Teoria i praktyka stosowania sankcji karnych, Warszawa 2006; F. Ciepły, O dowartościowanie 

retrybutywnej racjonalizacji kary, [w:] Hominum causa omne ius constitutum est. Księga Jubileuszowa ku czci Pani Profesor 

Alicji Grześkowiak, Lublin 2006; „Ius et Lex. Współczesny retrybutywizm. Powrót do kary sprawiedliwej” 2006, nr 1 (IV).
3 Jak chociażby twierdzenie, że „prawdopodobieństwo popełnienia drugiego przestępstwa w przyszłości, jako czynnik wyso-

ce niepewny, nie może być podstawą do ukarania kogoś za pierwsze przestępstwo” (s. 39). Interesujące byłoby omówienie 

Dr Filip Ciepły

Sprawiedliwość karania a prawo łaski
– uwagi krytyczne

Retributive Punishment and Prerogative of Mercy (Pardon) 
– Critical Remarks
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takie, które trudno zaakceptować nawet po-

mimo pewnego konsensusu większości uczo-

nych4. W konkluzji artykułu autor pisze, że 

w uzasadnieniu kary kryminalnej najlepsze 

efekty daje połączenie elementów retrybu-

tywnej teorii kary z elementami utylitaryzmu 

(s. 39), i że jedynie połączenie celów kary 

akcentowanych w teoriach retrybutywnych i 

utylitarnych, z jednoczesnym dopuszczeniem 

instytucji ułaskawienia, jest jedyną słuszną 

drogą do osiągnięcia kary sprawiedliwej (s. 

40). Jest to pogląd podzielany również przez 

mnie, jednakże określone założenia, które 

doprowadziły autora do takiego wniosku w 

mojej ocenie wymagają koniecznego dopre-

cyzowania, a nawet sprostowania. 

W toku wywodu M. Brzozowski przyj-

muje między innymi założenie, że „man-

kamentem teorii retrybutywizmu jest nie-

uchronność kary dla osoby winnej. Sprawca 

powinien w każdym przypadku zostać uka-

rany tak, jak na to zasługuje” (s. 36), a więc 

co za tym idzie, że na gruncie racjonalizacji 

kary jako sprawiedliwej odpłaty za czyn, w 

zakresie wymiaru sprawiedliwości karnej nie 

ma miejsca na łaskę i miłosierdzie5. Za W. Sa-

durskim przytacza także, iż „postulat łaski 

nie należy do sfery sprawiedliwości, lecz do 

tej sfery moralności, której nakazy mogą być 

w poszczególnych przypadkach sprzeczne z 

nakazami sprawiedliwości” (s. 36). Tego ro-

dzaju poglądy reprezentowali przed ponad 

stu laty F. Nietzsche czy I. Kant. W myśl po-

glądów Nietzschego sprawiedliwe ukaranie 

przestępcy to bezwzględne zobowiązanie 

moralne, a jednocześnie rodzaj pozytywnej 

satysfakcji i przyjemności, które gratyfiku-

ją odruchy okrucieństwa6. Podobnie I. Kant 

twierdził, że „sprawiedliwość nie jest mi-

łosierna”7. Współcześnie przeciwstawianie 

tego problemu na tle racjonalizacji kary, ale zarazem w konfrontacji z uzasadnieniem stosowania środków probacyjnych, 

których orzeczenie wymaga pozytywnej prognozy kryminologicznej.
4 Chodzi m.in. o tezę, według której wina i kara są ze swojej natury nieporównywalne i nie mogą pozostawać wobec siebie 

w proporcji. Według poglądu przyjmowanego przez autora karę można zestawiać wyłącznie z przestępstwem (czynem), a nie 

winą (s. 36). Wydaje się, że odmienne rozwiązanie tego problemu przybliża personalistyczna koncepcja czynu ludzkiego, według 

której wina podmiotu działającego jest ściśle związana z czynem. Na ten temat zob. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002, 

s. 47-48, 61-62; M. A. Krąpiec, O wolności woli, „Znak” 1964, nr 16, s. 598-599; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985.
5 Autor zarazem dodaje nie bezpodstawnie: „Czy taka kara jest sprawiedliwa? Kłóci się ona z podstawowymi przekonaniami 

moralnymi każdego człowieka. Naturalną rzeczą jest, że ludzie czasami odpuszczają sobie winy i puszczają w niepamięć 

popełnione przeciwko nim czyny. Czy naprzeciw tym przekonaniom kara zawsze powinna dosięgnąć osobę winną? Czy to 

w uznaniu społecznym będzie kara sprawiedliwa, skoro gotowi jesteśmy w danym przypadku przebaczyć sprawcy i zapo-

biec ponoszeniu przez niego uciążliwości skazania? Odpowiedź może być jedna, negatywna” (s. 36-37).
6 F. Nietzsche, The Genealogy of morals. Cyt. za D. Garland, Punishment and Modern Society, Oxford-New York 1993, s. 63.
7 Dla Kanta ze swojej definicji miłosierdzie jest przejawem życzliwości powszechnej, przebaczenia dla każdego, jednakowo dla 

godnych i niegodnych, bez różnicy. Filozof z Królewca uważał, że zinstytucjonalizowane przejawy miłosierdzia nie tylko nie 

czynią zadość sprawiedliwości, ale są wprost niesprawiedliwe. „Prawo łaski dla przestępcy; czy to złagodzenie, czy całkowite 

darowanie kary, jest najbardziej wątpliwym spośród wszystkich praw suwerenów i służy jedynie uzasadnianiu blasku ich wła-

dzy, a przez to w wysokim stopniu jest niesprawiedliwe”. Zob. P. Bartula, Kara śmierci – powracający dylemat, Kraków 1998, 
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zasad sprawiedliwości i miłosierdzia obecne 

jest przede wszystkim na gruncie koncepcji 

neoklasycznych (neoretrybutywnych), a więc 

redukujących retrybutywizm do reguł spra-

wiedliwości rozdzielczej8. Zauważa to także 

autor omawianego artykułu twierdząc, że 

„retrybutywizm jako doktryna stanowiąca 

zastosowanie ogólnej koncepcji sprawiedli-

wości rozdzielczej (rozdział dóbr i kar według 

zasług lub przewinień) na gruncie karania nie 

obejmuje moralności łaski, gdyż moralność 

łaski wykracza poza zakres sprawiedliwości” 

(s. 37). Podkreśla się, że zdaniem wielu kry-

tyków kary sprawiedliwej surowość i niehu-

manitarość retrybutywizmu polega właśnie 

na tym, że nie dopuszcza możliwości prze-

baczenia winy i darowania kary9.

III. KOORDYNACJA WARTOŚCI

Tymczasem idea sprawiedliwości (przede 

wszystkim wyrównawczej, ale w isto-

cie także i rozdzielczej) nie tylko nie jest 

sprzeczna z ideałem miłosierdzia, ale go 

uprzednio zakłada i warunkuje. Owszem są 

rozpowszechnione poglądy wykluczające 

miłosierdzie z idei retrybucji, ale są to po-

glądy redukujące w sposób nieuzasadniony 

zakres zasady sprawiedliwości i nie przysta-

jące do rzeczywistości moralnej wspólnego 

życia ludzi w społeczeństwie. Nie można się 

więc dziwić, że M. Brzozowski sprzeciwia 

się takiej wizji retrybutywizmu i takiej wi-

zji sprawiedliwości, która nie uznaje łaski 

i miłosierdzia. Wystarczy jednak przyjrzeć 

się bliżej temu zagadnieniu, aby uświado-

mić sobie, że przeciwstawianie miłosierdzia 

sprawiedliwości karnej jest niewłaściwe. 

Zarówno sprawiedliwość, jak i miłosier-

dzie należą do świata wartości moralnych. 

Sprawiedli wość, mimo że trudna do zdefinio-

wania, jest uważana za niezbędny warunek 

funkcjo nowania życia społecznego. Przyjmuje 

się, że jest wartością moralną, ogólnym wzor-

cem postępowania, ide ałem, który odnosi się 

do określonych kategorii ludz kiego działania. 

Jej zadaniem jest należyte kierowanie postę-

powaniem ludzkim w odnie sieniu do drugich, 

wprowadzanie ładu w re lacjach międzyosobo-

wych, regulowanie ścis łych obowiązków ludzi 

wobec siebie. Sprawiedli wość jako podstawo-

wa cnota i zasada postę powania wyraża mo-

ralną konieczność posza nowania uprawnień 

drugiego człowieka, oddania każde mu, co 

mu się należy10. 

s. 66; B. Wolniewicz, Filozoficzne aspekty kary głównej, „Edukacja Filozoficzna” 1995, vol. 20, s. 13-14; L. Wilk, Prawo łaski 

a sprawiedliwość karania – refleksja filozoficznoprawna, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Karn.” 2000, nr 23, s. 19-20.
8 Neoklasycyzm, podobnie zresztą jak i teorie utylitarne (prewencyjne) odrzuca tezę, iż sprawiedliwość karania opiera 

się na wymaganiach sprawiedliwości wyrównawczej. Zob. W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, 

Warszawa 1988, s. 249. Z zasad sprawiedliwości wyrównawczej wyprowadzali prawo karania m.in. Arystoteles czy św. 

Tomasz z Akwinu.
9 Np. J.R. Lucas, On Justice, Oxford 1980, s. 148; A.C. Ewing, The Morality of Punishment, Montclair 1970, s. 30. Za 

W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości, s. 248.
10 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, s. 204. Św. Tomasz z Akwinu określał sprawiedliwość za Arystotelesem jako „sprawność, 

dzięki której ktoś stałą wolą oddaje każdemu to, co się jemu należy”. „Sprawiedliwość jest cnotą, a cnota ludzka sprawia, 
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Na gruncie systemu prawnego sprawie-

dliwości nie potrzeba nawet specjalnie uza-

sadniać11. Podstawową ideą i celem prawa 

jest czynienie sprawiedliwości, która jest 

pojęciem wcześniejszym niż samo prawo. 

Najpierw istniało poczucie sprawiedliwości, 

a dopiero z niego zrodziło się prawo, czy-

li sformalizowana i zinstytucjonalizowana 

sprawiedliwość12. Wskazywał na to Jan Pa-

weł II, który nauczał, że sprawiedliwość le-

ży u źródeł prawa13. Sprawiedliwość jest tak 

ważna, dlatego że strzeże prawdy. „Prawda 

jest fundamentem, matką i prawem spra-

wiedliwości. Sama sprawiedliwość często-

kroć jest nazywana prawdą. Miłość prawdy 

wyraża się w miłości względem sprawiedli-

wości”14. „Zasada, nakazująca oddać każde-

mu, co mu się należy (...) przynosi zaszczyt 

prawu i prawnikom”15.

Postawa miłosierdzia polega natomiast 

na rezygnacji ze ścisłych wymogów spra-

wiedliwości dla jakiegoś większego dobra. 

Wiąże się z dobrowolnym odstąpieniem od 

egzekwowania swoich praw ściśle określo-

nych przez sprawiedliwość. Łączy się to z 

przebaczeniem i darowaniem długu, winy, 

kary. Nie oznacza to jednak, że miłosierdzie 

nie realizuje wymagań sprawiedliwości i 

tym samym sprzeciwia się retrybutywnej 

racjonalizacji kary. Potwierdzają to analizy 

etyczne. T. Ślipko stwierdza, że konflikt 

pomiędzy poszczególnymi wartościami mo-

ralnymi, jaki zarysowuje się w świadomości 

moralnej człowieka, należy uznać za błąd 

moralny. Przez war tość moralną w etyce ro-

zumie się bowiem zawsze jakąś postać do-

bra moralnego, która właściwą sobie treść 

aksjologiczną czerpie stąd, iż uczestniczy w 

godności osoby ludzkiej, a zarazem stanowi 

element jej roz woju i doskonałości. Z chwilą 

zaistnienia konfliktu między wartościami, 

przynajmniej jedna z nich musiałaby prze-

kształcić się w antywartość skłóconą nie 

tylko z przeciwstawną sobie wartością, ale 

także ze scalającą je w nadrzędną jedność 

racją godności i doskonałości osoby ludz-

kiej. Zachodziłaby tu wyraźna sprzeczność: 

ta sama wartość równocześnie służyłaby 

moralnej doskonałości osoby ludzkiej i ją 

niszczyła. Idea konfliktu wartości prowa-

że postępowanie człowieka jest dobre i że sam człowiek staje się dobry (...) sprawiedliwość nadaje prawość ludzkim czyn-

nościom”. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Sprawiedliwość. Tom 18. II-II, q. 57 –80, Londyn 1970, s. 28, 32.
11 C. Znamierowski, Sprawiedliwość, „Państwo i Prawo” 1957, nr 4.
12 T. Dmochowski, Kara śmierci – za i przeciw, „Cywilizacje w czasie i przestrzeni” 1999, nr 5, s. 132-133.
13 „Prawo rodzi się z głębokiej ludzkiej po trzeby, odczuwanej przez wszystkich ludzi, której nikt nie może ignorować ani lekce-

ważyć: z potrzeby sprawiedli wości, która polega na tworzeniu zrównoważonego układu relacji mię dzyludzkich i społecznych, 

gwarantują cych, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, a nikomu nie zostaje ode brane nic z tego, do czego ma prawo”. 

Jan Paweł II, Pracujcie na rzecz sprawiedliwości, równości i dobra wspólnego. Przemówienie do członków Międzynarodowej 

Unii Prawników Katolickich z dn. 24 listopada 2000 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 2001, nr 3, s. 15.
14 Jan Paweł II, Prawda siłą pokoju. Orędzie z 1 stycznia 1980 r. na XIII Światowy Dzień Pokoju, „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 

1980, nr 1-2; Z. Grocholewski, kard., Sprawiedliwość a prawda w nauczaniu Jana Pawła II, „Palestra” 2003, nr 9-10, s. 16-17.
15 Jan Paweł II, Pracujcie na rzecz, s. 15.
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dzi zatem do wniosków absurdalnych, co 

uprawnia to do uznania jej za teoretycznie 

nieuzasadnioną. Według T. Ślipko sprzecz-

ną logicznie ideę konfliktu wartości należy 

zastą pić inną interpretacją wzajemnych od-

niesień pomiędzy wartościami, a mianowi-

cie koncepcją koordynacji. Wartości układa-

ją się tutaj w odpowiednią hierarchię, mocą 

której jed ne wartości są podporządkowane 

innym wartościom, uznanym za wyższe i do-

skonalsze. Układy między wartościami mo-

gą przybierać taką postać, że aksjologiczny 

za kres jednej wartości, zakres właściwego 

danej wartości dobra ulega jedynie ograni-

czeniu, „okrojeniu”, z racji jej podporządko-

wania innej wartości16. Tak właśnie jest w 

przypadku sprawiedliwości i miłosierdzia. 

Rozważania na temat relacji pomiędzy 

miłosierdziem i sprawiedliwością można 

odnaleźć w encyklice Jana Pawła II Dives in 

misericordia17. Wielki papież przełomu ty-

siącleci podkreślał, że zbudowanie cywiliza-

cji miłości nigdy nie będzie możliwe, jeżeli 

w naszych koncepcjach dotyczących wielu 

dziedzin życia społecznego będziemy się 

zatrzymywać przy retrybutywnej zasadzie 

„oko za oko i ząb za ząb”, a nie postaramy 

się o zasadnicze jej przetworzenie i uzupeł-

nienie duchem miłosierdzia. Jednakże, jak 

zaznaczył, przebaczenie w żadnym razie 

nie niweczy obiektywnych wymagań spra-

wiedliwości. „W żadnym miejscu orędzia 

ewangelicznego ani przebaczenie, ani też 

miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza 

pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, 

wobec krzywdy czy wyrządzonej zniewagi. 

W każdym wypadku naprawienie zła, napra-

wienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, 

zadośćuczynienie za zniewagę, jest warun-

kiem przebaczenia”18. Miłość przebaczająca 

warunkuje sprawiedliwość, a sprawiedli-

wość ostatecznie służy miłości19. 

M. A. Zelmańska precyzyjnie wyjaśnia, 

że w świetle wymagań moralnych miłosier-

dzie nigdy nie zastąpi sprawiedliwości ani 

nie unieważni jej wyma gań. Nie zastąpi, 

gdyż nieudzielanie człowiekowi tego, co mu 

się słusznie należy, jest krzywdą, jakiej nie 

można zlikwidować przez dobrowolnie oka-

zaną życzliwość, ale tylko przez wypełnienie 

wymagań sprawied liwości. Sprawiedliwość 

rozgranicza uprawnienia i określa ścisłe 

obowiązki, określa to, co jest absolutnie ko-

nieczne w relacjach międzyludz kich, czyli 

co się drugiemu człowiekowi ściśle należy, 

zgodnie z jego uprawnieniami. Autorka pod-

kreśla, że sprawied liwość ogranicza się jakby 

do minimum należnego innym dobra, ale to 

minimum ściśle i rzetelnie oznacza, doma-

gając się bezwzględ nie jego realizacji. Spra-

16 Zob. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, s. 235-237.
17 Szerzej na temat relacji sprawiedliwości i miłosierdzia w kontekście kary kryminalnej i nauczania Jana Pawła II zob. 

F. Ciepły, Kara kryminalna i jej wykonanie w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] Instytucje prawa karnego na tle nauczania 

Jana Pawła II, red. A. Grześkowiak, Lublin 2006, s. 235-262.
18 Dives in misericordia, 14.
19 Tamże, 4.
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wiedliwość wymierza, oddaje i wyrównuje; 

miłość miłosierna natomiast obdarza, daje z 

nadmiarem. Miłosierdzie nie zaciera wyraź-

nie określonych, podstawowych wymagań 

spra wiedliwości, nie pomija ich, nie przekre-

śla ani nie wyklucza, ale zakłada i domaga się 

ich rea lizacji. Nie ma więc miłosierdzia bez 

zachowa nia podstawowych wymagań miło-

ści, jakie są zawarte w sprawiedliwości. Spra-

wiedliwość to zasadnicza forma i miara miło-

ści drugiego człowieka. Ona jest warunkiem 

miłosierdzia, o ile ono ma być autentyczne 

i nie spaczone oraz od powiadać godności 

człowieka jako osoby. Sprawiedliwość i miło-

sierdzie nie mogą być sobie przeciwstawiane, 

bo to prowa dzi do wypaczeń zarówno spra-

wiedliwości jak i miłosierdzia20. 

IV. ŁASKA JAKO FORMA 

ZADOŚĆUCZYNIENIA 

SPRAWIEDLIWOŚCI

Z powyższego wynika, że tezę o sprzecz-

ności pomiędzy wymogami sprawiedliwości 

a postawą miłosierdzia, retrybucją a łaską, 

należy uznać za błędną. Akt miłosierdzia 

opiera się na sprawiedliwości, z niej wypły-

wa, a także ją w najgłębszy i najpełniejszy 

sposób realizuje. Dla zobrazowania można 

podać, iż w języku hebrajskim pojęcie spra-

wiedliwości występuje w dwóch postaciach. 

Pierwsza z nich oznacza sprawiedliwość 

dochodzoną i egzekwowaną przed sądem, 

gdy poszkodowany wnosi skargę przeciw-

ko sprawcy szkody, natomiast druga postać 

tego pojęcia oznacza fakt przebaczenia wi-

ny przez poszkodowanego wobec sprawcy 

szkody, a więc akt przebaczenia, miłosier-

dzia. W obu przypadkach sprawiedliwości 

staje się zadość. Na tej zasadzie funkcjonują 

niektóre instytucje z zakresu prawa cywilne-

go. Zobowiązanie może przecież wygasnąć 

nie tylko przez spłacenie długu przez dłużni-

ka dobrowolnie bądź przymusowo w drodze 

egzekucji, ale także w przypadku zwolnienia 

go z długu, a więc darowania długu przez 

wierzyciela. W jednym i drugim przypadku 

rachunki są wyrównane, wymaganiom spra-

wiedliwości staje się zadość. Wierzycielowi 

wolno darować dług, a dłużnik może przyjąć 

ten „dar”. Należy jednak zauważyć, że zwol-

nienie z długu należy do umów, jest więc 

czynnością prawną dwustronną. Do wyga-

śnięcia zobowiązania w tej formie potrzeb-

ne jest uznanie istnienia zobowiązania przez 

dłużnika i jego zgoda, chęć, na zwolnienie 

go z obowiązku spłaty długu.

W pewnej analogii można spojrzeć na 

przestępstwo, które dla zwolenników teorii 

retrybutywnych jawi się przede wszystkim 

jako wyrządzona świadomie i dobrowolnie 

krzywda, a zatem dług moralny zaciągnięty 

przez przestępcę wobec pokrzywdzonego 

oraz społeczeństwa. W świetle koncepcji 

koordynacji wartości zadośćuczynienie i 

wyrównanie sprawiedliwości po popełnie-

niu przestępstwa może nastąpić także w 

dwóch formach. Po pierwsze przestępca 

może wyrównać swój „dług” przez odcier-

pienie adekwatnej do przestępstwa dole-

gliwości, a więc kary. Po drugie, formą za-

20 M.A. Zelmańska: Miłosierdzie a sprawiedliwość, „Orędzie Miłosierdzia” 2004 (59), s. 14-15.
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dośćuczynienia sprawiedliwości jest także 

darowanie winy i zwolnienie z kary przez 

okazane sprawcy miłosierdzie21. 

Ofiary przestępstwa i społeczeństwo 

mają prawo do tego, aby sprawca został 

sprawiedliwie ukarany. Źródłem tego pra-

wa w myśl retrybutywnych koncepcji kara-

nia jest sam fakt popełnienia przestępstwa 

(punitur quia peccatum est). Pokrzywdzeni i 

społeczeństwo mogą jednak, jeśli są speł-

nione określone warunki, zrezygnować z 

należnego im prawa do zadośćuczynienia 

w postaci kary i bezpośrednio albo przez 

właściwe organy darować ją lub złagodzić, a 

więc zdecydować się na akt miłosierdzia22. 

Taki akt to w najgłębszym wymiarze do-

browolne przyjęcie przez pokrzywdzonych 

ujemnych konsekwencji przestępnego dzia-

łania sprawcy na siebie, bez zadośćuczy-

nienia w postaci reakcji karnej. To swoista 

ofiara, poświecenie własnego dobra po to 

by sprawiedliwości stało się zadość bez 

wymierzania należnej kary. Taka postawa 

wymaga wielkoduszności i wspaniałomyśl-

ności. Może być tylko dobrowolna. Przykład 

takiej szlachetności i wyrobienia moralne-

go może wpływać korzystnie również na 

otoczenie społeczne. Miłosierdzie redukuje 

falę zła w stopniu wyższym niż samo wy-

mierzenie sprawiedliwej kary. 

Miłosierdzie realizuje najważniejsze cele, 

jakie stawia przed sobą sprawiedliwość. Ła-

ska, która zakłada jako punkt wyjścia retry-

butywistyczne uznanie moralnej powinności 

nałożenia sprawiedliwej kary na przestępcę, 

nie podważa doniosłości i obowiązywalno-

ści norm prawnych i samej zasady sprawie-

dliwości. Postawa miłosierdzia nie pobłaża 

złu, nie wskazuje, że nic złego się nie stało, 

że sprawiedliwa kara się nie należy. Akt ła-

ski będący postawą miłosierdzia wskazuje, 

że przestępstwo to akt moralnie niedopusz-

czalny, zło zostaje tutaj nazwane po imie-

niu, ale pokrzywdzony i społeczeństwo jako 

dysponenci naruszonego dobra i dzierżycie-

le prawa łaski biorą w tym przypadku konse-

kwencje owego zła na siebie. Należy jednak 

wyraźnie zaznaczyć, że tak jak w przypadku 

dłużnika z zakresu prawa cywilnego, posta-

wa przestępcy w sytuacji okazania mu łaski 

musi być aktywna, musi przyjąć akt łaski ja-

ko dar miłosierdzia. Z tego wynika, że aby 

łaska zachowała swój sens, przestępca musi 

i tu otwarcie uznać istnienie „długu”, a więc 

21 Według G. Hansena prośba o miłosierdzie jest apelem o to, by w konkretnym przypadku rozważono możliwość złagodzenia 

surowości wyroku bez uszczerbku dla jego sprawiedliwości, „miłosierdzie jest odwrotną stroną monety zwanej sprawiedli-

wością”. Zob. G. Hansen, Kara śmierci jako problem filozoficzny, „Edukacja Filozoficzna” 1996, nr 21, s. 88.
22 Darowania lub złagodzenia kary sąd może dokonać wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego. Podmiotem zdolnym do prze-

baczenia krzywdy jest przede wszystkim pokrzywdzony. Pokrzywdzony jest pierwszym dzierżycielem dobra, które zostało 

naruszone przestępstwem, jest jednak jedynym dzierżycielem wyłącznie w przypadku przestępstw naruszających tylko 

jego własne dobro (np. zniesławienia, zniewagi, naruszenia nietykalności cielesnej). Przy przestępstwach naruszających 

jednocześnie dobro wspólne, pokrzywdzony nie ma wyłącznej kompetencji w okazaniu miłosierdzia. Tutaj wymagana 

jest zgoda organów reprezentujących całe społeczeństwo, to znaczy sądu – przy odstąpieniu od wymierzenia kary, jej 

nadzwyczajnym złagodzeniu, zastosowaniu środków probacyjnych; czy głowy państwa – przy ułaskawieniu.
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uznać popełnione zło, własną winę. Jeżeli 

sprawca nie uznaje własnej winy, karygod-

ności swojego czynu, nie wyraża skruchy, to 

nie ma podstaw do aktu łaski, darowania lub 

zmniejszenia kary. Sprawca musi mieć świa-

domość, że łaska mu się nie należy. Łaska nie 

zna przymusu, to akt w pełni dobrowolny ze 

strony jej dawcy. 

V. NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPACZEŃ 

MIŁOSIERDZIA

Mówiąc o miłosierdziu na gruncie prawa 

karnego należy jednak zachować szczegól-

ną ostrożność. B. Wolniewicz wskazuje na 

funkcjonujące współcześnie wynaturzenia 

właściwego myślenia o miłosierdziu w kon-

tekście prawa karnego. Autor twierdzi, że 

hasła „miłosierdzia” i „dobroci” są współ-

cześnie często „jedynie ozdobnym para-

wanem dla małoduszności i oportunizmu, 

obawiających się przeciwstawić czynnie 

złu”23. Wiele osób popełnia ten błąd, że 

wzywają do postawy miłosierdzia, zaprze-

czając przy tym wymogom sprawiedliwości 

karnej. Ten błąd popełnili chociażby my-

śliciele, którzy wywarli decydujący wpływ 

na kształt współczesnej myśli penologicz-

nej, jak C. Beccaria, L. Tołstoj, K. Marks 

czy zwolennicy resocjalizacyjnego modelu 

prawa karnego. Współcześnie ten błąd jest 

obecny w koncepcjach abolicjonizmu kary 

i wśród tych zwolenników idei sprawiedli-

wości naprawczej (restorative justice), którzy 

przeciwstawiają tę ideę zasadzie retrybu-

cji. Ów błąd pojawił się także w tekście M. 

Brzozowskiego. 

Konsekwencją wskazanego błędu, a więc 

nieusprawiedliwionego odrywania łaski od 

fundamentu sprawiedliwości retrybutyw-

nej jest postulat uznania zasady miłosier-

dzia jako normy prawnej obowiązującej 

powszechnie. Tego chcieliby zwolennicy 

pozytywistycznie rozumianej resocjaliza-

cji, idei abolicjonizmu czy sprawiedliwo-

ści naprawczej. Należy jednak stanowczo 

stwierdzić, iż państwo nie jest uprawnione 

do darowania krzywdy za pokrzywdzone-

go na poziomie ustawowego zagrożenia 

karą. Wyrugowanie kary retrybutywnej z 

systemu karnego jest niesprawiedliwością. 

Ustawodawca łamie w ten sposób porzą-

dek wynikający z pierwotnych wymogów 

sprawiedliwości stojących przed i ponad 

prawem stanowionym. Dlatego też liberal-

ne prawo karne wyzute z reguły retrybucji, 

zawierające zbyt łagodne (tzn. nieadekwat-

ne do stopnia winy i wagi czynu) sankcje 

karne, będzie zawsze godzić w naturalne 

prawa ofiary przestępstwa. Pokrzywdzo-

ny może wybaczyć przestępcy, który go 

skrzywdził, ale nie musi, zatem państwo 

nie ma legitymacji, aby na poziomie ustawy 

rezygnować z kar odpowiadających cięża-

rowi czynu przestępnego. Miłosierdzie nie 

może oznaczać niemożności dochodzenia 

swoich praw. Stąd też zarówno prawo łaski, 

jak i inne instytucje miłosierdzia mają sens 

wyłącznie na tle kary retrybutywnej jako 

23 B. Wolniewicz, Filozoficzne aspekty, s. 14.
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24 Ch.D. Marshall podkreśla, że przebaczenie to akt pokrzywdzonego (tylko pokrzywdzony ma prawo przebaczyć) ofiarowany 

dobrowolnie sprawcy (pokrzywdzony nie ma obowiązku przebaczenia, przebaczenie to „dar”). Przebaczenie nie jest słabością; 

nie jest zaprzeczeniem domagania się przysługujących praw; nie jest biernym przyzwoleniem na różnego rodzaju nadużycia; 

nie jest usprawiedliwianiem zła, a więc tolerowaniem czy pomniejszaniem ciężaru popełełnionego przestępstwa; nie jest uchy-

laniem się od odpowiedzialności czy zaprzeczaniem sprawiedliwości; nie jest wyparciem cierpienia i gniewu, które przeżywa 

ofiara; nie jest wreszcie zapomnieniem przestępstwa, ponieważ przebaczyć nie znaczy zapomnieć o tym co się wydarzyło. Ch.D. 

Marshall, Beyond Retribution: A New Testament Vision for Justice, Crime, and Punishment, Grand Rapids, 2001, s. 260-275.
25 Zob. F. Ciepły, Idea resocjalizacji w prawie karnym, [w:] Profilaktyka, resocjalizacja, rewalidacja pomocą rodzinie, red. 

B. Kałdon, Sandomierz – Stalowa Wola 2007, s. 460-473.

zasady w prawie karnym24. Prawo karne 

pozostające pod wpływem ideologii libera-

lizmu w sferze karania nie traktuje zatem 

przestępstwa, jego sprawcy i nade wszyst-

ko ofiary z należytym szacunkiem. Próbuje 

konstruować sankcje karne w oderwaniu 

od prawdy o człowieku i fundamentalnych 

wartości ludzkich, co zawsze kończy się 

ostatecznie także porażką systemu praw-

nego i samego państwa. 

VI. ZAGUBIENIE ISTOTY PRAWA ŁASKI

Błąd przeciwstawienia retrybucji i miło-

sierdzia implikuje utylitarystyczne zinstru-

mentalizowanie prawa łaski i innych instytu-

cji związanych ze złagodzeniem kary (w tym 

środków probacyjnych), co jest całkowitym 

zatarciem ich sensu. Ułaskawienie w swojej 

istocie jest czymś więcej niż instrumentem 

kontrolnym i naprawczym, który ma korygo-

wać wyrok w tym przypadku, gdy okaże się, 

że kara jest w jakimś aspekcie niesprawiedli-

wa. Jego istota nie ogranicza się do „dopaso-

wania kary do najróżniejszych kryteriów” (s. 

40). To nie tylko tzw. „wentyl bezpieczeń-

stwa sprawiedliwości”, „ekstraordynaryjna 

quasi-instancja odwoławcza”, której celem 

jest działanie na rzecz zadośćuczynienia 

wymogom materialnej sprawiedliwości, 

czyli przekształcenie wyroku sprawiedliwe-

go ze stanowiska prawa obowiązującego w 

wyrok sprawiedliwy ze stanowiska prawa 

trafnego. To coś więcej niż tylko korekcja 

pomyłki sądowej czy zniwelowanie skutków 

zbyt rygorystycznych w danym przypadku 

przepisów ustawy. Najgłębszą istotą ułaska-

wienia jest miłosierdzie, a więc dobrowolne 

odstąpienie od wymierzenia przestępcy ka-

ry sprawiedliwej, zasłużonej, należnej. 

Co ciekawe, podejście utylitarystycz-

ne pretenduje do miana koncepcji stojącej 

na gruncie miłosierdzia, „która za najważ-

niejsze w karze uznaje cele społeczne, do-

puszcza instytucję ułaskawienia” w prze-

ciwieństwie do retrybutywizmu (s. 38). 

Tymczasem w istocie rzeczy jest zupełnie 

odwrotnie. Tylko sprawiedliwość i retry-

bucja dopuszcza łaskę. Utylitaryzm nie 

uznaje, że kara się sprawcy należy z faktu 

popełnienia przestępstwa, nie ma więc mu 

czego darować. W czysto utylitarystycznym 

uzasadnieniu karania nie ma miejsca ani na 

sprawiedliwość, ani na miłosierdzie, a więc 

i na łaskę. Podobnie tradycyjne, pozytywi-

styczne ujęcie resocjalizacyjne również nie 

ma nic wspólnego z łaską25.
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VII. PODSUMOWANIE

Konkludując należy stwierdzić, że na 

problem sprawiedliwości karania, retrybu-

cji, można spojrzeć w węższej i szerszej 

optyce. W węższym, błędnym ujęciu, aby 

sprawiedliwości retrybutywnej stało się za-

dość sprawca musi ponieść należną mu karę 

i nie może być od tego żadnych wyjątków. 

Sprawiedliwa odpłata ma tutaj charakter 

absolutny, istnieje kategoryczny obowią-

zek ukarania, dolegliwość kary musi bez-

względnie odpowiadać ciężarowi przestęp-

stwa. W żadnym wypadku niedopuszczalne 

są jakiekolwiek modyfikacje surowości ka-

ry podyktowane ani względami miłosier-

dzia, ani nawet resocjalizacji sprawcy, co 

budzi uzasadnione zastrzeżenia natury 

socjologicznej i aksjologicznej. Idea retry-

bucji rozumiana właściwie, a więc szerzej, 

to sprawiedliwa odpłata za przestępstwo, 

ale dopuszczająca możliwość zastosowania 

reguły miłosierdzia. Decydując się na da-

rowanie czy złagodzenie kary nie narusza 

się tym samym wymagań sprawiedliwości. 

Sprawiedliwość i miłosierdzie nie pozosta-

ją ze sobą w relacji sprzeczności, ale koor-

dynacji. Kara oparta na tym założeniu jest 

elastyczna, ale bynajmniej nie ze względów 

czysto utylitarnych, instrumentalnych, ale 

głęboko sprawiedliwościowych. Kary nie 

daruje się czy łagodzi dowolnie dla doraź-

nych celów jednostkowych lub społecznych, 

ale dlatego, że sprawcy przestępstwo się 

przebacza. 

Właściwie skonstruowany system pra-

wa karnego powinien gwarantować ofie-

rze i społeczeństwu sprawiedliwe ukaranie 

sprawcy przestępstwa, ale powinien dawać 

także możliwość złagodzenia odpowiedzial-

ności karnej na gruncie miłosierdzia. Zasada 

retrybucji właściwie rozumiana jest nie tyl-

ko warunkiem i gwarantem sprawiedliwe-

go ukarania przestępcy, ale równocześnie 

jest otwarta na przebaczenie, miłosierdzie, 

darowanie lub złagodzenie kary, co niczym 

nie urąga wymogom samej sprawiedliwości. 

Właściwie rozumiany retrybutywizm, ujmo-

wany w sposób pełny, a nie redukcyjny, nie 

„upiera się” – jak pisze M. Brzozowski – przy 

dalszym trwaniu kary w jej niezmienionej 

formie (s. 39), wymaga tylko, aby przy da-

rowaniu lub złagodzeniu kary zostały speł-

nione wymogi autentycznego miłosierdzia, 

tj. uznanie winy przez sprawcę, skrucha, 

zadeklarowanie przestrzegania porządku 

prawnego w przyszłości, podjęcie się na-

prawienia szkody, a w końcu rzeczywiste 

przebaczenie darowane przez pokrzywdzo-

nego. Istota prawa łaski jest zakorzeniona 

w przedstawionej powyżej formule i nie 

należy o tym zapominać, zwłaszcza dzisiaj, 

gdy na powrót pojawiają się dyskusje wokół 

teoretycznych i praktycznych problemów 

związanych ze stosowaniem ułaskawienia. 

Sens prawa łaski nie zostanie zagubiony je-

dynie wówczas, gdy będziemy mieli przed 

oczami wyraźnie zarysowane wymogi spra-

wiedliwości retrybutywnej.

SŁOWA KLUCZOWE

prawo łaski, sprawiedliwość karania, re-

trybucja, kara kryminalna, ułaskawienie
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STRESZCZENIE

W niniejszym artykule autor wskazu-

je, że instytucja prawa łaski opiera się na 

dwóch zasadniczych wartościach: spra-

wiedliwości retrybutywnej i miłosierdziu. 

Miłosierdzie nie sprzeciwia się zasadzie 

sprawiedliwości, ale pozostaje ze sprawie-

dliwością w relacji koordynacji. Retrybucja 

będąc fundamentem wymiaru sprawie-

dliwości karnej nie tylko nie pozostaje w 

sprzeczności z ideałem miłosierdzia, ale 

należy stwierdzić, iż nie ma uzasadnionego, 

„usprawiedliwionego” aktu łaski bez zako-

rzenienia go w zasadzie retrybucji. Artykuł 

składa się z siedmiu części: I. Wstęp, II. Mi-

łosierdzie sprzeczne ze sprawiedliwością?, 

III. Koordynacja wartości, IV. Łaska jako 

sposób zadośćuczynienia sprawiedliwości, 

V. Niebezpieczeństwo wypaczeń miłosier-

dzia, VI. Zagubienie istoty prawa łaski, VII. 

Podsumowanie.

SUMMARY

In the article author points that an institu-

tion of pardon (ius agratiandi) is based on two 

values: retributive justice and mercy. Mercy 

does not contradict justice but it stands in 

coordination with that value. Retribution as 

a foundation of criminal justice not only does 

not stand in opposition with mercy, but there 

is not truly a justified act of mercy (pardon) 

without principle of retribution. The article 

consists seven parts: I. Introduction; II. Does 

Mercy Contradict Justice?; III. Co-ordination 

of Values; IV. Mercy as a Form of Satisfaction 

and Gratification of Justice; V. A Danger of 

Distortions of Mercy; VI. A Loss of an Essence 

of  the Prerogative of Mercy; VII. Summary.
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W Polsce, podobnie jak ma to miejsce 

w Unii Europejskiej działalność polegająca 

na świadczeniu usług turystycznych przez 

biura podróży (organizatorów turystyki) 

podlega ścisłej reglamentacji prawnej. Pod-

stawę prawną tej działalności stanowi usta-

wa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych1 oraz ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej2, która 

zmieniła3 dotychczasowe zasady jej podej-

mowania i wykonywania.

Celem niniejszego artykułu będzie 

wskazanie trybu postępowania przy po-

dejmowaniu działalności gospodarczej 

przez biura podróży według istniejących 

uregulowań.

1. UWAGI WSTĘPNE

Obecnie dla podjęcia działalności w 

zakresie świadczenia usług turystycznych 

przez biura podróży konieczne jest uzy-

skanie wpisu do Rejestru Organizatorów Tu-

rystyki i Pośredników Turystycznych4. Rejestr 

ten określany jest jako „rejestr działalno-

ści regulowanej”. Przez „działalność regu-

lowaną” należy zaś rozumieć „działalność 

gospodarczą, której wykonywanie wy-

maga spełnienia szczególnych warunków 

1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm. (pozycja cytowana dalej – u.u.t.).
2 Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm. (pozycja cytowana dalej – u.s.d.g.).
3 Zob. art. 28 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 

U. z 2004 r., Nr 174, poz. 1808).
4 Wcześniej, to jest przed wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o usługach turystycznych, tj. przed 21 sierpnia 

2004 r., dla podjęcia tego rodzaju działalności konieczne było posiadanie odpowiedniego zezwolenia, wydawanego przez 

wojewodę.

Dr Anna Tunia

Warunki podjęcia 
działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług turystycznych przez biura 
podróży w Polsce

The running a business conditions 
in providing tourist services by travel agencies in Poland
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określonych przepisami prawa” (art. 5 ust. 

5 u.s.d.g.)5.

Zakwalifikowanie zatem danego rodzaju 

działalności gospodarczej jako „działalności 

regulowanej” wynikać musi z wyraźnego 

postanowienia przepisu „ustawy szczegól-

nej” („określonych przepisów prawa”). W 

odniesieniu do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

turystycznych taką „szczególną ustawą” jest 

ustawa o usługach turystycznych z 1997 r.6.

Pojęcie „usługi turystyczne” jest termi-

nem szerokim, gdyż w ich zakres wchodzić 

mogą różnego rodzaju świadczenia spełnia-

ne przez biuro podróży na rzecz klientów, 

przy czym biuro podróży może spełniać te 

świadczenia we własnym imieniu lub mo-

że działać jako agent innych biur podró-

ży, przewoźników lub hotelarzy. Ustawa o 

usługach turystycznych nie dokonuje taksa-

tywnego wyliczenia usług turystycznych. 

Jedynie w sposób przykładowy stanowi, że 

„usługi turystyczne – to usługi przewodnic-

kie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne 

usługi świadczone turystom lub odwiedza-

jącym” (zob. art. 3 ust. 1).

2. FORMY ORGANIZACYJNO-

PRAWNE DZIAŁALNOŚCI BIUR 

PODRÓŻY

Prowadzenie działalności turystycznej 

przez biura podróży w Polsce może zostać zor-

ganizowane w dowolnej formie, ustawa o usłu-

gach turystycznych nie wprowadza bowiem w 

tym zakresie żadnych ograniczeń. W związku 

z tym biura podróży mogą działać w formie:

– spółki handlowej, zarówno osobowej, 

(tj. spółki jawnej, spółki komandytowej, 

spółki komandytowo-akcyjnej, z wyjąt-

kiem jednak spółki partnerskiej7), jak i 

kapitałowej, (tj. spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością oraz spółki akcyjnej),

– spółki utworzonej na podstawie art. 860 

k.c. – tj. spółki cywilnej8,

5 Jednocześnie ustawodawca turystyczny zaznacza, iż nie jest „działalnością regulowaną” działalność agentów turystycz-

nych, (czyli przedsiębiorców), polegająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycz-

nych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru (tj. rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych) lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju (art. 4 ust. 2 u.u.t.).
6 Działalność regulowana może być zatem rozumiana jako kwalifikowana postać działalności gospodarczej, gdyż do jej 

prowadzenia konieczne jest nie tylko spełnienie ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wynikających 

z u.s.d.g., ale także warunków określonych przez u.u.t.
7 Spółka partnerska jest spółką osobową tworzoną przez jej wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce 

prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – pozycja cytowana dalej – k.s.h.). Ograniczenie zaś możliwości prowadzenia biura 

podróży w formie spółki partnerskiej wynika z faktu, iż kodeks spółek handlowych wyraźnie określa kategorie partnerów (wspól-

ników), którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą pod postacią tej spółki. Zgodnie z art. 87 § 1 k.s.h. partnerami w spółce 

partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które uprawnione są do wykonywania wolnych zawodów, przez które ustawo-

dawca rozumie zawód: adwokata, farmaceuty, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, 

księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, weterynarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, 

rzeczoznawcy majątkowego oraz tłumacza (art. 88 k.s.h.). Katalog tych zawodów stanowi swoistą numerus clausus.
8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
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– prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osobę fizyczną, po uzyskaniu od-

powiedniego wpisu w ewidencji działal-

ności gospodarczej,

– stowarzyszenia9,

– fundacji10,

– spółdzielni11,

– przedsiębiorstwa państwowego12.

W podobnych formach mogą świadczyć 

w Polsce usługi turystyczne przedsiębiorcy 

zagraniczni13 pochodzący z państw człon-

kowskich Unii Europejskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 

13 ust. 1 u.s.d.g.) oraz obywatele innych 

państw, pod warunkiem jednak, że otrzy-

mali zezwolenie na osiedlenie się na tery-

torium RP, zgodę na pobyt „tolerowany”, 

status uchodźcy nadany w RP lub korzystają 

z ochrony czasowej na terytorium RP (art. 

13 ust. 2 u.s.d.g.). Zgodnie bowiem z przy-

jętą przez ustawodawcę polskiego „regułą 

traktowania narodowego”14 wymienione w 

art. 13 u.s.d.g. podmioty mogą podejmować 

w Polsce działalność gospodarczą na takich 

9 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietna 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), 

stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (art. 2 ust. 1). Stowarzyszenie może 

być utworzone w każdym celu, z wyjątkiem celu zarobkowego. W związku z takim uregulowaniem celu stowarzyszenia, wydawać się 

może, iż prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, która z natury rzeczy ma cel zarobkowy, jest prawnie niemożliwe. Jed-

nakże statut stowarzyszenia może stanowić, co innego. Prowadzenie przez stowarzyszenie działalności gospodarczej nie może jednak 

nigdy mieć charakteru podstawowego, a jedynie charakter wspomagający jego działalność statutową. Zob. A. Kappes, Stowarzyszenia 

i fundacje. Organizacje pożytku publicznego, w: Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, Kraków 2004, s. 84.
10 Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. – o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), 

fundacja jest organizacją tworzoną dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Celu tego nie stanowi jednak 

cel zarobkowy, na który ukierunkowane jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże – podobnie jak w odniesieniu do 

stowarzyszeń – prawodawca zezwala pod pewnymi warunkami na prowadzenie tego rodzaju działalności, a mianowicie, gdy cały 

zysk osiągany z działalności tej fundacji jest przekazany na finansowanie jej działalności statutowej (zob. art. 5 ust. ustawy).
11 Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym 

funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Zob. art. 1 § 1 ustawy 

z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848).
12 Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą, wyposażonym 

w osobowość prawną. Zob. art. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.).
13 Przedsiębiorca zagraniczny – to osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą (art. art. 5 pkt 3 

u.s.d.g.). Natomiast przez osobę zagraniczną należy rozumieć: osoby fizyczne, nieposiadające obywatelstwa polskiego, 

które posiadają miejsce zamieszkania za granicą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej, posiadające siedzibę za granicą (art. 5 pkt 2 u.s.d.g.).
14 „Reguła traktowania narodowego” sformułowana została w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (art. 43). 

Oznacza ona, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez obywateli krajów członkowskich UE na-

stępuje z zachowaniem warunków ustalonych w prawie kraju podejmowania tej działalności, i że nie może ono zostać 

określone inaczej (gorzej) niż dla obywateli tego kraju. Zob. W. J. Katner, Przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty 

zagraniczne, w: Prawo cywilne i handlowe…., s. 54-55. Reguła ta przejęta została przez ustawodawcę polskiego. 



Przegląd Prawno-Ekonomiczny 4 (3/2008)46

samych zasadach jak obywatele polscy15. Je-

żeli zaś osoba zagraniczna nie spełnia wy-

magań określonych w art. 13 u.s.d.g. może 

prowadzić w Polsce działalność gospodar-

czą jedynie w formie spółki komandytowej, 

spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 

akcyjnej, a także w drodze przystąpienia 

do tych spółek oraz obejmowania lub naby-

wania ich udziałów lub akcji, jeżeli umowy 

międzynarodowe nie stanowią inaczej.

W każdym wypadku wybór formy organi-

zacyjno-prawnej prowadzenia biura podróży 

winien być motywowany rozmiarem podej-

mowanej przez przedsiębiorcę działalności.

Utworzenie biura podróży w formie 

spółki handlowej, czy to osobowej, czy ka-

pitałowej, wymaga spełnienia – oprócz wa-

runków wynikających z u.s.d.g. oraz u.u.t. 

– także warunków określonych w kodek-

sie spółek handlowych. Odpowiednio – do 

utworzenia biura podróży w formie spółki 

cywilnej konieczne jest spełnienie wyma-

gań stawianych przez k.c., w odniesieniu do 

stowarzyszeń – przepisów ustawy – prawo 

o stowarzyszeniach, w odniesieniu do spół-

dzielni – ustawy – prawo spółdzielcze, zaś 

w przypadku przedsiębiorstwa państwo-

wego – przepisów ustawy o przedsiębior-

stwach państwowych.

3. OGÓLNE WARUNKI 

PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

Ogólne warunki, jakie należy spełnić, 

aby podjąć działalność gospodarczą w Pol-

sce określone zostały w art. 14-16, 22 i 44 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Wiążą one zatem także te podmioty, któ-

re podejmują działalność mająca na celu 

świadczenie usług turystycznych.

3.1. Wpis do KRS lub EDG

Zgodnie z art. 14 u.s.d.g. dla podjęcia 

działalności gospodarczej przez przedsię-

biorcę wymagane jest uzyskanie wpisu w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), albo w 

Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG). 

Rodzaj wpisu uzależniony jest od tego, czy 

jest to działalność podejmowana przez oso-

bę fizyczną, czy jednostkę organizacyjną, o 

której mowa w art. 36 ustawy z  dnia 20 sierp-

nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym16. 

W przypadku działalności, która ma być 

prowadzona przez osobę fizyczną, podlega 

ona wpisowi w EDG – odpowiednio do prze-

pisów art. 23-45 u.s.d.g., natomiast w przy-

padku podmiotów wymienionych w art. 36 

ustawy o KRS konieczne jest uzyskanie przez 

nich wpisu w prowadzonym przez sądy rejo-

nowe rejestrze przedsiębiorców (KRS)17. 

15 Zob. W. J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa 2003, s. 591 i nast.
16 Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.
17 Chodzi tu m. in. o: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograni-

czoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, spółdzielnię, przedsiębiorstwo państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicz-

nych działających na terytorium RP, inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi 

wpisu do rejestru na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 2 KRS (np. prowadzą działalność gospodarczą fundacji i stowarzyszeń).
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Zawarte zatem w art. 14 u.s.d.g. wyma-

ganie oznacza, iż ani osoba fizyczna, ani 

jednostka organizacyjna nie może podjąć 

działalności zgodnie z prawem dopóki nie 

zostanie wpisana w ewidencji działalności 

gospodarczej lub odpowiednio w rejestrze 

przedsiębiorców.

3.2. Uzyskanie numeru NIP, REGON 

oraz rachunku bankowego

Celem wpisania do ewidencji działalności 

gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców 

konieczne jest wcześniejsze uzyskanie nu-

meru identyfikacji podatkowej (NIP), nume-

ru REGON oraz posiadanie numeru rachunku 

bankowego. Art. 16 u.s.d.g. stanowi bowiem 

że „przedsiębiorca wpisany do rejestru przed-

siębiorców albo ewidencji jest obowiązany 

umieszczać w oświadczeniach pisemnych, 

skierowanych w zakresie swojej działalności 

do oznaczonych osób i organów, numer iden-

tyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się 

tym numerem w obrocie prawnym” (ust. 1) 

oraz dodaje, że „identyfikacja przedsiębior-

cy w poszczególnych urzędowych rejestrach 

następuje na podstawie numeru identyfikacji 

podatkowej (NIP)” (ust. 2)18. 

Oprócz numeru NIP, każdy przedsię-

biorca musi także posiadać numer REGON. 

Obowiązek ten w sposób pośredni wynika z 

art. 44 u.s.d.g., który stanowi o możliwości 

wniesienia łącznie z wnioskiem o wpis do 

rejestru lub ewidencji, wniosku o nadanie 

numeru REGON. Numer ten nadawany jest 

poprzez wpis do prowadzonego przez Pre-

zesa Głównego Urzędu Statystycznego reje-

stru podmiotów gospodarki narodowej (RE-

GON)19. Obowiązkowi wpisu do tego rejestru 

podlegają osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, które podejmują dzia-

łalność gospodarczą w Polsce. Wpis doko-

nywany jest na wniosek złożony przez pod-

miot podlegający wpisowi. Zaświadczenie o 

wpisie winno zostać wydane w ciągu 7 dni 

od złożenia wniosku. Urzędem właściwym 

do wydania stosownego zaświadczenia jest 

wojewódzki urząd statystyczny działający 

na terenie, w którym wnioskodawca posiada 

swoją siedzibę, a w przypadku osoby fizycz-

nej – zamieszkanie20. 

Warunkiem stawianym osobom po-

dejmującym działalność gospodarczą jest 

również posiadanie numeru rachunku ban-

18 Konieczność posiadania numeru NIP wprowadziła ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), która wymaga, by wszyscy podatnicy 

i płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne podlegali obowiązkowi ewidencyjnemu (nr 

PESEL) oraz uzyskali numer identyfikacji podatkowej w celu posługiwania się nim.
19 Podstawą funkcjonowania tego rejestru jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., 

Nr 88, poz. 439 z późn. zm) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii 

prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz 

szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe 

rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r., Nr 69, poz. 763 z późn. zm.).
20 Zob. S. Koroluk, Biuro podróży jako przedsiębiorca, w: Prawo w praktyce biur podróży, pod. red. P. Cybuli, Kraków 2006, s. 33.
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kowego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.s.d.g. 

dokonywanie lub przyjmowanie płatności 

związanych z wykonywaną działalnością 

gospodarczą winno następować za pośred-

nictwem rachunku bankowego przedsiębior-

cy zawsze, gdy stroną transakcji, z której 

wynikła płatność jest inny przedsiębiorca 

oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, 

bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekracza równowartość 15.000 

euro przeliczonych na złote według średnie-

go kursu walut obcych ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski ostatniego dnia mie-

siąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

dokonano transakcji. Jednocześnie u.s.d.g. 

dodaje, iż przedsiębiorca będący członkiem 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kre-

dytowej, może dokonywać wspomnianych 

płatności za pośrednictwem rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kre-

dytowej (art. 22 ust. 2 u.s.d.g.).

3.3. Inne wymagania wynikające z 

ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej

Każdy podmiot, podejmujący działal-

ność gospodarczą ma obowiązek prowadzić 

ją zgodnie z zasadami uczciwej konkuren-

cji i poszanowania dobrych obyczajów oraz 

słusznych interesów konsumentów, ma 

spełniać warunki dotyczące ochrony życia, 

zdrowia ludzkiego i moralności publicz-

nej, a także ochrony środowiska, posiadać 

odpowiednie uprawnienia zawodowe wy-

magane do prowadzenia danego rodzaju 

działalności oraz spełniać wymagania w za-

kresie rzetelnej identyfikacji (oznaczenia) 

świadczonych przez niego usług (art. 17-20 

u.s.d.g.).

Ponieważ każdy przedsiębiorca podej-

mując działalność gospodarczą staje się 

jednocześnie płatnikiem składek z tytułu 

ubezpieczeń społecznych, posiada on rów-

nież obowiązki wynikające z ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych21.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE 

PROWADZENIA „DZIAŁALNOŚCI 

REGULOWANEJ”

W odniesieniu do niektórych rodzajów 

działalności gospodarczej konieczne jest 

poza spełnieniem ogólnych warunków jej 

prowadzenia także warunków dodatko-

wych w postaci uzyskania koncesji lub wpi-

su do rejestru działalności regulowanej (art. 

15 u.s.d.g.)22. Ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej przewiduje, że „jeżeli przepis 

odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj 

działalności jest działalnością regulowaną w 

21 Dz. U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm. Zgodnie z przepisami tej ustawy płatnikami składek na ubezpieczenie społecz-

ne są pracodawcy w stosunku do swoich pracowników i innych osób objętych zgodnie z przepisami ustawy obowiązkiem 

ubezpieczenia społecznego. Każdemu płatnikowi Zakład Ubezpieczeń społecznych nadaje – na jego wniosek – numer 

ubezpieczenia społecznego, który wpisywany jest do prowadzonego przez ZUS Centralnego Rejestru Płatników Składek.
22 Przepis ten brzmi: „na zasadach określonych w ustawie podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać 

się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej”.
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rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębior-

ca może wykonywać tę działalność, jeżeli 

spełnia szczególne warunki określone prze-

pisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu 

wpisu w rejestrze działalności regulowanej” 

(art. 64 ust. 1 u.s.d.g.).

Konieczność uzyskania wpisu do reje-

stru działalności regulowanej istnieje w 

przypadku podejmowania działalności po-

legającej na świadczeniu usług turystycz-

nych. Wymóg ten wyraźnie formułuje art. 

4 ust. 1 u.u.t. Przepis ten brzmi: „działal-

ność gospodarcza w zakresie organizowana 

imprez turystycznych oraz pośredniczenia 

na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 

świadczenie usług turystycznych jest dzia-

łalnością regulowaną w rozumieniu przepi-

sów ustawy o z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-

bodzie działalności gospodarczej i wymaga 

uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych”. 

Jednocześnie prawodawca zaznacza, iż wy-

konywanie działalności gospodarczej bez 

wymaganego wpisu do rejestru działalno-

ści regulowanej podlega odpowiedzialności 

karno-wykroczeniowej (art. 60 § 1 k.w.)23.

4.1. Wymagania personalno-

organizacyjne

Każdy przedsiębiorca, który podejmu-

je działalność gospodarczą polegającą na 

świadczeniu usług turystycznych obowią-

zany jest spełnić określone przez ustawę o 

usługach turystycznych warunki organizacyj-

ne i personalne. Przede wszystkim powinien 

on zapewnić kierowanie swoim przedsię-

biorstwem (biurem podróży) przez osobę, 

która posiada odpowiednie wykształcenie 

oraz praktykę. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 

1a u.u.t. profesjonalnie przygotowana oso-

ba powinna posiadać:

– ukończone studia wyższe z zakresu tu-

rystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub 

zarządzania i marketingu oraz 1 rok 

praktyki w obsłudze turystów, lub

– ukończone inne studia lub szkołę śred-

nią o kierunku turystycznym oraz 2 lata 

praktyki w obsłudze turystów, lub

– ukończoną dowolną szkołę średnią oraz 

4 lata praktyki w obsłudze turystów, lub

– 6 lat praktyki w obsłudze turystów (art. 

6 ust. 1 pkt 1-6 u.u.t).

Należy przy tym zaznaczyć, iż za prakty-

kę w obsłudze turystów uważa się: 

– samodzielne wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie organizowania 

imprez turystycznych24 lub pośrednicze-

nia25 w zawieraniu umów o świadczenie 

usług turystycznych, 

– kierowanie jednostkami organizującym 

imprezy turystyczne,

– pracę na stanowiskach związanych z 

23 Zob. art. 601ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114; zm. Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1808).
24 Impreza turystyczna – to, co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi 

te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmiane miejsca pobytu (art. 3 pkt 2 u.u.t).
25  Pośrednik turystyczny – to przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności 

faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów oświadczenie usług turystycznych (art. 3 pkt 6 u.u.t.).
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przygotowaniem i zawieraniem umów o 

świadczenie usług turystycznych,

– samodzielne przygotowywanie progra-

mów imprez turystycznych,

– wykonywanie zadań przewodnika tury-

stycznego26 i pilota wycieczek27 (art. 6 

ust. 2 u.u.t.).

Posiadanie powyższych praktyk w ob-

słudze turystów musi zostać potwierdzone 

odpowiednim dokumentem. Potwierdze-

niem tym może być zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, al-

bo zaświadczenie wydane przez jednostkę 

organizacyjną powierzającą danej osobie 

czynności w zakresie obsługi turystów (art. 

6 ust. 3 u.u.t.).

Oprócz wymagań zawodowych ustawo-

dawca stawia także wobec osób mających 

kierować przedsiębiorstwem turystycznym 

(biurem podróży) wymagania w zakresie 

moralności. Mianowicie – zgodnie z art. 5 

ust. 1 pkt 1b u.u.t. – przedsiębiorca obo-

wiązany jest zapewnić kierowanie biurem 

podróży przez osobę, która nie była karana 

za przestępstwa popełnione umyślnie prze-

ciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności doku-

mentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi 

gospodarczemu.

4.2. Wymagania gwarancyjno-

finansowe

Oprócz wymagań personalno-organiza-

cyjnych ustawa o usługach turystycznych nakła-

da na podmiot prowadzący przedsiębiorstwo 

turystyczne (biuro podróży) obowiązki o 

charakterze gwarancyjno-finansowym. Cho-

dzi tu mianowicie o obowiązek zawierania 

przez biuro podróży umów gwarancji ban-

kowej28 lub ubezpieczeniowej29, albo umów 

ubezpieczenia30 na rzecz klientów (art. 5 

26 Przewodnik turystyczny – to osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, 

miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji (art. 3 pkt 7a u.u.t.).
27 Pilot wycieczek – to osoba towarzysząca w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawująca 

opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz usług (art. 3 pkt 7b u.u.t.).
28 Gwarancja bankowa określona została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 

r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). „Gwarancja bankowa” może być rozumiana jako „zobowiązanie zaciągnięte przez bank 

(gwaranta) na zlecenie innej osoby (zleceniodawcy gwarancji), na mocy którego bank obowiązany jest do zapłaty pewnej 

sumy pieniężnej (w złotych lub w walucie obcej) na żądanie osoby uprawnionej (beneficjenta gwarancji) po spełnieniu 

przez nią określonych przesłanek”. E Fojcik-Mastalerska (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005, s. 315. 
29 Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 

z późn. zm.) do czynności ubezpieczeniowych zaliczane jest zawieranie i wykonywanie umów gwarancji ubezpieczeniowej. Usta-

wa ta nie podaje jednak definicji gwarancji ubezpieczeniowej. W literaturze przedmiotu „gwarancja ubezpieczeniowa” określana 

jest jako stosunek prawnym powstały z umowy, łączący klienta i organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub podmiot, 

który na jej podstawie świadczy konkretne usługi turystyczne, której celem jest zabezpieczenie zwrotu kosztów powrotu klienta 

do kraju, gdy organizator takiego powrotu nie zapewnia oraz zwrotu wpłat wniesionych przez klienta w razie nie wykonania przez 

organizatora zobowiązań umownych. Zob. J. Orlicka, Ubezpieczenia i gwarancje, w: Prawo w praktyce…, s. 152-153.
30 Zgodnie z art. 805 k.c. „przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie 

w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”. Umowy ubez-

pieczenia powstają zatem na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczającym. Mają one 
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ust. 1 pkt 2a-b), a także o obowiązek skła-

dania marszałkowi województwa orygina-

łów dokumentów potwierdzających zawar-

cie kolejnych umów gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia 

przed upływem terminu obowiązywania po-

przedniej umowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 u.u.t.).

Powyższe umowy mają być zawarte w 

celu:

– pokrycia kosztów powrotu klienta do 

kraju w wypadku, gdy organizator tury-

styki lub pośrednik turystyczny (biuro 

podróży) wbrew swojemu obowiązkowi 

nie zapewnia tego powrotu,

– pokrycia zwrotu wpłat wniesionych 

przez klientów w razie niewykonania 

przez biuro podróży zaciągniętych przez 

niego zobowiązań umownych (art. 5 ust. 

1 pkt 2 u.u.t.).

Umowy te zawierają upoważnienie dla 

marszałka województwa lub dla wskazanej 

przez niego jednostki do wydania polece-

nia zapłaty zaliczki na pokrycie kosztów po-

wrotu klienta do kraju (art. 5 ust. 4 u.u.t.), 

w sytuacji gdyby biuro podróży powrotu 

takiego nie zapewniło. Ponadto dzięki ta-

kiemu uregulowaniu marszałek wojewódz-

twa z mocy samego prawa upoważniony 

jest do występowania na rzecz klientów w 

sprawach wypłaty środków z tytułu zawar-

tych przez nich umów gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpie-

czenia na zasadach ogólnych wskazanych w 

treści tych umów (art. 5 ust. 5 u.u.t.)31. 

Każdy organizator turystyki i pośrednik 

turystyczny (biuro podróży) podejmując 

działalność gospodarczą musi zatem posia-

dać odpowiednie zabezpieczenia finanso-

we. Do spełnienia tego obowiązku wystar-

czające jest zawarcie jednej ze wskazanych 

wyżej umów. Wybór jednej z nich należy do 

przedsiębiorcy. Obowiązek posiadania sto-

sownych zabezpieczeń spoczywa na nim 

przez cały okres wykonywania działalności 

gospodarczej, co wynika z powołanego wy-

żej art. 5 ust. 1 pkt 3 u.u.t.

Określając gwarancyjno-finansowe prze-

słanki prowadzenia działalności gospodar-

czej w zakresie świadczenia usług tury-

stycznych przez biuro podróży prawodawca 

polski wprowadza dodatkowe zabezpiecze-

nia w sytuacji, gdy podmiot prowadzący to 

charakter umów obowiązkowych (jak ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych) lub dobrowolny (jak np. autocasco, czy 

ubezpieczenie bagażu turysty). W odniesieniu jednak do umowy określonej w art. 5 ust 1 pkt 2b u.u.t. istnieje w literaturze 

przedmiotu problem jak ją należy traktować, czy jako umowę obowiązkowa, czy dobrowolną, gdyż ustawodawca turystyczny 

tego nie precyzuje. Powstaje tez w związku z tym pytanie jaką stosować do niej regulację: ustawę z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-

cyjnych, czy kodeks cywilny oraz ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Zawiłości tej problematyki 

wyjaśnia J. Orlicka, Ubezpieczenia i gwarancje, s. 155-160. 
31 W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia klientów do kraju, w pierwszej kolejności z sumy określonej w umowie 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo umowie ubezpieczenia zawartej z klientami przez przedsiębiorcę 

turystycznego, pokrywa się koszt tego powrotu, a następnie dokonuje się zwrotu wniesionych przez klientów wpłat. Jeżeli 

jednak pozostała suma z zawartych umów jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, 

wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy (art. 5 ust. 6 u.u.t.).
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biuro działa jednocześnie jako agent tury-

styczny32 innego biura podróży. Obowiąza-

ny jest on:

– wykonywać działalność tylko na rzecz 

organizatorów turystyki (biur podróży) 

wpisanych do rejestru,

– w umowie zawieranej z klientami wska-

zywać jednoznacznie właściwego organi-

zatora turystyki, którego reprezentuje,

– działać na podstawie ważnej umowy 

agencyjnej (art. 5 ust. 2 u.u.t.).

Wymagania te mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w 

którym uczestniczą klienci, korzystający z 

usług przedsiębiorcy turystycznego działa-

jącego jako agent turystyczny. 

5. WPIS DO REJESTRU 

ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I 

POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 

(OTIPT)

Rejestracja działalności gospodarczej w 

zakresie organizowania imprez turystycz-

nych i pośredniczenia w zawieraniu umów z 

klientami (świadczenia usług turystycznych) 

dokonuje się w formie wpisu do rejestru Or-

ganizatorów Turystyki i Pośredników Tury-

stycznych (OTiPT). Rejestr ten jest jawny33. 

Oznacza to, że każdy ma prawo dostępu do 

zawartych w nim danych. Jednakże dla za-

pewnienia bezpieczeństwa obrotu gospo-

darczego i informacji w nim zawartych pra-

wodawca postanowił, iż wglądu do rejestru 

dokonać można za pośrednictwem organu, 

który rejestr ten prowadzi (art. 66 ust. 1 zd. 

2 u.s.d.g.)34.

5.1. Organ prowadzący rejestr

Organem prowadzącym rejestr Organi-

zatorów Turystyki i Pośrednikowi Turystycz-

nych jest marszałek województwa właściwy 

ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w 

przypadku przedsiębiorcy zagranicznego 

– marszałek województwa przez niego wy-

brany chyba, że chodzi o przedsiębiorcę za-

granicznego, który utworzył na terytorium 

RP oddział zgodnie z przepisami ustawy 

swobodzie działalności gospodarczej. W takim 

wypadu organem dla niego właściwym jest 

marszałek województwa właściwy ze wzglę-

du na siedzibę tego oddziału (art. 7 ust. 1 i 

2 u.u.t. w zw. z art. 65 ust. 1 u.s.d.g.).

5.2. Postępowanie rejestrowe

Ustawa o swobodzie działalności gospodar-

czej zawiera ogólny przepis zgodnie, z któ-

rym organ prowadzący „rejestr działalności 

regulowanej”, dokonuje wpisu na wniosek 

przedsiębiorcy, po złożeniu przez niego 

oświadczenia o spełnieniu warunków wy-

maganych do wykonywania danego rodza-

ju działalności gospodarczej (art. 65 ust. 1 

32 Agent turystyczny – to przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świad-

czenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usłu-

godawców posiadających siedzibę w kraju (art. 3 pkt 7 u.u.t.).
33 Zob. art. 66 ust. 1 zd. 1 u.s.d.g. oraz art. 7 ust. 7 u.u.t.
34 Rejestr ten może być prowadzony w systemie informatycznym (art. 7 ust. 8 u.u.t.).
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u.s.d.g.). Wpis do rejestru Organizatorów 

Turystyki i Pośredników Turystycznych do-

konywany jest na wniosek zainteresowane-

go podmiotu. Wniosek ten musi ściśle od-

powiadać wymaganiom określonym przez 

ustawę o usługach turystycznych.

Zgodnie z art. art. 7 ust. 3 u.u.t. kiero-

wany do marszałka województwa wniosek 

o wpis do rejestru organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych powinien za-

wierać następujące dane:

– firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i ad-

res, a jeżeli przedsiębiorca jest osoba 

fizyczną – adres jego zamieszkania;

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) – 

jeżeli taki posiada;

– określenie przedmiotu działalności

– określenie obszaru, na którym ma być 

wykonywana działalność (ojczyzna, kra-

je europejskie, pozaeuropejskie);

– wskazanie głównego miejsca wykony-

wania działalności oraz jej oddziałów;

– imiona i nazwiska osób, które są upo-

ważnione do kierowania działalnością 

przedsiębiorcy oraz działalnością jego 

oddziałów (art. 7 ust. 3 u.u.t.).

Do wniosku przedsiębiorca obowiązany 

jest dołączyć oryginał zawartej przez niego 

umowy gwarancji bankowej lub ubezpiecze-

niowej, albo oryginał umowy ubezpieczenia 

na rzecz klientów oraz stosowne oświad-

czenia. Chodzi tu o oświadczenie, że dane 

zawarte we wniosku o wpis do rejestru są 

kompletne i zgodne z prawdą oraz oświad-

czenie, iż przedsiębiorca zna i spełnia wa-

runki wykonywania działalności w zakresie 

organizowania imprez turystycznych i po-

średniczenia na zlecenie klientów w zawie-

raniu umów o świadczenie usług turystycz-

nych (art. 7 ust. 4 u.u.t). 

Każde oświadczenie powinno również 

zawierać: firmę przedsiębiorcy oraz jego 

siedzibę i adres, wskazanie na miejsce i 

datę złożenia oświadczenia, podpis osoby 

uprawnionej do reprezentowania przed-

siębiorcy z podaniem jego imienia, nazwi-

ska i pełnionej funkcji (art. 7 ust. 5 u.u.t.). 

Oświadczenia te winny zostać złożone na 

piśmie (art. 65 ust. 2 u.s.d.g.). Wraz z wnio-

skiem należy także złożyć także oryginał 

dowodu opłaty skarbowej35.

Wpis do rejestru Organizatorów Tury-

styki i Pośredników Turystycznych obej-

muje wszystkie przewidziane we wniosku 

dane, z wyjątkiem adresu zamieszkania, 

jeżeli jest on inny niż adres siedziby przed-

siębiorcy (art. 7 ust. 6 u.u.t.). Marszałek 

województwa obowiązany jest dokonać 

wpisu przedsiębiorcy w terminie 7 dni 

od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z 

oświadczeniem o spełnieniu warunków 

wymaganych do wykonywania działalno-

ści gospodarczej, dla której rejestr ten jest 

prowadzony (art. 67 ust. 1 u.s.d.g.). Jeżeli 

marszałek województwa nie dokona wpisu 

w tym terminie, a od dnia wpływu do nie-

go wniosku o rejestrację upłynęło 14 dni, 

przedsiębiorca może rozpocząć działal-

ność, po uprzednim zawiadomieniu o tym 

marszałka województwa. Powiadomienie 

35 Zob. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
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takie musi jednak zostać dokonane w for-

mie pisemnej (art. 67 ust. 2 u.s.d.g.).  Wraz 

z dokonaniem wpisu do rejestru OTiPT 

marszałek jest obowiązany wydać przed-

siębiorcy zaświadczenie potwierdzające 

dokonanie stosownego wpisu.

Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy w 

rejestrze Organizatorów Turystyki i Po-

średników Turystycznych, marszałek woje-

wództwa obowiązany jest z urzędu wydać 

przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu 

stosownego wpisu (art. 65 ust. 5 u.s.d.g.). 

Obowiązany jest on także z urzędu przesłać 

ministrowi właściwemu do spraw turysty-

ki, kopię zaświadczenia o wpisie do reje-

stru oraz kopie umowy gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej, bądź kopię umowy 

ubezpieczenia na rzecz klientów (art. 8 ust. 

1 u.u.t.) złożonej wraz z wnioskiem przez 

przedsiębiorcę.

6. WPIS DO CENTRALNEJ 

EWIDENCJI ORGANIZATORÓW 

TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW 

TURYSTYCZNYCH (CEOTIPT)

Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy w 

rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośred-

ników Turystycznych, marszałek wojewódz-

twa obowiązany jest z urzędu przesłać mi-

nistrowi właściwemu do spraw turystyki, 

kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru 

oraz kopię umowy gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej, bądź kopię umowy 

ubezpieczenia na rzecz klientów (art. 8 ust. 

1 u.u.t.) złożonej przez przedsiębiorcę wraz 

z wnioskiem o wpis.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 u.u.t. mini-

ster właściwy do spraw turystyki na postawie 

kopii dokumentów otrzymanych od marszał-

ka województwa stanowiących podstawę do-

konania wpisu w rejestrze OTiPT, prowadzi 

Centralną Ewidencję Organizatorów Turysty-

ki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT)36.

Centralna Ewidencja Organizatorów Tu-

rystyki i Pośredników Turystycznych jest 

zbiorem w ramach, którego prowadzone są 

następujące wykazy przedsiębiorców tury-

stycznych:

– wykaz przedsiębiorców, którzy figurują 

w rejestrze prowadzonym przez marszał-

ka województwa (art. 8 ust.1 – 2 u.u.t),

– wykaz przedsiębiorców, których wykre-

ślono z rejestru (art. 8 ust. 4 pkt 1 u.u.t.),

– wykaz przedsiębiorców, którzy wykony-

wali działalność bez wymaganego wpisu 

do rejestru (art. 8 ust. 4 pkt 2 u.u.t.).

Wpis przedsiębiorcy do pierwszego z wy-

mienionych wykazów następuje – jak zazna-

czono wyżej – z urzędu, na podstawie ko-

pii dokumentów przekazanych do CEOTiPT 

przez marszałka województwa (art. 8 ust. 3 

u.u.t.)37. Natomiast umieszczenie przedsię-

36 Szczegółowy tryb działania CEOTiPT określony został – stosownie do polecenia zawartego w art. 8 ust. 8 u.u.t. – 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki 

i Pośredników Turystycznych. (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz. 28.).
37 Zob. § 3 rozporządzenia MG z 2005 r.
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biorcy w drugim i trzecim z wymienionych 

wykazów dokonuje się na mocy ostatecznej 

decyzji marszałka województwa o zakazie 

wykonywania działalności gospodarczej lub 

decyzji o stwierdzeniu wykonywania dzia-

łalności bez wymaganego wpisu do rejestru 

(art. 8 ust. 5 u.u.t.). Marszałek województwa 

może bowiem – stosownie do art. 71 ust. 1 

u.s.d.g. – wydać decyzję o zakazie prowa-

dzenia takiej działalności w sytuacji, gdy:

– przedsiębiorca złożył oświadczenie o 

spełnieniu warunków wymaganych do 

wykonywania danego rodzaju działal-

ności regulowanej niezgodne ze stanem 

faktycznym;

– przedsiębiorca nie usunął naruszeń wa-

runków wymaganych do prowadzenia 

działalności w zakresie działalności re-

gulowanej (tj. w odniesieniu do orga-

nizatorów turystki i pośredników tury-

stycznych w zakresie świadczenia usług 

turystycznych) w wyznaczonym przez 

organ terminie;

– stwierdzi rażące naruszenie warunków 

wymaganych do wykonywania danego 

rodzaju działalności regulowanej (tj. jw.) 

(art. 71 ust. 1 u.s.d.g.).

Decyzja o zakazie prowadzenia działal-

ności gospodarczej z powyższych powodów 

podlega natychmiastowemu wykonaniu, a 

ponadto organ z urzędu dokonuje wykreśle-

nia przedsiębiorcy z rejestru „działalności 

regulowanej” (art. 71 ust. 2 i 3 u.s.d.g.).

Umieszczenie przedsiębiorców w wyka-

zie, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 1 

i 2 u.u.t. następuje na okres 3 lat. Po jego 

upływie przedsiębiorcy ci z mocy samego 

prawa są z niego wykreślani (art. 8 ust. 7 

u.u.t.). Dlatego w wykazach tych należy wy-

raźnie wskazać termin, w którym upływają 

3 lata od dnia wykreślenia wpisu do reje-

stru lub od dnia uprawomocnienia się de-

cyzji właściwego marszałka województwa 

o stwierdzeniu wykonywania działalności 

bez wymaganego wpisu do rejestru (art. 8 

ust. 6 u.u.t.).

Centralna Ewidencja Organizatorów Tu-

rystyki i Pośredników Turystycznych prowa-

dzona jest w postaci ksiąg ewidencyjnych 

w formie elektronicznej (§ 4 rozporządzenia 

MG). Ewidencja ta jest jawna. W związku 

z tym każdy może żądać udzielenia mu in-

formacji objętych wpisem do Ewidencji. W 

tym celu winien złożyć (w dowolnej formie) 

zapytanie w odniesieniu do konkretnych 

przedsiębiorców (§ 7 rozporządzenia MG). 

PODSUMOWANIE

Podjęcie działalności gospodarczej po-

legającej na świadczeniu usług turystycz-

nych przez biura podróży w Polsce wymaga 

spełnienia szeregu obowiązków. Ich zakres 

określa ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz ustawa o usługach tury-

stycznych. Przepisy tych ustaw zgodne są z 

prawodawstwem unijnym, gdzie główny ak-

cent kładziony jest na ochronę praw klienta 

(konsumenta) wchodzącego w różnego ro-

dzaju stosunki prawne z biurem podróży. 

W świetle obowiązujących przepisów 

prowadzenie działalności w zakresie świad-

czenia usług turystycznych przez biura po-
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dróży może przybrać różnorakie formy or-

ganizacyjne. Biura te mogą działać w formie 

spółek osobowych, spółek kapitałowych, 

spółek cywilnych, stowarzyszeń, fundacji, 

spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwo-

wych. Wyjątek w tym względzie stanowi 

spółka partnerska. Tego rodzaju spółki two-

rzone są bowiem jedynie dla wykonywania 

tzw. wolnych zawodów. Usługi turystyczne 

mogą być także prowadzone przez osoby 

fizyczne, które uzyskały wpis w ewidencji 

działalności gospodarczej.

Działalność biur podróży jest jedną z 

form prowadzenia działalności gospodar-

czej.  Tego rodzaju działalność można na-

tomiast prowadzić po uzyskaniu wpisu do 

rejestru przedsiębiorców w Krajowym Re-

jestrze Sądowym lub też – w przypadku 

osób fizycznych – w Ewidencji Działalno-

ści Gospodarczej. Działalność ta winna być 

prowadzona zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji a także z poszanowaniem do-

brych obyczajów oraz słusznych interesów 

konsumentów, do których zaliczamy przede 

wszystkim ochronę ich życia oraz zdrowia. 

Winna ona uwzględniać ponadto podstawo-

we kanony moralności publicznej, ochrony 

środowiska naturalnego. Działalność ta – jak 

zresztą każda działalność gospodarcza -win-

na być prowadzona przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe, winna 

też spełniać wymagania w zakresie rzetelnej 

identyfikacji świadczonych usług.

Prowadzenie biur podróży jest jedną 

z form działalności gospodarczej, która – 

zgodnie z obowiązującym prawem – podle-

ga zasadom działalności regulowanej. Stąd 

– oprócz ogólnych wymogów stawianych 

przez ustawę o swobodzie działalności go-

spodarczej – wymaga się od podmiotów 

prowadzących tego rodzaju działalność 

spełnienie pewnych warunków dodatko-

wych, które określone zostały w ustawie o 

usługach turystycznych. Przede wszystkim 

działalność tego rodzaju może być pro-

wadzona dopiero po uzyskaniu wpisu do 

odrębnego rejestru prowadzonego przez 

marszałka województwa (rejestr organiza-

torów turystyki i pośredników turystycz-

nych). Uzyskanie wpisu do w/w rejestru 

uzależnione jest od spełnienia wymogów 

o charakterze personalno-organizacyjnym 

(odpowiednie wykształcenie, doświadcze-

nie zawodowe, wymagania w zakresie mo-

ralności) oraz gwarancyjno-finansowym 

(zawarcie odpowiedniej umowy gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej albo umo-

wy ubezpieczenia).

SŁOWA KLUCZOWE

usługi turystyczne, biuro podróży, dzia-

łalność gospodarcza, przedsiębiorca

STRESZCZENIE

Artykuł dowodzi, że w świetle obo-

wiązujących przepisów, prowadzenie dzia-

łalności w zakresie świadczenia usług tu-

rystycznych przez biura podróży może 

przybrać różnorakie formy, które zostały 

zaprezentowane i omówione w przedsta-

wionej pracy. Autorka skupiła swą uwagę 

również na warunkach personalno-organi-
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zacyjnych oraz gwarancyjno-finansowych, 

które spoczywają na przedsiębiorcy pro-

wadzącym lub mającym zamiar taką dzia-

łalność uruchomić.

SUMMARY

The article proves that, due to law in 

force, running a business in providing tour-

ist services by travel agencies might be in 

various forms – which were presented and 

discussed in the article. The author also fo-

cused on personnel, organisational condi-

tions and guarantee, financial conditions, 

which lie with entrepreneur who runs or 

has the intention of running this kind of 

business activity. 
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Prawo cywilne regulujące majątkowe i 

niemajątkowe stosunki prawne za pomocą 

cywilistycznej metody opartej na zasadzie 

autonomii prywatnej oraz równorzędno-

ści podmiotów prawa w szerokim zakre-

sie przyznaje tymże podmiotom swobodę 

w zakresie kształtowania swojej sytuacji 

prawnej a instrumentem prawnym, który 

im na to pozwala są czynności prawne.

W pracy niniejszej zamierzam „niejako z 

lotu ptaka” przyjrzeć się tej instytucji praw-

nej od strony jej formy. Nie wdaję się przy 

tym w spory doktrynalne związane z rozu-

mieniem pojęcia czynności prawnej.1 

Przez formę rozumie się potocznie ze-

wnętrzny kształt, postać, wygląd czegoś; 

termin ten używany jest jako przeciwsta-

wienie terminów „materia”, „tworzywo”, 

„treść”.2 Także zresztą na gruncie prawa 

cywilnego odróżnia się formę czynności 

prawnej od jej treści. 

Mówiąc zatem o formie czynności prawnej ma-

my na myśli istniejące w prawie polskim sposoby 

uzewnętrznienia woli przez podmioty prawa. Forma 

czynności prawnej to zatem nic innego jak sposób 

objawienia woli czyli złożenia oświadczenia woli. 

Problematyka formy czynności3 prawnej 

uregulowana jest w sposób ogólny w kodeksie 

1 Podzielam w tym względzie definicję czynności prawnej skonstruowaną przez A. Woltera zgodnie z którą czynność prawna to stan 

faktyczny w skład którego wchodzi conajmniej jedno oświadczenie woli, stanowiące uzewnętrznioną decyzję podmiotu prawa 

cywilnego wywołania skutków cywilnoprawnych w postaci powstania, zmiany lub ustania określonego stosunku cywilnopraw-

nego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki wyrażone w tym oświadczeniu woli a także skutki oświadczeniem woli 

nie objęte, lecz wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów – zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, 

K. Stefaniuk, Prawo cywilne Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 253; inaczej Z. Radwański i Z. Ziembiński, którzy w czyn-

ności prawnej widzą czynność konwencjonalną podmiotu prawa cywilnego tzn. działanie, którego sens nie wynika z samej natury 

tego działania, lecz wyznaczony jest przez porządek prawny czyli konwencjonalny – zob. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 

1977, s.42; Z. Ziembiński, W sprawie czynności konwencjonalnych, PiP 1986, nr 8, s.104 i nast.; krytycznie – i trafnie moim 

zdaniem – co tej ostatniej koncepcji A. Szpunar, O konwalidacji nieważnej czynności prawnej, PiP 1986, nr 5, s. 21.
2 Zob. np. Popularna Encyklopedia Powszechna, t.5, Kraków 1995, s. 271; Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1982, s. 215.
3 Podkreślmy dla poprawności wywodu prawnego, że kodeks cywilny w dziale III tytułu IV księgi I posługuje się wprawdzie 

określeniem „ forma czynności prawnej” (termin ten zadomowił się już na dobre w świadomości prawnej oraz w języku 

Mgr Grzegorz Wolak

O formie czynności prawnych 
w ogólności
Über die Form der Rechtsgeschäften im allgemeinen
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cywilnym w art. 73 – 81 kc. Jednakże punkt 

wyjścia do rozważań w tej materii stanowi 

przepis art. 60 kc statuujący zasadę swobody 

formy (określaną też w doktrynie jako zasada 

swobody wyboru formy czy też zasada do-

wolności formy) oświadczenia woli4. 

Niemal zgodnie w doktrynie zasadę 

dowolności formy traktuje się jeśli idzie o 

umowy jako jeden z elementów swobody 

umów sensu largo konstruowanej w dok-

trynie w oparciu o art. 3531 kc (wyrażający 

swobodę umów sensu stricto odnoszącą się li 

tylko do swobody kształtowania treści sto-

sunku umownego) w powiązaniu z innymi 

przepisami kodeksu cywilnego. W takim 

rozumieniu swoboda umów oznacza m.in. 

daleko posunięte uwolnienie stron od for-

malizmu prawnego; co do zasady bowiem 

prawnie skuteczny jest już sam consensus 

stron wyrażony w dowolny sposób. 

Zatem w zakresie czynności obrotu cywil-

noprawnego polskie prawo – i słusznie – ce-

chuje brak formalizmu prawnego; podkreślmy 

przy tym, że rozwiązanie to nie jest żadnym 

novum czy wyjątkiem, lecz wpisuje się w regu-

łę obowiązującą we wszystkich nowoczesnych 

systemach prawnych a uzasadnioną potrzeba-

mi łatwej i szybkiej wymiany dóbr i usług. Nie 

zawsze tak jednak było. Pierwotne systemy 

prawne cechował bowiem skrajny formalizm 

przybierający niekiedy postać skomplikowa-

nego rytuału prawnego. Wyrażał się on w obo-

wiązku dochowania ściśle określonych form 

słownych czy też odgrywaniu pewnych scen 

także w obecności świadków, panującego czy 

nawet szczepu5. Dobrze to wszyscy prawnicy 

powinni znać z kursu prawa rzymskiego. 

Odrębnego zagadnienia wymaga rozwa-

żenie celów czy też przesłanek dla których 

nowoczesne systemy prawne dla pewnych 

czynności obrotu cywilnoprawnego rezy-

gnują z zasady swobody formy i zastrzegają 

formę szczególną. Truizmem jest mówić, że 

przepisy o formie czynności prawnej nie są 

celem samym w sobie, lecz służą realizacji 

przez ustawodawcę określonych celów (nihil 

fit sine causa, ex nihilo nihil fit). W kwestii tej 

doktryna jest zgodna i za K. Heldrichem6 uj-

muje cele formy szczególnej następująco:

– usunięcie wątpliwości co do tego czy 

czynność została zawarta i kiedy została 

zawarta,

prawnym i prawniczym) jednakże w rzeczywistości tylko istotny i nieodzowny element każdej czynności prawnej (bez 

którego ona nie istnieje) jakim jest oświadczenie woli może być ujęty w określonej formie (tzn. może przybierać określoną 

szatę zewnętrzną). Poprawniejszy w tym względzie był dlatego kodeks zobowiązań z 1933r., który w art. 104 – 114 mówił 

o formie oświadczenia woli.
4 Zgodnie z nim z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może 

być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez 

ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
5 Zob. Z. Radwański w: System prawa cywilnego. Część ogólna, T.I, Ossolineum 1985, s. 621.
6 Zob. K. Heldrich, Die Form des Vertrages, Archiv für die Civilistische Praxis, Bd 147,1941, s. 89 i nast.; E. Drozd, Prze-

niesienie własności nieruchomości, Warszawa – Kraków 1974, s.138 i nast., Z. Radwański w: System prawa cywilnego. 

Część ogólna, T.I, Ossolineum 1985, s. 622.
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– usunięcie wątpliwości co do treści czyn-

ności prawnej,

– ułatwienie przeprowadzenia i zabez-

pieczenia dowodu dokonania czynności 

prawnej,

– ochrona interesów stron przed pochop-

nymi i nieprzemyślanymi decyzjami 

skądinąd oparta na słusznym założeniu, 

że zachowanie formy szczególnej wy-

maga dodatkowego wysiłku, czasu oraz 

zabiegów,

– jawność czynności prawnej w stosunku 

do osób trzecich i ochrona ich interesów,

– ochrona interesu społecznego poprzez 

ułatwienie sprawowania kontroli nad 

czynnościami prawnymi z punktu wi-

dzenia ich zgodności z prawem,

– uzyskanie fachowej porady przy dokony-

waniu czynności prawnej,

– ochrona interesów fiskalnych państwa 

np. poprzez pobranie podatków i opłat. 

Rzecz jasna wskazane wyżej cele formy 

szczególnej nie stanowią żadnego numerus 

clausus (zamkniętego katalogu) – jest to 

bowiem tylko dokonywane w nauce prawa 

cywilnego przykładowe – acz uczynione 

rzetelnie i wnikliwie – wyliczenie. 

Słusznie podnosi się w doktrynie, że 

świadomość tych celów ma doniosłość dla 

procesu legislacyjnego przy konstruowaniu 

różnorodnych rodzajów form szczególnych 

czynności prawnych, przy ustalaniu zakre-

su ich stosowania oraz konsekwencji praw-

nych ich niezachowania; ponadto odgrywa 

rolę w procesie stosowania i wykładni pra-

wa a to w ramach wykładni funkcjonalnej 

(celowościowej)7. 

 W ramach teoretycznych podziałów 

form czynności prawnych dokonuje się ich 

podziału:

I. ze względu na zewnętrzną postać 

(kształt) oświadczenia woli, 

II. ze względu na kryterium sankcji nieza-

chowania wymogu formy, 

III. ze względu na kryterium źródła obo-

wiązku zachowania formy, 

IV. ze względu na zakres wymogu formy 

szczególnej.

I. W ramach pierwszego podziału 

wyróżnia się:

– powszechne formy szczególne (tzn. nie 

„zarezerwowane” dla poszczególnych 

typów czynności prawnych; stąd też 

można mówić o ogólnym zakresie ich 

stosowania),

– inne formy szczególne (tzn. przewi-

dziane dla określonego typu czynności 

prawnych stąd też zakres ich zastoso-

wania nie ma charakteru ogólnego – np. 

art. 949§1 kc, art. 1018§3 kc i art. 79 

kro- z tej przyczyny w pracy tej ich nie 

omawiam).

Z kolei wśród tej pierwszej grupy wyróż-

nia się:

1. zwykłą formę pisemną (pismo) – art. 78 kc. 

2. kwalifikowaną formę pisemną (określenie 

„kwalifikowana” wiąże się z tym, iż od-

7 Zob. Z. Radwański w: System prawa cywilnego. Część ogólna, T.I, Ossolineum 1985, s. 623.
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powiada ona surowszym wymogom niż 

zwykła forma pisemna). Ta forma dzieli 

się zaś na:

a. formę pisemną z urzędowym poświadcze-

niem daty (inaczej pismo z urzędowym po-

świadczeniem daty, pismo z datą pewną, 

data pewna), 

b. formę pisemną z urzędowym poświadcze-

niem podpisu (inaczej pismo z urzędowym 

poświadczeniem podpisu), 

c. formę aktu notarialnego.

Ad.II. Zwykła forma pisemna (pismo). Do za-

chowania zwykłej pisemnej formy czynności 

prawnej wystarcza złożenie własnoręczne-

go podpisu na dokumencie obejmującym 

treść oświadczenia woli. Do zawarcia umo-

wy wystarcza wymiana dokumentów obej-

mujących treść oświadczeń woli, z których 

każdy jest podpisany przez jedną ze stron 

lub dokumentów, z których każdy obejmuje 

treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest 

przez nią podpisany – art. 78 § 1 kc. 

Dokument obejmujący czynność prawną 

może być sporządzony dowolnie – odręcz-

nie, na maszynie do pisania, komputerowo 

lub za pomocą innej techniki, jednakże 

podpis na nim musi być własnoręczny – 

powinien zawierać co najmniej nazwisko 

podpisującego (choć najlepiej gdy zawiera 

imię i nazwisko); przy czym nazwisko czy 

imię może być skrócone, gdyż pomijanie 

niektórych liter, zwłaszcza końcówki jest 

w praktyce obrotu powszechne; podpis ten 

może też być nieczytelny, ale tylko wtedy 

stanowi wyraz woli napisania swojego na-

zwiska, gdy podpisujący się w taki sposób 

właśnie pisze swoje nazwisko składając 

podpisy na dokumentach; wreszcie podpis 

powinien być umieszczony pod tekstem 

oświadczenia woli (zresztą etymologiczne 

tłumaczenie słowa podpis – „ pod pismem” 

na to wskazuje).

Zgodnie z kolei z art. 78 § 2 kc oświad-

czenie woli złożone w postaci elektronicz-

nej opatrzone bezpiecznym podpisem elek-

tronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożo-

nym w formie pisemnej8. Póki co jednak 

podpis elektroniczny jest w bardzo ograni-

czonym stopniu wykorzystywany w obrocie 

i to nie tylko przez osoby fizyczne, ale rów-

nież podmioty o określonym stopniu zor-

ganizowania (osoby prawne, ułomne osoby 

prawne np. osobowe spółki handlowe). Na 

pewno z czasem sytuacja ta w związku z 

postępującą ogólnie informatyzacją („auto-

matyzacją”) życia społecznego będzie się 

zmieniać – cóż – tempora mutantur et nos 

mutamur in illis. 

Należy też podkreślić, że nie każda for-

ma dokumentu zastrzeżona przez ustawę 

8 Powyższe rozwiązanie prawne było odpowiedzią na podjęcie w latach 1995-96 przez Komisję Narodów Zjednoczonych 

ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) modelowej ustawy dotyczącej zagadnień prawnych związanych 

z elektronicznym przekazem danych i pokrewnych środków komunikacji. Akt ten stanowi podstawę dla ustawodawstw 

członkowskich do stworzenia jednolitych pod względem prawnym zasad obrotu elektronicznego, co ma istotne znaczenie 

z uwagi na globalny charakter zjawiska transakcji on-line. Zob. też ustawa z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym.
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będzie zwykłą formą pisemną. Niektóre z 

przepisów prawa zastrzegają bowiem do-

konanie czynności prawnej w postaci doku-

mentu, lecz przewidują zarazem dopełnienie 

swoistych wymagań wykraczających poza to 

co należy do istoty zwykłej formy pisemnej; 

przy czym zaostrzenia te pojawiać się mo-

gą w różnych kierunkach np. mogą dotyczyć 

sformułowania treści oświadczenia woli 

wskazując na określony schemat wypowie-

dzi; użycia określonych słów, mogą też do-

tyczyć sposobu napisania oświadczenia wo-

li czy wreszcie wymagać udziału organów 

władzy czy osób trzecich w sporządzaniu 

czy podpisywaniu dokumentu obejmujące-

go treść oświadczenia woli.9

Ad.2a Forma pisemna z urzędowym po-

świadczeniem daty (inaczej pismo z urzędowym 

poświadczeniem daty, pismo z datą pewną, data 

pewna).

Po myśli art. 81 § 1 kc jeżeli ustawa uza-

leżnia ważność albo określone skutki czyn-

ności prawnej od urzędowego poświadcze-

nia daty, poświadczenie takie jest skuteczne 

także względem osób nie uczestniczących 

w dokonaniu tej czynności prawnej (data 

pewna). Czynność prawna ma datę pewną 

także w wypadkach następujących:

– w razie stwierdzenia dokonania czynno-

ści w jakimkolwiek dokumencie urzędo-

wym – od daty dokumentu urzędowego,

– w razie umieszczenia na obejmującym 

czynność dokumencie jakiejkolwiek 

wzmianki przez organ państwowy, or-

gan jednostki samorządu terytorialnego 

albo przez notariusza – od daty wzmian-

ki – § 2, 

– z kolei w razie śmierci jednej z osób 

podpisanych na dokumencie datę złoże-

nia przez tę osobę podpisu na dokumen-

cie uważa się za pewną od daty śmierci 

tej osoby – § 3. 

Data pewna nie wyłącza przy tym do-

puszczalności przeprowadzenia dowodu, że 

czynność prawna została dokonana przed 

tą datą.10

Zgodnie przyjmuje się w doktrynie, że 

forma pisemna z urzędowym poświadcze-

niem daty ma na celu autorytatywne stwier-

dzenie, że dokument istniał w chwili jego 

poświadczenia i że zatem czynność wyrażo-

na w treści dokumentu została już dokona-

na.11 Poświadczenia tego dokonuje przy tym 

notariusz jako osoba zaufania publicznego 

(art. 96 pkt 3 ustawy z 14.02.1991r. Prawo o 

notariacie12). Ten sam walor ma umieszcze-

nie na dokumencie przez właściwy organ 

jakiejkolwiek wzmianki, która opatrzona 

9 Np. zgodnie z art. 949§1 kc dotyczącym formy testamentu własnoręcznego (holograficznego) całe oświadczenie woli 

testatora jak i data a nie tylko jego podpis winny być przez niego napisane własnoręcznie (forma ta mylnie bywa utożsa-

miana z formą pisemną zwykłą; w praktyce jest to częsty przypadek nieważności takich testamentów); dalej – po myśli 

art. 328 §1 kodeksu spółek handlowych dokument akcji winien być opatrzony pieczęcią spółki. Zgodnie zaś z art. 1 i 101 

prawa wekslowego weksel własny i trasowany dla swej ważności musi w tekście zawierać słowo „ weksel”. 
10 Tak A. Brzozowski w: Kodeks cywilny Komentarz T.I, praca zbiorowa pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 1997r., s.219.
11 Zob. np. Z. Radwański w: System prawa cywilnego. Część ogólna, T.I Ossolineum 1985, s. 625 – 626. 
12 Dz. U. Nr 22, poz. 91; t. jedn. Dz.U. z 2002 Nr 42, poz. 369, ze zm.; dalej cyt. jako pr.not. 
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została datą (np. pobranie opłaty skarbo-

wej i jej skasowanie13). Poza tym czynność 

prawna ma datę pewną od momentu zisz-

czenia się jednego z następujących zdarzeń: 

zamieszczenia w jakimkolwiek dokumencie 

publicznym stwierdzenia, że dana czynność 

została dokonana oraz śmierci podpisanego 

na dokumencie uczestnika czynności praw-

nej (oczywistym jest bowiem, że po tej 

dacie osoba podpisana na dokumencie nie 

mogła już złożyć na nim podpisu).

Już z samej konstrukcji powołanego 

przepisu art. 81 kc wynika, że ta szczegól-

na forma czynności prawnej jaką jest pismo 

z datą pewną ma charakter niejednorodny 

– ustawodawca rozróżnia bowiem właściwą 

datę pewną (data pewna sensu stricto) pole-

gającą na urzędowym poświadczeniu daty 

dokonania czynności prawnej (art. 81 § 1 

kc) oraz datę pewną w szerokim znaczeniu 

(sensu largo), którą czynność prawna naby-

wa później niż w dacie jej dokonania, w wy-

padkach wskazanych w art. 81 § 2 i 3 kc14. 

Zgadzam się przy tym w pełni z P. Zim-

mermanem,15 że nie ma uzasadnienia poja-

wiający się w literaturze pogląd wprowa-

dzający rozróżnienie pomiędzy datą pewną 

jako formą dokonania czynności prawnej a 

datą pewną jako swego rodzaju cechą doku-

mentu stwierdzającego tę czynność.

Ad.2b Forma pisemna z urzędowym poświad-

czeniem podpisu (inaczej pismo z urzędowym 

poświadczeniem podpisu).

Forma ta polega na tym, że notariusz lub 

powołany do tego organ zamieszcza na do-

kumencie klauzulę stwierdzającą własno-

ręczność podpisu złożonego przez wskaza-

ną w klauzuli osobę.

Zgodnie z art. 96 pkt 1 pr. not. nota-

riusz poświadcza własnoręczność podpi-

su. Poświadczenie podpisu przez osobę 

zaufania publicznego jaką jest notariusz 

jest dowodem, że osoba podpisana złoży-

ła podpis na dokumencie własnoręcznie. 

Notariusz przed poświadczeniem podpisu 

stwierdza tożsamość osoby go składającej. 

Art.88 pr.not. stanowi, że podpisy na po-

świadczonych dokumentach składane są 

w obecności notariusza. Jeżeli zaś podpis 

na poświadczonych dokumentach nie zo-

stał złożony w obecności notariusza, osoba 

która dokument podpisała powinna uznać 

przed notariuszem złożony podpis za wła-

snoręczny, co notariusz zaznacza w sporzą-

dzonym dokumencie. 

Na podstawie art. 101 pr. not. Mini-

ster Sprawiedliwości wydał też w dniu 12 

kwietnia 1991r. rozporządzanie w spra-

wie sporządzania niektórych poświadczeń 

przez organy samorządu terytorialnego i 

13 Także SN w wyroku z 1978.11.22, III CRN 232/78, OSNC 1979/9/173 przyjął, że przez umieszczenie “jakiejkolwiek wzmian-

ki” w myśl art. 81 § 2 pkt 2 kc należy rozumieć także datę pobrania opłaty skarbowej i jej skasowania przez organ 

państwowy na dokumencie. Data tej czynności stanowi datę pewną. Przepis art. 81 § 2 pkt 2 kc ma na celu stwierdzenie 

istnienia dokumentu w chwili dokonywania wzmianki.
14 Tak też Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 listopada 2005 r., III CZP 104/05, OSNC 2006/10/162.
15 Zob. tegoż: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2007, s.138). Inaczej P.Gilowski: Data pewna a forma 

oświadczenia woli z data pewną Rejent 2001, nr 3, s.13.
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banki (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 1991 r.). 

Stanowi ono w § 1, że w miejscowościach, 

w których nie ma kancelarii notarialnej do 

poświadczania własnoręczności podpisu są 

upoważnieni:

– przewodniczący zarządów gmin: na 

pismach upoważniających do odbioru 

przesyłek i sum pieniężnych oraz odbio-

ru dokumentów z urzędów i instytucji 

a także na oświadczeniach stwierdzają-

cych stan rodzinny i majątkowy składa-

jącego oświadczenie,

– banki – na pismach upoważniających do 

odbioru pieniędzy lub innych przedmio-

tów z tych banków.

 Widać już więc na pierwszy rzut oka, 

że to upoważnienie wydane dla innych 

podmiotów niż notariusze ma wąski zakres 

przedmiotowy.

 Zgodnie zaś z § 2 tegoż rozporządze-

nia do dokonywania poświadczeń o których 

mowa w § 1 stosuje się odpowiednio art. 

81, 84, 85, 86, 87, 88 i 97 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

 Zaletą i celem tej formy szczególnej jest 

wyeliminowanie ryzyka, że osoba na którą 

podpis wskazuje zaprzeczy, że go złożyła 

i że dokonała objętej treścią dokumentu 

czynności.

Ad.2c Forma aktu notarialnego – często 

zresztą błędnie utożsamianą z formą no-

tarialną. Tymczasem każda forma aktu 

notarialnego jest formą notarialną, ale już 

nie każda forma notarialna jest formą ak-

tu notarialnego. Dla przykładu protokoły 

sporządzane przez notariusza mają formę 

notarialną, ale tylko niektóre z nich mają 

postać aktu notarialnego.16Podobnie spo-

rządzony przez notariusza protest wekslo-

wy jest czynnością (formą) notarialną, ale 

nie jest aktem notarialnym.

Akt notarialny jako dokument jest rezul-

tatem zachowania formy aktu notarialne-

go.17Jest on jedną z czynności notarialnych 

(art. 79 pr.not.) mających postać dokumentu 

urzędowego korzystającego z domniemania 

prawdziwości i autentyczności. Jako doku-

ment ma szczególną moc dowodową; sta-

nowi wszak dowód tego co zostało w nim 

urzędowo zaświadczone (art. 244 kpc). 

Ramy niniejszego artykułu nie pozwala-

ją na szczegółowe omówienie tejże formy 

czynności prawnej. Dość powiedzieć, że 

niewątpliwie ma ona najbardziej solenną i 

uroczystą postać, ponadto w odróżnieniu 

od innych szczególnych form czynności 

prawnych forma ta zapewnia udział i pora-

dę prawnika w konstruowaniu jego treści. 

Powyższe jest nie bez przecenienia skoro 

przy sporządzaniu tego aktu notariusz zo-

bowiązany jest czuwać na należytym za-

bezpieczeniem praw i słusznych interesów 

stron dla których czynność ta może spowo-

dować skutki prawne a także udzielić stro-

16 Tak trafnie E. Drozd, Forma aktu notarialnego (w:) Księga Pamiątkowa I Kongresu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Poznań 1993, s.30, przypis 6.
17 Zob. E Drozd: Forma aktu notarialnego (w:) Księga Pamiątkowa I Kongresu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Poznań 

1993, s.12.
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nom niezbędnych wyjaśnień dotyczących 

dokonywanej czynności notarialnej (art.80 

pr. not.). Należy też pamiętać, że notariusz 

jest obowiązany odmówić sporządzenia ak-

tu notarialnego jeśli czynność prawna jest 

sprzeczna z prawem (art.81 pr.not.). Naj-

ogólniej mówiąc forma ta polega na tym, 

że notariusz spisuje treść podanych mu 

oświadczeń stron współuczestnicząc w re-

dagowaniu dokumentu a następnie odczy-

tuje go stronom i wraz z nimi podpisuje. 

Niewątpliwym mankamentem tejże formy 

są z kolei niemałe koszty jego sporządzenia 

przez notariusza.18

Ustawa Prawo o notariacie szczegółowo 

określa formę aktu notarialnego; rozstrzyga 

o tym kto może go sporządzić oraz stawia 

wymagania co do zawartości dokumentu 

pod względem formalnym (kwestii tych tu 

nie omawiam). 

Sporządzenie aktu notarialnego przez 

osobę nieuprawnioną19 powoduje, że doku-

ment nie jest w istocie aktem notarialnym 

(dokument taki stanowi jedynie pozór aktu 

notarialnego w rzeczywistości nim jednak nie 

będąc). Tak samo będzie miała się rzecz, gdy 

akt notarialny nie będzie spełniał istotnych 

wymogów ustawy Prawo o notariacie odno-

śnie dokonywania czynności notarialnych w 

ogólności oraz formy aktu notarialnego. 

Specyfika kwalifikowanej formy pisem-

nej polega na tym, że:

– forma aktu notarialnego jako „najbar-

dziej kwalifikowana” odpowiada zara-

zem wszystkim wymaganiom stawianym 

poprzednio omówionym formom pisem-

nym skoro w treści aktu nie tylko bo-

wiem oznacza się datę jego sporządze-

nia, ale także ustalić należy tożsamość 

osób, które tenże akt podpisują,

– forma pisemna z urzędowym poświad-

czeniem podpisu odpowiada wymogom 

formy pisemnej z datą pewną i zwykłej 

formy pisemnej skoro poświadczając 

podpis notariusz wpisuje również datę 

tej czynności (art. 97 pr.not.), 

– wreszcie forma pisemna z datą pewną 

odpowiada wymogom zwykłej formy pi-

semnej.20

Jeżeli zatem zgodnie np.z art. 7092 kc 

18 Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. Nr 

148, poz. 1564, ze zmian.
19 Akt notarialny sporządza notariusz a wyjątkowo może go sporządzić asesor notarialny (emerytowany notariusz) działający 

jako zastępca notariusza w wypadkach określonych w art. 21 pr.not. Dla przykładu w orz. z 5.12.1959r. OSPiKA 1960, Nr 

7-8, poz. 202 SN uznał, że notariusze niemieccy działający w czasie wojny na terenie Generalnej Guberni i na terenach 

wcielonych do Rzeszy Niemieckiej nie mogą być uważani w rozumieniu prawa polskiego za notariuszy a czynności przez 

nich dokonane za czynności (akty) notarialne.
20 E. Drozd zarzuca temu podziałowi nie liczenie się z kodeksem cywilnym, gdyż na gruncie tegoż aktu prawnego nie ma pod-

staw do wyróżniania w ramach formy pisemnej: zwykłej formy pisemnej i kwalifikowanej formy pisemnej gdyż kwalifikowana 

forma pisemna został wyjęta poza nawias kodeksowej formy pisemnej i poddana odrębnej regulacji prawnej jako inna forma 

szczególna (zob. tegoż autora: Problematyka formy czynności prawnych na tle art. 77 kc, SP z.38, 1973r., s.206 i nast. oraz 

glosa do orz. SN z 27.10.1977r., III CZP 81/77, OSP 1987, Nr 7-8,poz.14). Zwolennicy tego podziału przyjmują, że w świetle 

regulacji kodeksowej poprawny jest podział formy szczególnej na formę pisemną (zbędne jest dodawanie słowa: „zwykła”, 
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umowa leasingu powinna być zawarta na pi-

śmie pod rygorem nieważności to umowa 

ta w pełni będzie ważna i skuteczna, jeśli 

strony udadzą się do notariusza i ten spo-

rządzi z ich udziałem akt notarialny (w ten 

sposób uczynią bowiem więcej niż nakazu-

je litera prawa).

Należy pamiętać, że tam gdzie kodeks 

cywilny mówi o „formie pisemnej” ma na 

myśli zwykłą formę pisemną (art. 78 kc), 

tam zaś gdzie mówi o innej formie szczegól-

nej ma na myśli kwalifikowaną formę pisem-

ną i formy szczególne dla poszczególnych 

typów czynności prawnych. 

II. Ze względu na skutki 

niezachowania formy szczególnej 

wyróżnia się z kolei:

– formę ad solemnitatem (zastrzeżoną pod 

rygorem nieważności). W przypadku 

jej niezachowania czynność prawna nie 

wywoła skutków prawnych zamierzo-

nych przez strony; choć nie jest tak jak 

utrzymują niektórzy, że czynność taka 

zawsze nie wywołuje żadnych skutków 

prawnych.21 

Nieważność jako skutek niezachowania 

tej formy istnieje z mocy prawa (ex lege) i 

wywołuje skutek erga omnes – może na nią 

dlatego powołać się każda osoba zaintere-

sowana, ponadto sąd musi ją uwzględnić 

z urzędu chociażby żadna ze stron się na 

nią nie powoływała; czynność nieważna nie 

może być przy tym konwalidowana a więc 

zostać „uzdrowiona” (wszak quod ab initio vi-

tiosum non potest tractu temporis convalescere 

– zob. jednak wyjątki art. 14§2 kc, art. 890 

kc i art. 945§2 kc), ponadto nieważna czyn-

ność prawna nie wywołuje skutków zamie-

rzonych przez strony ab initio (od samego 

początku).Wyrok stwierdzający nieważność 

czynności prawnej jest dlatego tylko dekla-

ratoryjny (a nie konstytutywny) – potwier-

dza jedynie to co istnieje z mocy prawa.

– formę ad probationem – zastrzeżoną pod 

rygorem ograniczeń dowodowych co 

do faktu dokonania czynności prawnej 

– w przypadku jej niezachowania zasa-

dą są konsekwencje przejawiające się w 

płaszczyźnie prawa procesowego tzn. 

utrudnienia dowodowe z art. 74 kc w 

postaci niedopuszczalności prowadzenia 

dowodów ze świadków i z przesłuchania 

stron na okoliczność dokonania czynno-

ści prawnej, chyba że obie strony wyrażą 

na to zgodę (trafnie przyjął SN w wyroku 

bo forma pisemna jest jedna) i inną formę szczególną w zakres której wchodziłyby pismo z urzędowym poświadczeniem 

daty, pismo z urzędowym poświadczeniem podpisu, forma aktu notarialnego i formy szczególne dla poszczególnych typów 

czynności prawnych. E. Drozd w stosunku do pisma z urzędowym poświadczeniem daty, pisma z urzędowym poświadcze-

niem podpisu i formy aktu notarialnego dopuszcza zbiorczą nazwę „ pisemna forma szczególna” jednakże przy jednocze-

snym uświadomieniu sobie, że ma ona niewiele wspólnego z formą pisemną w rozumieniu kodeksowym.
21 Tak nietrafnie np. D. Collier: Nichtigkeit und Unwirsamkeit im System der bürgerlichen Rechtsordnung, Hamburg 1967, 

s. 25 oraz SN w uzasadnieniu postanowienia z 31.03.2004r, III CK 429/02, OSNC 2005/4/67 gdzie stwierdza, że czyn-

ność nieważna natomiast nie może wywrzeć żadnych pozytywnych skutków w sferze cywilnoprawnej, w obrocie prawnym 

powinna być w związku z tym traktowana jako nieistniejąca.
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z 29.03.2000r., I CKN 562/9822, że stro-

na, która zgłaszała wniosek dowodowy, 

nie może w wypadku jego uwzględnienia 

powoływać się na ograniczenie dopusz-

czalności tego dowodu, przewidziane w 

art. 74 kc); zażąda tego konsument w 

sporze z przedsiębiorcą23 albo jeżeli fakt 

dokonania czynności prawnej będzie 

uprawdopodobniony za pomocą pisma – 

instytucja ta przypomina francuski tzw. 

początek dowodu na piśmie (commence-

ment de preuve par ecrit) – dokumentem 

wykazującym, iż czynność została doko-

nana, może być każdy dokument, którego 

treść bezpośrednio lub pośrednio wska-

zuje na fakt dokonania czynności. Nie 

jest jednak konieczne – jak w przypadku 

początku dowodu na piśmie – aby pismo 

to pochodziło od strony, przeciwko któ-

rej taki dowód będzie prowadzony, ani 

też aby było podpisane przez jedną ze 

stron. Może to być dokument prywatny 

albo urzędowy, wystarczy list, dowód 

wpłaty, wycinek prasowy, wydruk kom-

puterowy, telefaksowy, telegram itp. – 

tak trafnie wyroki SN z 18.05.1979r. oraz 

z 29.09.2004r., II CK 527/0324; jest to też 

pogląd zgodnie wyrażany w doktrynie. 

Aktualnie forma ta nie ma zastosowania 

do czynności prawnych w stosunkach 

z przedsiębiorcami (zob. art. 74§3 kc), 

w obrocie międzynarodowym; nie jest 

zresztą obecna w większości nowocze-

snych systemów prawnych. 

Tylko zwykła forma pisemna może zo-

stać przy tym zastrzeżona przez ustawę 

ad probationem. Co więcej będzie to zasa-

dą (rygor nieważności i ad eventum związa-

ny będzie ze zwykłą formą pisemną tylko 

wtedy gdy ustawa expressis verbis będzie tak 

stanowić).

Celem tej formy jest wpłynięcie na stro-

ny, by postarały się o udokumentowanie na 

piśmie dokonanej czynności prawnej, gdyż 

w innym razie pozbawione zostaną w razie 

sporu sądowego co do dokonania czynności 

prawnej możliwości skorzystania z pewnych 

środków dowodowych25: 

– formę ad eventum (zastrzeżoną dla wywo-

łania określonych skutków prawnych). 

Jej niezachowanie nie powoduje ani 

nieważności czynności prawnej ani nie 

skutkuje niedopuszczalnością dowodu ze 

świadków lub z przesłuchania stron na fakt 

dokonania czynności prawnej, ale pociąga 

ze sobą różnorodne konsekwencje prawne 

dla podmiotów ją dokonujących. Typizacja 

tych następstw jest niemożliwa z uwagi 

na ich wielką różnorodność (zob. np. art. 

390§2 kc, art. 660 kc, art. 678§2 kc, art. 

22 OSNC 2000/9/174.
23 Zgodnie z art. 221 kc za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową. Po myśli zaś art. 431 przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
24 OSN 1980, Nr 1, poz. 9 oraz LEX nr 174143.
25 Szczegółowiej o tej formie A. Szpunar, Uwagi o formie przewidzianej dla celów dowodowych, RPEiS 1987, z.4 oraz glosa 

do orz. SN z 8.08.1986r., III CZP 45/96, PiP 1988, nr 4, s. 147 i nast.
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101 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

Prawo upadłościowe i naprawcze). 

Zatem czynność prawna dokonana z po-

minięciem tej formy będzie ważna i wywo-

łała skutki prawne tyle, że nie wszystkie. 

Przedstawiony wyżej w pkt I ppkt 1 i 2 

dychotomiczny podział nie jest tylko teore-

tyczny, ale ma istotne znaczenie właśnie ze 

względu na odmienne zasady co do sankcji 

niezachowania formy (art. 73 i art. 76 kc). 

W przypadku niezachowania (zwykłej) 

formy pisemnej zastrzeżonej przez ustawę 

zasadą są konsekwencje przejawiające się w 

płaszczyźnie prawa procesowego (utrudnie-

nia dowodowe z art. 74 kc), wyjątkowo zaś 

i to tylko wtedy gdy ustawa to przewiduje 

możemy mieć do czynienia z bezwzględną 

nieważnością czynności prawnej lub też za-

strzeżeniem jej dla wywołania określonych 

skutków prawnych (art. 73§1 kc). 

W stosunku zaś do innej formy szcze-

gólnej (a więc także kwalifikowanej formy 

pisemnej) konsekwencją jej niezachowania 

jest bezwzględna nieważność czynności 

prawnej; wyjątkowo tylko gdy przepis tak 

stanowi forma ta może być zastrzeżona je-

dynie dla wywołania określonych skutków 

prawnych a więc ad eventum; forma ta nigdy 

natomiast nie jest zastrzeżona przez usta-

wę ad probationem. 

Należy jednak dla całości porządku rze-

czy podnieść, że jeżeli forma aktu nota-

rialnego została przewidziana jedynie jako 

zastępcza forma dla tych osób, które nie 

mogą wyrazić swojego oświadczenia woli 

w zwykłej formie pisemnej z uwagi na to, 

że nie mogą one czytać (zob. art. 80 kc) 

to wówczas niezachowanie tej formy nie 

powoduje nieważności czynności prawnej 

lecz jedynie utrudnienia dowodowe; nale-

ży bowiem przyjąć, że podmiot o tej cesze 

nie uczynił zadość wymogowi formy ad 

probationem (tak też słusznie SN w uchw. z 

27.10.1977r.26).Rozwiązanie to jest całkowi-

cie słuszne; inaczej doszłoby do pokrzyw-

dzenia tej grupy podmiotów prawa.

III. Ze względu na kryterium źródła 

obowiązku zachowania formy 

szczególnej wyróżnia się:

– formę szczególną zastrzeżoną przez ustawę

– formę szczególną zastrzeżoną wolą stron.

Ograniczenia zasady dowolności formy 

czynności prawnych mają dwa swoje źró-

dła – przede wszystkim tkwią w przepisach 

ustawy. Przez ustawę należy przy tym rozu-

mieć tylko akt prawny o określonej randze w 

systemie źródeł prawa (zob. art. 87 Konsty-

tucji RP) a nie każdy obowiązujący przepis 

prawa (art. XVI przepisów wprowadzających 

kodeks cywilny27 przewidujący, że ustawą w 

rozumieniu kodeksu cywilnego jest każdy 

obowiązujący przepis prawa został uchy-

lony przez art. 2 ustawy z 28 lipca 1990r. 

o zmianie ustawy kodeks cywilny Dz.U. Nr 

55, poz. 321). Jeżeli zatem akt prawny niż-

szego rzędu niż ustawa (np. rozporządzenie 

czy zarządzenie) przewidywałby obowiązek 

26 OSPiKA 1978, poz. 140 z aprobującą glosą E. Drozda.
27 Ustawa z 23.04.1964r., Dz.U. Nr 16, poz.94, ze zmian.
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zachowania formy szczególnej wówczas 

złożenie oświadczenia woli bez zachowania 

tej formy nie może pociągać ze sobą żad-

nych ujemnych następstw dla podmiotów 

stosunków cywilnoprawnych (zasadą wszak 

jest swoboda formy oświadczenia woli – 

art. 60 kc), chyba że istnieje wyraźna de-

legacja ustawowa dla określenia w drodze 

aktu podustawowego formy szczególnej dla 

określonej czynności prawnej.

Nie tylko jednak przepis ustawy może 

zastrzegać dla określonej czynności praw-

nej obowiązek zachowania formy szczegól-

nej, ale źródłem tego obowiązku może być 

również wola stron.

Kwestię te reguluje art.76 kc dotyczący 

formy szczególnej zastrzeżonej właśnie wo-

lą stron (tzw. pactum de forma) – on także 

różnicuje skutki jej niezachowania w zależ-

ności od tego czy mamy do czynienia ze 

zwykłą formą pisemną czy też inną formą 

szczególną; jedynie bowiem gdy strony 

zastrzegły dokonanie czynności prawnej 

w formie pisemnej zwykłej nie określa-

jąc skutków jej niezachowania poczytuje 

się w razie wątpliwości że forma ta była 

zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodo-

wych a więc ad probationem; gdy mamy zaś 

do czynienia z zastrzeżeniem przez strony 

innej formy szczególnej jej niezachowanie 

powoduje, że czynność nie dochodzi do 

skutku; spór doktrynalny dotyczy tego jak 

rozumieć ten ostatni zwrot – czy chodzi tu 

o nieważność bezwzględną czy też może o 

bezskuteczność czynności prawnej a może 

o niezawarcie w ogóle czynności prawnej.28 

Osobiście uważam, że mamy tu do czynie-

nia w takim przypadku z nie dokonaniem w 

ogóle czynności prawnej. 

IV. Wyróżnia się jeszcze: 

– formę szczególną zastrzeżoną dla całej czyn-

ności prawnej. 

W takim przypadku (co jest regułą) wy-

móg zachowania formy szczególnej jest 

zastrzeżony dla całej czynności prawnej – 

oznacza to, że wszystkie oświadczenia woli 

niezbędne do jej dokonania winny być zło-

żone w przepisanej formie. 

– formę szczególną zastrzeżona dla części 

czynności prawnej.

Wyjątkowo ustawodawca zastrzega for-

mę szczególną dla oświadczenia woli tylko 

jednego z kontrahentów (jednej ze stron 

umowy). A skoro zaś tak to oświadczenie 

woli drugiej strony (pozostałych stron w 

przypadku umów wielostronnych) może 

być złożone zgodnie z ogólną regułą wyra-

żoną w art. 60 kc czyli w dowolny sposób 

nawet per facta concludentia czyli poprzez 

czynności dorozumiane (zob. np. art. 245 

kc, art. 876 § 2 kc, art. 890 kc).

Na koniec spójrzmy na to co zostało wy-

żej napisane praktycznie.

Przykład 1. 

Art. 720 § 2 kc stanowi, że umowa po-

życzki, której wartość przenosi pięćset zło-

tych, powinna być stwierdzona pismem.

28 Zob. E. Drozd, Forma czynności prawnych zastrzeżona wolą stron, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCCXLVI, 

Warszaw- Kraków 1973.
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Z jaką zatem formą czynności prawnej 

mamy tu do czynienia? Otóż ze zwykłą for-

mą pisemną ad probationem (skoro nie za-

strzeżono w niej wyraźnie rygoru ad solem-

nitatem i ad eventum to jest ona zastrzeżona 

ad probationem; rygor ten z zasady wiąże się 

z tą właśnie formą).

Przykład 2.

Zgodnie z art. 7092 kc umowa leasingu 

powinna być zawarta na piśmie pod rygorem 

nieważności.

Mamy tu zatem do czynienia ze zwykłą 

formą pisemną zastrzeżoną pod rygorem 

nieważności – ad solemnitatem (gdyby nie 

zastrzeżono w niej expressis verbis rygoru 

nieważności bądź eventum byłaby to oczy-

wiście forma ad probationem).

Przykład 3.

Art. 180 ustawy z 15.09.2000r. kodeks 

spółek handlowych przewiduje, że zbycie 

udziału, jego części lub ułamkowej części 

udziału oraz jego zastawienie powinno być 

dokonane w formie pisemnej z podpisami nota-

rialnie poświadczonymi.

Z jaką formą mamy tu do czynienia? Otóż 

z inną formą szczególną (formą pisemną 

kwalifikowaną) zastrzeżoną ad solemnitaem.

Nie zastrzeżenie bowiem w przepisie prze-

widującym inną formę szczególną niż zwykła 

pisemna (pismo) rygoru jej niezachowania 

oznacza, że jest to rygor nieważności.

Przykład 4.

Po myśli art. 876 § 1 kc przez umowę porę-

czenia poręczyciel zobowiązuje się względem 

wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypa-

dek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Oświadczenie poręczyciela powinno być 

pod rygorem nieważności złożone na piśmie – § 2.

Przede wszystkim mamy tu więc do czy-

nienia z formą zastrzeżoną dla części czyn-

ności prawnej, gdyż jedynie dla oświadcze-

nia poręczyciela przewidziana jest przez 

ustawę zwykła forma pisemna ad solemnia-

tem, natomiast oświadczenie wierzyciela 

może być złożone w dowolny sposób (a 

więc zgodnie z regułą z art. 60 kc).

Przykład 5. 

Art. 660 kc przewiduje, że umowa naj-

mu nieruchomości lub pomieszczenia na 

czas dłuższy niż rok powinna być zawarta 

na piśmie. W razie niezachowania tej formy 

poczytuje się umowę za zawartą na czas nie 

oznaczony.

Z jaką formą czynności prawnej mamy 

tu do czynienia? Otóż ze zwykłą formą pi-

semną ad eventum; nie jest ona zastrzeżona 

pod rygorem nieważności, skoro brak ta-

kiego sformułowania w tym przepisie, ale 

nie można też przyjąć, że w ogóle nie ma 

w nim zastrzeżonego rygoru co powodo-

wałoby, że byłaby to forma ad probationem 

(vide: zwrot „ w razie niezachowania tej 

formy poczytuje się umowę za zawartą na czas 

nie oznaczony”). Skutkiem jej niezachowania 

będzie to, że umowa z terminowej (przy 

tym na czas dłuższy niż rok) przekształci 

się w bezterminową. 

Mam nadzieję, że poprzez wywody ni-

niejszego artykułu – choć ogólne, przyzna-

ję – przepisy kodeksy cywilnego regulujące 

formę czynności prawnych stały się bar-

dziej zrozumiałe, jasne i czytelne dla tych 
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wszystkich dla których były nieprzystępne i 

owiane w większym lub mniejszym stopniu 

niepotrzebnym nimbem tajemnicy.

Gdyby tak było to cel napisania tegoż arty-

kułu zostałby osiągnięty przez jego autora.

SŁOWA KLUCZOWE

czynności prawne, orzecznictwo Sądu 

Najwyższego

STRESZCZENIE 

W artykule zajmuję się od strony formy 

czynnościami prawnymi będącymi instru-

mentami prawnymi pozwalającymi pod-

miotom prawa na kształtowanie w szerokim 

zakresie ich sytuacji prawnej. 

Podkreślam, że znaczenia problematyki 

formy czynności prawnej nie sposób prze-

cenić a umiejętność właściwego rozumienia 

sensu przepisów prawa regulujących tę ma-

terię ma znaczenie nie tylko teoretyczne 

(choć przepisy te studentom prawa przy-

sparzają niemało trudności ),  ale także a 

może przede wszystkim doniosłe znaczenie 

praktyczne.

Na początku wyjaśniam ogólnie pojęcie 

formy oraz formy czynności prawnej.

Zaznaczam, że problematyka formy 

czynności prawnej uregulowana jest w spo-

sób ogólny w kodeksie cywilnym w art. 73 – 

81, jednakże punkt wyjścia do rozważań w 

tej materii stanowi przepis art. 60 kc statu-

ujący zasadę swobody formy (określaną też 

w doktrynie jako zasada swobody wyboru 

formy ) oświadczenia woli; dalej wskazuję 

zasadę swobody formy jako jeden z elemen-

tów swobody umów sensu largo (w szero-

kim znaczeniu) konstruowanej w doktrynie 

w oparciu o art. 353 1 kc w powiązaniu z 

innymi przepisami kodeksu cywilnego. W 

takim rozumieniu swoboda umów oznacza 

m.in. daleko posunięte uwolnienie stron od 

formalizmu prawnego; co do zasady bo-

wiem prawnie skuteczny jest już sam con-

sensus stron wyrażony w dowolny sposób. 

Następnie rozważam cele czy też prze-

słanki dla których nowoczesne systemy 

prawne dla pewnych czynności obrotu cy-

wilnoprawnego rezygnują z zasady swobo-

dy formy i zastrzegają formę szczególną. 

W dalszej części pracy dokonuję podzia-

łu form czynności prawnych:

I. ze względu na zewnętrzną postać 

(kształt) oświadczenia woli, 

II. ze względu na kryterium sankcji nieza-

chowania wymogu formy szczególnej,  

III. ze względu na kryterium źródła obo-

wiązku zachowania formy szczególnej, 

IV. ze względu na zakres wymogu formy 

szczególnej.  

W artykule omawiam poszczególne ro-

dzaje form szczególnych z uwzględnieniem 

także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Na koniec spoglądam na to co zostało prze-

ze mnie napisane praktycznie – odkodowując 

z przykładowo wskazanych przepisów pra-

wa jaki rodzaj formy szczególnej został w 

nich zastrzeżony przez ustawodawcę.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Artikel beschäftige ich mich von 

der Seite der Form mit den Rechtsgeschäften, 



Przegląd Prawno-Ekonomiczny 4 (3/2008)72

die die rechtlichen Instrumente sind, die der 

rechtlichen Personen die Gestaltung ihres 

Rechtlage in dem breiten Bereich gestatten. 

Ich betone, dass man die Bedeutung der 

Problematik der Form des Rechtgeschäftes 

nicht überschätzen kann und die Fähigke-

it des richtigen Verstehens des Sinnes der 

Rechtsvorschriften, die diese Sache regeln, 

nich nur die theoretische Bedeutung (obwohl 

diese Vorschriften den Jurastudenten viele 

Schwierigkeiten machen), aber auch und viel-

leicht vor allem es eine erhebliche praktische 

Bedeutung hat. Am Anfang erkläre ich den 

Allgemeinbegriff der Form als auch der Form 

des Rechtsgeschäftes. Ich betone, dass die 

Problematik der Form des Rechtsgeschäftes 

allgemein im Zivilgesetzbuch in Artikeln 

73-81 geregelt ist, dennoch bestimmt die 

Vorschrift des Artikels 60 des Zivilgesetzbu-

ches einen Ausgangspunkt zur Überlegung in 

dieser Sache, die den Grundsatz der Form-

freiheit (diese Formfreiheit wird auch in der 

Lehre als der Grundsatz der Wahlfreiheit der 

Form bezeichnet) der Willenserklärung statu-

iert, weiter weise ich auf den Grundsatz der 

Formfreiheit hin, als eines der Elemente der 

Freiheit der Vertrage sensu largo (im weiten 

Sinne), der in der Lehre in Anlehnung an Ar-

tikel 3531 im Zivilegesetzbuch in Verbindung 

mit anderen Vorschriften im Zivilegesetzbuch 

konstruiert wird. In solch einem Verstehen 

bedeutet die Vertragsfreiheit unter anderem 

weit gehende Befreiung der Parteien vom 

Rechtsformalismus; grundsätzlich recht-

swirksam ist schon allein ein Einverständnis 

der Seiten, das auf beliebige Weise ausge-

sprochen ist. Anschliessend erwäge ich Ziele 

oder auch Voraussetzungen, für die moder-

ne Rechtssysteme für gewisse Geschäfte des 

Zivilrechtlichen Verkehrs auf den Grundsatz 

der Formfreiheit verzichten und sich eine 

Sonderform vorbehalten. Im weiteren Teil der 

Arbeit führe ich eine Aufteilung der Formen 

der Rechtsgeschäfte durch:

– In Hinsicht auf die äussere Gestalt der 

Willenserklärung.

– In Hinsicht auf das Kriterium der Sanktion 

der Nichteinhaltung des Formerfordernisses.

– In Hinsicht auf das Kriterium der Quelle 

der Pflicht der Formeinhaltung.

– In Hinsicht auf den Bereich des Sonder-

formerfordernisses.

In dem Artikel bespreche ich einzelne 

Arten der besonderen Formen, auch unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des 

Obersten Gerichtes.

Am Ende schaue ich praktisch darauf, was 

ich ergriffen habe und gleichzeitig entschlüs-

sle ich aus den beispielsweise dargestellten 

Rechtsvorschriften, was für eine Art der be-

sonderen Form in diesen Rechtsvorschriften 

vom Gesetzgeber vorbehalten wurde. 
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UWAGI WSTĘPNE

Stalowa Wola należy do nielicznego 

grona najmłodszych miast Polski południo-

wo-wschodniej. Powstała na gruntach nad-

sańskiej miejscowości Pławo, a istotnym 

momentem dla jej mieszkańców było uchwa-

lenie przez Sejm 4-letniego planu inwesty-

cyjnego i budowa Zakładów Południowych 

w ramach Centralnego Okręgu Przemysło-

wego. Przed wybuchem II wojny światowej 

powstała część Zakładów Południowych 

oraz osiedle przyfabryczne Stalowa Wola 

liczące około 4 tys. mieszkańców1.

Dynamiczny rozwój osiedla, a od 1 

kwietnia 1945 r. już miasta Stalowa Wola 

nastąpił w kolejnych dziesięcioleciach. Sta-

lowa Wola stawała się miastem legitymują-

cym się dużym przyrostem rzeczywistym i 

pokaźnym majątkiem przemysłowym. Już w 

połowie 1945 r. ludność miasta liczyła 5 921 

mieszkańców, a na początku 1950 r. – 7 100 

mieszkańców2.

W latach 50-tych i w następnych dzie-

sięcioleciach kołem napędowym miasta by-

ła Huta Stalowa Wola (HSW). Pracę w hucie 

podejmowali nie tylko mieszkańcy miasta, 

ale i w coraz większej liczbie ludność oko-

licznych miejscowości, przyjeżdżali tu i po-

dejmowali pracę specjaliści z wielu miast z 

Radomia, Starachowic, Sosnowca, Pozna-

nia, Warszawy i z innych ośrodków, gdyż 

„ziemia obiecana” jaką jawiła się Stalowa 

Wola przyciągała jak magnes, zwłaszcza 

wysokimi zarobkami. Napływający do mia-

sta pracownicy wieźli ze sobą bogaty bagaż 

obyczajów, tradycji i przywar ukształtowa-

ny prze regiony w których wcześniej żyli, 

i z upływem czasu wtapiali się w społecz-

ność miasta, w jego rozwój gospodarczy i 

kulturalny. 

1 D. Garbacz, Narodziny. Stalowa Wola 1937-1939, Stalowa Wola 2005, s. 75.
2 D. Garbacz, Czas nadziei. Stalowa Wola 1945-1953, Stalowa Wola 1994, s. 54.
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Wielkie inwestycje w HSW miały miejsce 

w drugiej połowie lat 60-tych i w następ-

nym dziesięcioleciu. Związane były one nie 

tylko z rozwojem produkcji zbrojeniowej, 

ale i z upowszechnieniem kooperacji krajo-

wej i zagranicznej, oraz z produkcją maszyn 

budowlanych. Wzrost ogólny produkcji miał 

bezpośrednie przełożenie na rozbudowę hu-

ty, na budowę nowych hal produkcyjnych, 

obiektów pomocniczych i socjalnych3.

Powojenne życie miasta nie było jed-

nak całkowicie związane tylko z hutą. Na 

jego terenie znajdowały się i inne zakłady 

jak Elektrownia, Oddział PKS, Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska, Spółdzielnia Inwa-

lidów „Zryw”, Ośrodek Badawczo-Rozwo-

jowy Maszyn Ziemnych i Transportowych, 

Mostostal, miejsca pracy tworzyły banki, 

węzeł kolejowy w Rozwadowie, Prefabet, 

inne instytucje i zakłady przemysłowe.

Pierwszy z wymienionych zakładów 

przez dziesięciolecia spełniał i nadal speł-

nia funkcje usługową dla mieszkańców 

Stalowej Woli i okolicznych miejscowości. 

Początkowo Elektrownia zasilała tylko w 

energię elektryczną miasto i hutę oraz in-

ne zakłady i instytucje, a po rozbudowie 

stała się też dostawca energii cieplnej dla 

przemysłu i okolicznych miejscowości i do 

Kopalni Jeziórko4.

Oddział PKS był jednym z większych za-

kładów w Polsce południowo-wschodniej, 

rozpoczął działalność w 1950 r. jako rze-

szowska ekspozytura PKS. Prowadził 

transport towarowy i osobowy, przy czym 

szczególnie transport osobowy przynosił 

wysokie dochody5. 

W latach 70-tych w Stalowej Woli po-

wstało kilka nowych przedsiębiorstw. Wspo-

mniana Spółdzielnia Inwalidów „Zryw” od 

1975 r. była zakładem pracy chronionej, po-

siadała własną przychodnię zdrowia, biura, 

dwa zakłady odzieżowe, hotel. Produkowała 

odzież ochronną i roboczą, kołdry, bieliznę 

osobistą, prowadziła też usługi tapicerskie 

oraz kilka sklepów na terenie Stalowej Woli.

W styczniu 1976 r. powstało Przedsię-

biorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń 

Przemysłowych Mostostal, które było 16 z 

kolei przedsiębiorstwem specjalistycznym 

w Polsce. Jego organem założycielskim by-

ło Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa. Pracownicy Mostostalu 

prowadzili inwestycje na terenie kilku wo-

jewództw Polski południowo-wschodniej, 

wybudowali też swoją siedzibę w Stalowej 

Woli, okazały gmach górujący nad innymi 

budynkami miasta6.

Od 1978 r. zaczął funkcjonować Tarno-

brzeski Kombinat Budowlany, który powstał 

na bazie Niżańskiego Przedsiębiorstwa Bu-

dowlanego. Kombinat wytwarzał prefabry-

katy i realizował szereg inwestycji budow-

lanych w Połańcu, Sandomierzu, Staszowie, 

3 D. Garbacz, Przełomowe czasy. Stalowa Wola 1974-2000, Stalowa Wola 2002, s. 59.
4 Tamże, s. 107.
5 http://www.pksstwol.com.pl
6 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 111-122. 
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w Tarnobrzegu i w innych miastach. W Sta-

lowej Woli Kombinat posiadał biurowiec i 

przychodnię zdrowia. 

Przez kilka powojennych lat Stalowa Wo-

la nie posiadała planu zabudowy. Dopiero w 

1952 r. Zakład Osiedli Robotniczych opraco-

wał plan urbanistyczny, który w następnym 

roku został zatwierdzony przez Wojewódzką 

Radę Narodową w Rzeszowie. Na jego pod-

stawie z uwzględnieniem licznych modyfi-

kacji przystąpiono do budowy nowych ulic, 

placów, budynków mieszkalnych, rozwinęło 

się budownictwo komunalne i prywatne, 

powstawały nowe obiekty szkolne i użytecz-

ności publicznej. W latach 1960-1968 ogólna 

długość ulic w Stalowej Woli zwiększyła się z 

14,8 km do 23,3 km. W 1973 r. Stalowa Wola 

posiadała ponad 9 tys. mieszkań, jej sieć ga-

zowa liczyła 22 km, kanalizacyjna 23 km, a 

wodociągowa 32 km. Miasto posiadało dwo-

rzec autobusowy, szpital, 2 kina, 3 biblioteki, 

3 stacje kolejowe, 4 urzędy pocztowe, kilka 

przychodni zdrowia, 12 lokali gastronomicz-

nych, 16 szkół, 97 sklepów, i 135 punktów 

usługowych. Na jego terenie znajdował się 

dom kultury, hala sportowa, odkryta pływal-

nia, 2 stadiony sportowe, 2 kościoły, 4 apteki. 

W następnym roku oddano do użytku most 

na Sanie, a w latach 80-tych, po kilkuletniej 

budowie wiadukt kolejowy7. 

W połowie 1975 r. Stalowa Wola zaj-

mowała 55 km² obszaru, liczyła 40,1 tys. 

mieszkańców i w chwili gdy był tworzony 

nowy podział administracyjny kraju mo-

gła być siedzibą władz wojewódzkich. Tak 

się jednak nie stało. Z uwagi na położenie, 

uwarunkowania historyczne, wydobycie i 

przetwórstwo siarki odgrywające ogromną 

rolę w kraju, siedzibą województwa został 

Tarnobrzeg liczący wówczas tylko 12 km² 

obszaru i 26,8 tys. ludności8.

Na terenie województwa tarnobrzeskie-

go Stalowa Wola z uwagi na posiadany po-

tencjał przemysłowy, demograficzny i kul-

turalny odgrywała znaczącą rolę. Oprócz 

wymienionych zakładów położonych w Sta-

lowej Woli na terenie województwa duże 

znaczenie dla gospodarki miały Kopalnie i 

Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w 

Tarnobrzegu, Kopalnie i Zakłady Chemiczne 

„Siarkopol” w Grzybowie, Zakłady Metalo-

we „Dezamet” w Nowej Dębie, Wytwórnia 

Sprzętu Komunikacyjnego w Gorzycach, 

Huta Szkła Okiennego w Sandomierzu, Fa-

bryka Firanek „Wisan” w Skopaniu, Elek-

trownia Połaniec, cementownia „Ożarów”, 

Fabryka Porcelany w Ćmielowie. Obok tych 

zakładów istotną rolę odgrywały Zakłady 

Metalowe „Metalchem” w Annopolu, Za-

kłady Metalowe „Nimet” w Nisku, Zakłady 

Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w 

Dwikozach, Fabryka Obrabiarek „Ponar” w 

Tarnobrzegu, Zakłady Przemysłu Odzieżo-

wego w Staszowie i w Opatowie, Zakłady 

7 Tamże, s. 232-236.
8 E. Gutman, K. Kwiecień, Przemysł siarkowy w Polsce, Rzeszów 1982, s. 146-148; D. Kozioł, Zarys historii Tarnobrzeskiego 

[w:] Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury- tradycje i współczaesność pod red. J. Myjaka, Bydgoszcz 1997, s. 7. Tarnobrzeg 

prawa miejskie uzyskał w 1593 r, a Stalowa Wola w 1945 r. 
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Mięsne w Nisku. Na początku lat 80-tych 

udział wymienionych zakładów w produkcji 

sprzedanej dochodził do 90% całej produk-

cji województwa, które w skali kraju wy-

twarzało 98% siarki, 91% żelazek elektrycz-

nych, 56% firanek i około 26% maszyn do 

robót drogowych9.

W drugiej połowie lat 80-tych rozwój 

gospodarczy Stalowej Woli nie był już tak 

dynamiczny jak w poprzednich okresach. 

Trudności związane z pozyskaniem surow-

ców, przerwy w dostawach energii elek-

trycznej, kłopoty ze zbytem wyrobów o 

charakterze wojskowym stawały się coraz 

powszechniejsze. Liczne trudności stwa-

rzała też wzrastająca inflacja. Mimo wielu 

problemów ogólne zaludnienie Stalowej 

Woli wzrastało i w 1989 r. jej ludność liczyła 

69 995 osób. Na dość zbliżonym poziomie 

utrzymywało się zatrudnienie w HSW, które 

w nadmienionym roku wynosiło nieco po-

nad 24 tys. Rola tego zakładu jako inwesto-

ra, opiekuna licznych instytucji i sponsora 

szybko jednak zamierała, podobnie zresztą 

jak i innych zakładów państwowych położo-

nych w Stalowej Woli. 

I. ZMIANY SPOŁECZNO-

GOSPODARCZE W STALOWEJ WOLI 

W LATACH 1990-1998

W tym okresie Stalowa Wola administra-

cyjnie nadal wchodziła w skład wojewódz-

twa tarnobrzeskiego, ale zapoczątkowane 

w 1990 r. zmiany w krótkim czasie wygene-

rowały nowe zjawiska i procesy. Zachodzące 

zmiany szczególnie widoczne były w handlu, 

i w ograniczaniu roli sektora państwowego, 

który w skali kraju wytwarzał 84% całej pro-

dukcji, 81% PNB, i zatrudniał około 75% pra-

cowników czynnych zawodowo10.

Zmiany zachodzące od 1990 r. szczegól-

nie silnie uderzyły w miasta w których ist-

niała państwowa monokultura przemysło-

wa. Do takich miast należała Stalowa Wola. 

Znajdująca się tu HSW w połowie 1989 r. 

zatrudniała 24 116 pracowników i dla mia-

sta i okolicy była głównym pracodawcą. 

Przemysł zbrojeniowy w poprzednich dzie-

sięcioleciach miał znaczenie strategiczne 

i pracownicy zatrudnieni w tej branży na 

ogół mieli dobre wynagrodzenia i mogli li-

czyć na inne świadczenia. W sytuacji gdy 

załamał się rynek zbytu na wyroby huty ko-

nieczna okazała się redukcja załogi, zmiany 

organizacyjne, i szeroka restrukturyzacja 

we wszystkich dziedzinach działalności. 

15 lipca 1991 r. nastąpiło przekształcenie 

HSW w S.A. (jednoosobową Spółkę Skarbu 

Państwa), a w 1996 r. w Grupę Kapitałową 

z której w kolejnych etapach wyodrębnio-

no kilkanaście spółek akcyjnych i spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Dla załogi 

HSW S.A. zaczął się trudny okres dostoso-

wania do zasad gospodarki rynkowej. Część 

pracowników (około 4,6 tys.) odeszło z huty 

na emerytury, inni przeszli do nowych firm, 

9 Województwo tarnobrzeskie, Tarnobrzeg 1983, s. 6-8; Tarnobrzeskie zaprasza, Rzeszów 1987, s. 57-61; „Tygodnik Nadwi-

ślański” 1987, nr 9, s. 4.
10 Rocznik Statystyczny (RS), Warszawa 1989, s. 63, 84. 
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do handlu, jeszcze inni z braku miejsc pracy 

zostali bezrobotnymi. W wyniku restruktu-

ryzacji zatrudnienie w HSW S.A. szybko się 

zmniejszało, w końcu 1991 r. wynosiło 17 

086, a w 1994 r.- już 14 565 pracowników11.

 W tym okresie zmniejszyło się zatrud-

nienie w Elektrowni Stalowa Wola w Mosto-

stalu gdzie pod koniec 1990 r. zwolniono 

217 pracowników, zwolnienia miały miejsce 

i w innych zakładach miasta, które borykały 

się z coraz większymi problemami.

W ciągu kilku miesięcy w Stalowej Woli, 

podobnie jak i w innych ośrodkach miejskich 

gdzie dominowała monokultura przemysło-

wa powstało pokaźne bezrobocie. Według 

tygodnika „Sztafeta” na koniec listopada 

1990 r. w Stalowej Woli bez pracy pozosta-

wało już 3 220 osób w tym 1680 kobiet12. 

W kolejnych latach na skutek dalszych zwol-

nień w zakładach pracy proces ten narastał. 

Po części był on również wynikiem migracji 

ludności. W 1990 r. napłynęło do Stalowej 

Woli 937 osób, a wyjechało na stałe 746 

osób. W następnym roku napływ wynosił 

1270 osób, a odpływ 659, natomiast w 1993 r. 

do miasta napłynęło 1045 osób, a wyjechało 

566 osób. Zmiany w tym zakresie nastąpiły 

dopiero w 1994 r., kiedy to odpływ ludności 

z miasta był wyższy aniżeli napływ13. 

W 1993 bezrobocie w Stalowej Woli wy-

nosiło 4 498 osób, a cztery lata później 3 

831 osób, co w odniesieniu do ogółu lud-

ności stanowiło odpowiednio 6,4% i 5,5%. 

W porównaniu do wskaźników krajowych 

stopa bezrobocia w Stalowej Woli nie była 

jeszcze zbyt wysoka. W końcu 1993 r. bez-

robocie rejestrowane w Polsce wynosiło 

16,4%, a w końcu 1997 r. – 10.3%14. 

 Zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i 

społecznym nawet niska stopa bezrobocia po-

woduje wiele niekorzystnych następstw, w tym 

niepełne wykorzystanie potencjału produkcyj-

nego ludności, zmniejszenie popytu konsump-

cyjnego, dochodów samorządów i państwa, z 

jednoczesnym zwiększeniem wydatków na 

zasiłki i pomoc społeczną oraz opłacenie skła-

dek ubezpieczeniowych osób pozostających 

bez pracy. Bezrobocie sprawia, że nie tylko 

rosną koszty ekonomiczne, ale wzmagają się 

konsekwencje społeczne w postaci rozpadu 

więzi rodzinnych, poczucia zagrożenia bytu, 

poszerzania się zjawisk patologii społecznej i 

pogorszenia stanu bezpieczeństwa publiczne-

go. Roczna ilość przestępstw popełnianych w 

Stalowej Woli w latach 1991-1998 wahała się 

w granicach 2400-2500, przy czym wykrywal-

ność sprawców kradzieży i wymuszeń docho-

dziła do 83%15.

11 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 83-85.
12 „Sztafeta” 1990, nr 50.
13 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 42-44; Rocznik Statystyczny Województwa – Województwo podkarpackie, Rzeszów 

2004, s. 327, 341. 
14 P.  Błędowski, Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności, (red.), Warszawa 

2004, s. 97; Mały Rocznik Statystyczny 1999, s. 105. 
15 „Sztafeta”1999, nr 28.
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Zarówno tym jak i wielu innym procesom 

istniejące od 1990 r. władze samorządowe 

miasta starały się zapobiec na różne sposo-

by. Władzom samorządowym gmin przypi-

sana została jednak ogromna ilość zadań w 

tym utrzymanie dróg, placów, mostów gmin-

nych, zabezpieczenie ludności w wodę, ener-

gie elektryczną, utrzymanie obiektów uży-

teczności publicznej, urządzeń sanitarnych, 

porządku publicznego, zabezpieczenie po-

mocy społecznej, kultury fizycznej i edukacji 

publicznej, nie zawsze zabezpieczając na ten 

cel wystarczającą ilość środków. Aby pobu-

dzić przedsiębiorczość mieszkańców miasta 

i utworzyć dogodne warunki do inwestowa-

nia, w latach 90-tych, władze samorządowe 

Stalowej Woli wiele uwagi poświeciły rozbu-

dowie infrastruktury miasta.

Większość dróg w mieście powstała lub 

była modernizowana w latach 1965-1985 i 

ogólna infrastruktura drogowa była w złym 

stanie. Zapoczątkowane w latach 90-tych 

prace inwestycyjne i modernizacyjne do-

prowadziły do przedłużenia kilku ulic, oraz 

budowy kilku nowych odcinków drogo-

wych, nowych chodników, zmodernizowa-

ne zostały dojazdy do miasta, rozpoczął się 

wykup ziemi pod budowę nowej trasy dro-

gowej okrążającej miasto od strony Sanu, 

zostały też stworzone warunki do budowy 

osiedli Rozwadów II, Charzewice II i Posa-

nie. Wiele uwagi poświęcono utrzymaniu 

placów zieleni, skwerów, placów zabaw, 

obiektów użyteczności publicznej. W sumie 

w ciągu kilku lat w tym zakresie zrobiono 

bardzo wiele, zrealizowano szereg inwesty-

cji, dzięki którym ruch komunikacyjny uległ 

znacznemu usprawnieniu, poprawiła się es-

tetyka miasta i zwiększyła dostępność tere-

nów inwestycyjnych16.

Zmiany nastąpiły również w gospodarce 

wodnej. W 1990 r. sieć wodociągową mia-

sta zasilało 19 studni głębinowych, a ogólna 

długość sieci wodociągowej wynosiła 53,1 

km. W 1993 r. Miejski Zakład Komunalny 

rozpoczął modernizację i budowę nowych 

linii wodociągowych. W ramach podjętych 

prac wymieniono urządzenia na ujęciu wod-

nym, zmodernizowano sieć wodociągową 

na kilku ulicach, a na kilku innych ulicach 

rozpoczęto budowę nowych linii wodocią-

gowych. W 1994 r. ogólna długość sieci wo-

dociągowej w Stalowej Woli wynosiła 57,1 

km, a w 1998 r. – 83,1 km17. 

Dużej poprawie uległo zaopatrzenie 

ludności w gaz. Jeszcze w 1989 r. Przedsię-

biorstwo Gospodarki Komunalnej w butle z 

gazem zaopatrywało około 1100 mieszkań-

ców Stalowej Woli. W 1991 r. do sieci gazo-

wej podłączono Osiedle Energetyków, a w 

dalszych latach nowe ulice, nowe indywidu-

alne budynki mieszkalne. W 1998 r. ogólna 

długość sieci gazowej w mieście wynosiła 

już 99,8 km18. 

16 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 157; „Sztafeta” 2000, nr 37. 
17 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 148-149; Rocznik Statystyczny Województwa- Województwo podkarpackie, Rzeszów 

2003, s. 342, 361. 
18 Tamże.
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W październiku 1991 r. wojewoda tar-

nobrzeski powołał do życia Przedsiębior-

stwo Energetyki Cieplnej, którego terenem 

działania jest Stalowa Wola i Nisko. Rok 

później uchwałą Rady Miasta przedsiębior-

stwo to zostało przekształcone w Sp. z o.o. 

i jej głównym zadaniem było dostarczanie 

energii cieplnej różnym podmiotom, przy 

zachowaniu minimalizacji związanych z 

tym kosztów i pełnienie kontroli nad prze-

syłaniem energii. Spółka miała niezbędne 

warunki do prowadzenia inwestycji, mogła 

też powoływać specjalistyczne placówki 

badawczo-rozwojowe, usługowe i inne19. 

Podjęte w ostatnich latach na szeroką skalę 

prace termo-modernizacyjne nieruchomo-

ści skutkują jednak ograniczonymi moż-

liwościami pozyskania nowych klientów i 

zwiększeniem sprzedaży energii cieplnej. 

W latach 90-tych duże zmiany zaszły w 

handlu. W 1990 r. handel uspołeczniony w 

Stalowej Woli znajdował się w rękach 34 

organizacji, których centrale przeważnie 

znajdowały się poza miastem, a niekiedy i 

poza terenem województwa tarnobrzeskie-

go. Handel dysponował 205 placówkami w 

tym 93 sklepami spożywczymi, Mimo dość 

znacznej liczby organizacji handlowych, ob-

rót towarowy skoncentrowany był w rękach 

zaledwie kilku instytucji, w tym, w PSS 

„Społem”. W 1990 r. firma ta posiadała 58 

sklepów, 7 stołówek, 42 bufety, piekarnię 

i zatrudniała około 1400 pracowników. W 

wyniku upowszechnienia gospodarki ryn-

kowej, nowych zasad podatkowych, zmian 

w zakresie opłacania składek na ZUS, PSS 

„Społem” zaczęła ograniczać działalność w 

mieście. W 1995 r. firma ta w Stalowej Woli 

posiadała 26 sklepów, 7 zakładów gastrono-

micznych, 5 stołówek, 39 bufetów, piekar-

nię, ciastkarnię i halę targową. W dalszych 

latach trwał proces „upłynniania” sklepów i 

zakładów gastronomicznych w wyniku cze-

go zatrudnienie w PSS „Społem” w Stalowej 

Woli zmniejszyło się o około 60%20.

Zmiany organizacyjne i produkcyjne 

objęły też Okręgową Spółdzielnię Mleczar-

ską działającą w mieście od 1962 r. Do lat 

90-tych w zakładzie tym produkowano 

głównie mleko, w mniejszych partiach i 

inne wyroby, których ogólna ilość nie by-

ła wystarczająca dla zaopatrzenia ludności 

miasta. Po 1990 r. mimo dużej konkurencji 

mleczarnia utrzymała się na rynku, głównie 

dzięki zamontowaniu nowych urządzeń do 

produkcji mleka w kartonach i produkcji no-

wych wyrobów jak serki homogenizowane, 

jogurty smakowe, mleko niskotłuszczowe. 

Poza wprowadzeniem nowości asortymen-

towych firma rozpoczęła sprzedaż wyro-

bów w dużych miastach Polski, wydatnie 

poprawiła technologię produkcji i stan sa-

nitarny w posiadanych obiektach21.

Przejście z gospodarki centralnie kiero-

wanej do gospodarki rynkowej dla wielu za-

kładów było więc dość trudne. Opracowana 

19 http://www.pec-stalowa wola.
20 M. Rudziński, Raport o stanie miasta z 12 marca 1990 r., Stalowa Wola 1990, s. 21-22; http://www.spolem-pss.pl
21 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 119-120; http://www.osmstwola.pl
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w 1993 r. strategia rozwoju województwa 

tarnobrzeskiego zakładała dalszą restruktu-

ryzację zakładów państwowych, wzrost ich 

możliwości adaptacyjnych i konkurencyjno-

ści, przystosowanie do efektywnego działa-

nia w nowych warunkach ekonomicznych22. 

Podjęte działania spowodowały, że do 1997 

r. w woj. tarnobrzeskim przekształceniom 

własnościowym poddano 50 zakładów 

państwowych, w tym 13 przekształcono w 

jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa, 10 

zlikwidowano, 6 skomunalizowano, 6 prze-

jęła Agencja Własności Skarbu Państwa, a 

15 poddano procesom naprawczym23. 

W tym okresie powstało szereg nowych 

przeważnie małych firm. Wspieraniem ich 

działalności zajęła się Tarnobrzeska Agen-

cja Rozwoju Regionalnego (TARR), która 

miała też organizować szkolenia i kursy 

kwalifikacyjne, pośredniczyć w obrocie 

nieruchomościami i zwalczać bezrobocie. 

Od 1994 r. TARR organizował Targi Koope-

racji, Targi Techniki i Nowych Technologii, 

Targi Ogrodnicze, Targi Budowlane i Wy-

posażenia Wnętrz, Wystawy Motoryzacyj-

ne. Instytucja ta wraz z Tarnobrzeską Izbą 

Przemysłowo-Handlową sprzyjała rozwojo-

wi współpracy między podmiotami gospo-

darczymi Polski południowo-wschodniej, 

rozwojowi bankowości i ubezpieczeń. W 

1996 r. na terenie woj. tarnobrzeskiego w 

otoczeniu biznesu działało już 75 oddzia-

łów banków, 7 biur maklerskich i 20 insty-

tucji ubezpieczeniowych24. 

Te i inne przedsięwzięcia wydatnie wpły-

wały na stabilizację sytuacji ekonomicznej 

województwa i położonych na jego terenie 

miast. W 1998 r. w rejestrze REGON w Sta-

lowej Woli zarejestrowane były 4702 pod-

mioty prywatne i 107 podmiotów z sektora 

publicznego. Najliczniejszą grupę stanowi-

ły podmioty specjalizujące się w handlu i 

w usługach (2641), następnie w nierucho-

mościach i w budownictwie, w przemyśle, 

obsłudze firm, w transporcie, gospodarce 

magazynowej i w łączności oraz w pośred-

nictwie finansowym25. 

Wśród zarejestrowanych firm znajdowa-

ły się i te, które powstały na terenie pod-

strefy Stalowa Wola wchodzącej w skład 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej Euro-Park Wisłosan. Strefa ta po-

wstała w 1997 r. i początkowo składała się 

z 4 podstref położonych w Stalowej Woli, 

Nowej Dębie, w Tarnobrzegu i w Staszowie. 

Jej nadrzędnym celem było utworzenie 11 

tys. miejsc pracy, pozyskanie inwestorów 

alternatywnych wobec przemysłu siarko-

wego i zbrojeniowego, pełne wykorzystanie 

infrastruktury technicznej i majątku słabo 

22 Założenia programowe dla wypracowania strategii rozwoju regionalnego województwa tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg 1994, 

s. 24-27
23 Województwo tarnobrzeskie..., s. 24-26.
24 http://www.tarnobrzeg/gospodarka/Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego/ Tarnobrzeska Izba Przemysłowo-Han-

dlowa/.
25 Rocznik Statystyczny Województwa. Województwo podkarpackie, 2003, s. 86, 369, 509 i in.. 
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funkcjonujących zakładów państwowych i 

rozwój terenów poprzemysłowych26. 

Podstrefa w Stalowej Woli zlokalizowana 

została w południowej części HSW S.A. i po-

czątkowo na jej obszarze było 55 budynków, 

a pod nową zabudowę można było przezna-

czyć około 56 ha słabo zalesionych gruntów. 

Do podstrefy w Stalowej Woli zamierzano 

przyjmować każdego inwestora i każdy ro-

dzaj inwestycji, po to aby utworzyć w niej co 

najmniej 2 300 nowych miejsc pracy 27.

W 1998 r. działalność w podstrefie Sta-

lowa Wola rozpoczęła firma ATS Stahlsmidt 

& Maiworm Sp. z o.o., która rozpoczęła pro-

dukcję felg aluminiowych, a w dalszych la-

tach wyrobów metalowych, maszyn i urzą-

dzeń. W tym roku w podstrefie pojawiły się 

i inne firmy HSW- Zakład Zespołów Napędo-

wych Sp. z o.o., Zakład Kuźnia Matrycowa 

Sp. z o.o., HSW – Lorresta Sp. z o.o., oraz 

Alutec Sp. z o.o. Pierwszy zakład zaczął 

wytwarzać przekładnie, elementy napędo-

we, koła zębate, łożyska, kolejny głównie 

odkuwki matrycowe, następny zajął się 

odzyskiwaniem materiałów z odpadów. 

We wszystkich tych zakładach zatrudnie-

nie znalazło kilkaset pracowników, głównie 

mieszkańców Stalowej Woli28.

Te i inne przedsięwzięcia inspirowane 

i stymulowane przez władze samorządo-

we Stalowej Woli nie były przekonywujące 

dla wszystkich mieszkańców miasta. Jak 

nadmieniono od 1994 r. odpływ ludności 

z miasta zaczął przeważać nad napływem i 

trend ten stawał się coraz silniejszy. W 1995 

r. do miasta napłynęło 595 mieszkańców, a 

wyjechało na stałe 761 osób. Trzy lata póź-

niej napływ wynosił 518 osób, a odpływ 665 

osób29. Ujemne saldo migracji ludności było 

jednak równoważone dość znacznym przy-

rostem naturalnym. W 1995 r. w Stalowej 

Woli urodziło się 728 dzieci, a zmarło 439 

mieszkańców, natomiast w 1998 r. urodze-

nia wynosiły 630, a zgony 487 osób. Przyrost 

naturalny powodował więc wzrost ludności 

miasta. W 1990 r. w Stalowej Woli było 69 

995 mieszkańców, w 1992 r. – 71 170, a w 

1998 r. – 71 814 mieszkańców30. Ogólne za-

ludnienie miasta w latach 1990-1998 wzro-

sło więc o 1819 mieszkańców. W tym okre-

sie wzrosło również wykształcenie ludności 

miasta zwłaszcza na poziomie średnim i 

wyższym, zwiększyła się jego mobilność i 

aktywność gospodarcza. 

II. SYTUACJA SPOŁECZNO-

EKONOMICZNA MIASTA PO 1998 R.

Od 1999 r. po wprowadzeniu nowego 

trójstopniowego podziału administracyj-

nego kraju Stalowa Wola należała do woje-

26 Dz. U. 1997, nr135,.poz.907; Dz. U. 2000, nr 2, poz. 23. 
27 Tamże.
28 M. Kozaczka, Tarnobrzeska Specjalne Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan w latach 1997-2007, [w:] Ekonomika i Orga-

nizacja Przedsiębiorstwa, Warszawa 2007, nr 11, s. 37. 
29 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 39-43; Rocznik Statystyczny Województwa – Województwo podkarpackie, 2003, 

s. 327, 332. 
30 Tamże.
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wództwa podkarpackiego31. Od tego roku 

przez kolejne lata w mieście realizowano 

szereg inwestycji, powiększała się liczba 

podmiotów gospodarczych, liczba inwesto-

rów krajowych i zagranicznych.

Nowe inwestycje powstały w HSW S.A. 

specjalizującej się w produkcji maszyn bu-

dowlanych i sprzętu wojskowego, w HSW- 

Huta Stali Jakościowych S. A. specjalizującej 

się w produkcji stali szlachetnych, w HSW- 

Odlewnia Sp. z.o.o., produkującej odlewy 

żeliwne i stalowe, w HSW – Elektrotechnika 

i Automatyka Sp. z o.o., produkującej apara-

turę kontrolno-pomiarową i elektryczną, w 

HSW- Narzędziownia Sp. z o.o., specjalizują-

cej się w wytwarzaniu narzędzi specjalnych 

oraz oprzyrządowania technologicznego, i 

w HSW – Zakład Transportu Sp. z o.o.

Nowi inwestorzy, w tym i zagraniczni, 

pojawili się w podstrefie Stalowa Wola. W 

2000 r. zezwolenie na działalność otrzyma-

ły w niej Uniweheels Production (Poland) 

Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji 

felg aluminiowych, Nirove Polska Sp. z o.o. 

świadcząca usługi w zakresie obróbki me-

tali i nakładania powłok na metale, Cell-

Fast Słabik i Słabik Sp. jawna wytwarzają-

ca wyroby z tworzyw sztucznych i metali, 

Eurometal S.A. prowadząca przetwórstwo 

aluminiowe, oraz KSM System II & Domo-

lux Sp. z o.o., produkująca wyroby z PCV i 

aluminium dla budownictwa32.

W latach 2001-2003 gdy zmieniały się 

warunki inwestowania w SSE, napływ do 

nich nowych inwestorów nieco osłabł. Aby 

ich pozyskać spółki zarządzacie strefami 

podejmowały różne przedsięwzięcia, upo-

wszechniały bieżące informacje, tworzyły 

nowe rejony inwestycyjne. W drugiej po-

łowie 2002 r. taki region powstał w Nisku 

i wszedł w skład podstrefy Stalowa Wola. 

Istniejące w tym mieście Zakłady metalo-

we „Almet” zostały przekształcone w firmę 

„Toora Poland” S. A., która rozpoczęła wy-

twarzanie metalowych elementów do sto-

larki budowlanej33.

W dalszych latach w podstrefie Stalo-

wa Wola zaistniały firmy „Iwamet” Sp. z 

o.o., Zakład Mechaniczny „Tasta” Sp. z o.o., 

„Wtór-Stal” Sp. z o.o., „Rakoczy-Stal” Spół-

ka jawna. Pierwsza firma podjęła świadcze-

nie usług w zakresie obróbki metali i me-

talurgii proszków, druga oferuję obróbkę 

mechaniczną elementów stalowych, kolejna 

przetwarza metalowe surowce wtórne, a 

następna produkuje konstrukcje metalowe, 

grzejniki i kotły centralnego ogrzewania. 

Łącznie do końca 2006 r. na terenie pod-

strefy Stalowa Wola powstały 3092 miejsca 

pracy a nakłady inwestycyjne osiągnęły 822 

mln zł34. 

Oprócz wymienionych firm na terenie 

miasta pojawiły się Ladish co. Inc. produku-

jąca odkuwki metalowe, Enesta Sp. z o.o., 

31 Dz. U. 1998, nr 96, poz. 603.
32 Strategia rozwoju miasta Stalowa Wola na lata 2007-2015, s. 26-34, 91-92; http://www.tsse.pl
33 Tamże, http://www.almettorra.it
34 M. Kozaczka, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna..., s. 40-41; Strategia rozwoju miasta Stalowa Wola..., s. 94.
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zajmując się dystrybucją energii elektrycz-

nej i cieplnej, Inżdróg Sp. z o.o., realizująca 

remonty i budowy dróg, Stalprzem. Sp. z 

o.o., prowadząca remonty i sprzedaż ma-

szyn budowlanych, Mista Sp. z o.o. prowa-

dząca modernizację suwnic, produkująca 

wyciągarki, cylindry hydrauliczne, koła zę-

bate i równiarki drogowe i TechnoCentrum 

Sp. z o.o., produkująca maszyny i konstruk-

cje metalowe35. 

Powstające firmy miały duży wpływ na 

rozwój instytucji około biznesowych, w tym 

i na powstanie oddziałów bankowych. W 

2006 r. na terenie Stalowej Woli istniało 17 

placówek bankowych: Bank PKO S.A., BGŻ 

S.A., Bank Spółdzielczy, Bank Polskiej Spół-

dzielczości S.A., Powszechna Kasa Oszczęd-

ności BP S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Prze-

mysłowo-Handlowy S.A., GE Money Bank, 

Invest-Bank S. A., Multi Bank S. A., Raiffe-

isen Bank Polska S.A., Dominet Bank S.A., 

Polbank EFG, Eurobank, Citibank Handlowy, 

ING Bank, i Citi Financial Bank Handlowy. 

Na terenie miasta było też 26 bankomatów, 

16 biur maklerskich i 3 kantory36.

Wymienione i inne firmy i instytucje 

stabilizowały życie społeczno-gospodar-

cze miasta i wpływały na jego dochody. W 

latach 2000-2006 ogólne dochody miasta 

wzrosły o 53%, z 77 199 tys. zł do 118 022 

tys. zł37. 

W ogólnej strukturze dochodów mia-

sta około 63% stanowiły dochody własne 

pochodzące z podatku od nieruchomości, 

podatku od osób fizycznych, podatku od 

osób prawnych, z majątku gminy, z opłat i 

z innych źródeł. W porównaniu do ogólnej 

struktury dochodów gmin, udział docho-

dów własnych Stalowej Woli był wysoki. 

Przeciętne bowiem dochody własne gmin 

w Polsce w latach 2000-2006 oscylowały w 

granicach 45-48%. Wysoki udział dochodów 

własnych Stalowej Woli dobrze świadczył o 

jej władzach samorządowych i dużej samo-

dzielności finansowej miasta. 

W ogólnej strukturze dochodów miasta 

24-30% stanowiła subwencja składająca się z 

części podstawowej, wyrównawczej i oświa-

towej. Największa część subwencji prze-

znaczona była na oświatę i rekompensatę 

utraconych dochodów w związku z różnymi 

ustawowymi ulgami i zwolnieniami podat-

kowymi. Z kolei dotacje celowe oscylowa-

ły w granicach 7-13 % i były przeznaczone 

na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, na zadania inwestycyjne i zadania 

realizowane na podstawie porozumień jed-

nostek samorządu terytorialnego38.

Wysokie dochody pozwalały na realiza-

cję wielu inwestycji. W 2000 r. w budżecie 

miasta na inwestycje przeznaczono 13 076 

tys. zł, w 2002 r. – 17 540 tys. zł, a w 2005 r.

35 Strategia rozwoju miasta Stalowa Wola..., s. 91-94.
36 Tamże, s. 98.
37 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Stalowej Woli za 2000 r; Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Stalowa 

Wola za 2006 r. 
38 Tamże. 



85Artykuły ekonomiczne

– 22 798 tys. zł., co stanowiło odpowiednio 

16,5%, 18,8% i 19,9 % jego ogólnych wydat-

ków. 

W 2000 r. 2,6 mln zł przeznaczono na 

wykup terenów pod budowę ul. Podskar-

powej, inwestycji wieloletniej ocenionej na 

około 104 mln zł. W 2002 r. na realizację 

wymienionej inwestycji przeznaczono 3,7 

mln zł, na budowę ul. Solidarności z droga-

mi dojazdowymi do podstrefy Stalowa Wo-

la – 1 029 tys. zł, na budowę układu komu-

nikacyjnego na osiedlu Piaski – 450 tys. zł, 

a na budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż 

torów kolejowych – 326 tys. zł39. 

W 2003 r. największą inwestycją miej-

ską była dalsza budowa ul Podskarpowej. W 

tym roku realizowano dalszy wykup grun-

tów i zbudowano odcinek drogi co łącznie 

kosztowało 8,4 mln zł. Na osiedlu Piaski wy-

konano kanalizację deszczową, chodniki, 

położono nowe nawierzchnie drogowe, na 

kilku ulicach przebudowano wyjazdy, zbu-

dowano nowe chodniki, oraz parkingi przy 

WSE i przy Muzeum Regionalnym40. 

W 2004 r. trwała budowa ul. Podskarpo-

wej, dobudowano drogi dojazdowe do ZUS, 

parking przy ul. Dmowskiego, przebudowa-

no część ul. Kwiatkowskiego, a w następnym 

roku część drogi łączącej ul. Solidarności z 

ul. Bojanowską, nowe parkingi przy ESSO, 

przy ul. Poniatowskiego, przy ul. Popiełusz-

ki, i przy cmentarzu komunalnym41. 

Wraz z inwestycjami drogowymi reali-

zowano oświetlenie ulic i placów. Dobre 

ich oświetlenie zapewnia bezpieczeństwo 

mieszkańcom, ogranicza skalę przestępstw, 

pozytywnie wpływa na ruch drogowy w po-

rze nocnej. W 2002 r. zrealizowano oświe-

tlenie kilku ulic w tym ul. Popiełuszki, Po-

niatowskiego, Hutniczej, oświetlono MOSiR. 

W następnych latach prace w tym zakresie 

realizowane były nadal i kolejne ulice uzy-

skiwały dobre oświetlenie. Przeciętny koszt 

oświetlenia jednej ulicy wynosił od kilkuna-

stu do 40-50 tys. zł.42.

Oprócz wymienionych inwestycji re-

alizowano monitoring miejsc szczególnie 

niebezpiecznych, tworzono sygnalizacje 

świetlne, podjęto działania mające na celu 

poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 

Przygotowano program selektywnej zbiórki 

odpadów, pojemniki do segregacji, zużytej 

odzieży, szkła, opakowań z plastiku. Etapa-

mi realizowano kanalizację deszczową, bu-

dowę kolektorów deszczowych i przepom-

pownie wód opadowych. Ogólne koszty 

kanalizacji deszczowej na poszczególnych 

ulicach były różne i sięgały od kilkudziesię-

ciu do kilkuset tys. zł. 

W latach 2000-2005 zrealizowano kilka-

naście odcinków kanalizacji sanitarnej. W 

2002 r. realizacja takiego zadania na osie-

dlu Rozwadów kosztowała 1,150 tys. zł, a na 

osiedlu Soły-39,5 tys. zł, W następnym roku 

39 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Stalowa Wola za 2000 r. i 2002 r.
40 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Stalowa Wola za 2003 r.
41 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Stalowej Woli za 2004 r. i za 2005 r.
42 Jak w przypisach 39-41.
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inwestycja taka na osiedlu Chyły kosztowała 

247,5 tys. zł, a na osiedlu Rozwadów 549,2 

tys. zł. Dalsze etapy tych robót na osiedlu 

Charzewice w 2004 r. zamknęły się kwotą 2 

124 tys. zł, na osiedlu Rozwadów 679 tys. zł, 

a na osiedlu Soły wynosiły 352,7 tys. zł43. 

Każda inwestycja w infrastrukturę tech-

niczną miasta przynosi wymierne korzyści. 

Co zrozumiałe, korzyści te nie pojawiają się 

natychmiast, ale dobra sieć drogowa, spraw-

na sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazo-

wa i ciepłownicza odgrywają dużą rolę przy 

pozyskiwaniu inwestorów, kapitałów krajo-

wych i zagranicznych. W latach 2000-2005 

ogólna sieć wodociągowa w Stalowej Woli 

wzrosła z 83,3 km do 96,9 km, sieć kanali-

zacyjna z 87,1 km do 99,8 km, a sieć gazowa 

z 101,6 km do 170 km. W 2006 r. sieć dro-

gowa miasta liczyła 74,4 km, a sieć cieplna 

163,7 km. Na terenie miasta liczącego wów-

czas 82,5 km² było wówczas 22 567 miesz-

kań i 81 084 izby mieszkalne44.

Na początku XXI w. władze samorzą-

dowe Stalowej Woli dużo uwagi przywią-

zywały do dobrego utrzymania placówek 

oświatowych, modernizacji i renowacji sal 

lekcyjnych, tworzenia sal komputerowych, 

wymiany stolarki, pokryć dachowych, mo-

dernizacji boisk szkolnych, remontów insta-

lacji elektrycznej, cieplnej sanitarnej i ga-

zowej w szkołach. Do remontów bieżących 

i ogólnych corocznie wyznaczane były ko-

lejne przedszkola, szkoły podstawowe, gim-

nazja i szkoły średnie. Inwestycje oświato-

we obejmowały również remonty dojść do 

szkół, remonty sal gimnastycznych, szatni i 

bloków żywnościowych45. 

Na początku XXI w. w Stalowej Woli 

zrealizowano szereg ważnych inwestycji 

w kierunku utworzenia nowoczesnego i 

sprawnie funkcjonującego ośrodka prze-

mysłowego, regionalnego ośrodka kultu-

ry, nauki, usług, ośrodka przyjaznego dla 

mieszkańców i inwestorów. W 2006 r. na 

terenie miasta było 6 387 podmiotów go-

spodarczych, działały 43 spółki z udziałem 

kapitału zagranicznego, funkcjonowały 352 

sklepy, 2 supermarkety, hipermarket, 3 od-

działy sieci sklepów, było 7 stacji paliw, 22 

placówki ochrony zdrowia, 13 przedszkoli, 

10 szkół podstawowych, 9 szkół gimna-

zjalnych, 5 szkół językowych, 4 szkoły za-

wodowe i 4 szkoły wyższe: Wyższa Szkoła 

Ekonomiczna, Wydział Zamiejscowy Szkoły 

Wyższej im. Romualda Kudlińskiego, Studia 

Zamiejscowe Politechniki Rzeszowskiej i 

Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła II46. 

Na przełomie XX i XXI w. w Stalowej 

Woli podobnie jak i w innych ośrodkach 

43 Tamże. 
44 D. Garbacz, Przełomowe czasy..., s. 148-150; Rocznik Statystyczny Województw – Województwo podkarpackie 2003, 

s. 242, 361, Rocznik Statystyczny Województw 2004, s. 157; Rocznik Statystyczny Województw 2005, s. 246; Strategia 

rozwoju miasta Stalowa Wola..., s. 18-23, 37. 
45 Jak w przypisie 42.
46 http://www.stalowawola.pl; Strategia rozwoju miasta Stalowa Wola..., s. 79,98.
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miejsko-przemysłowych nastąpiło duże 

zróżnicowanie majątkowe mieszkańców. 

Nowe możliwości zwłaszcza przed mło-

dym społeczeństwem powstały z chwilą 

upowszechnienia wyjazdów zarobkowych i 

przyjęcia Polski do UE. W 2000 r. w Stalo-

wej Woli mieszkało 71 774 osoby i od tego 

roku liczba ta powoli zmniejszała się z uwa-

gi na słaby przyrost naturalny, wspomniane 

ruchy migracyjne i przemieszczenia miesz-

kańców miasta do gmin podmiejskich. W 

2002 r. w Stalowej Woli zameldowano 416 

mieszkańców, a wymeldowano 943, w 2004 

r. zameldowano 537, a wymeldowano 1083, 

natomiast w 2006 r. zameldowano 480, a 

wymeldowano 1168 mieszkańców47. 

Część wymeldowanych osób zamieszkała 

w pobliskiej gminie Pysznica, której ludność 

w latach 2000-2006 wzrosła z 9086 do 9616 

osób. Na terenie tej gminy działa 410 pod-

miotów gospodarczych w tym firma develo-

perska MBS s.c. Osiedle Jasna Polana, która 

oferuje komfortowe domy w zabudowie wol-

nostojącej. Firma ta docelowo planuje wybu-

dowanie około 200 domów jednorodzinnych, 

różnej wielkości i o różnym wyposażeniu48.

Osoby, które wymeldowały się ze Stalo-

wej Woli i zamieszkały w pobliskich gmi-

nach, przeważnie nadal są związane z mia-

stem pracą zawodową, usługami i innymi 

czynnikami. W 2002 r. ogólne zaludnienie 

Stalowej Woli wynosiło 69 997 osób, dwa 

lata później 68 710 osób, a w końcu 2006 r. 

– 67 221 osób. Pod względem liczby ludno-

ści w 2006 r. Stalowa Wola zajmowała dru-

gie miejsce w woj. podkarpackim. Miasto 

Rzeszów liczyło wówczas 163 508 miesz-

kańców, Przemyśl 67 127 osób, Mielec – 61 

707, Tarnobrzeg-50 047, a Krosno – 47 723 

mieszkańców49. 

UWAGI KOŃCOWE

Na przełomie XX i XXI w. w Stalowej 

Woli dokonały się duże zmiany własnościo-

we, społeczne, techniczne, organizacyjne 

i oświatowe. Dotychczasowa monokultura 

przemysłowa miasta zdominowana przez 

HSW zastąpiona została licznymi podmio-

tami gospodarczymi działającymi głównie 

w formie S. A. i Sp. z o.o. Miasto posiada 

szereg ważnych atutów, w tym korzystne 

położenie na trasie centralna Polska grani-

ca południowo-wschodnia, dobrze działają-

cy sektor małych i średnich firm. Ważnym 

atutem miasta jest również społeczeństwo, 

którego 68% stanowią osoby w wieku pro-

dukcyjnym. Jest to również społeczeństwo 

dobrze wykształcone. W 2006 r. w Stalowej 

Woli wykształcenie wyższe posiadało 7 359 

osób, średnie 20 112, podstawowe 14 104, 

policealne 1959 osób, a podstawowe niepeł-

ne 1231 osób50. 

Ważnym atutem miasta jest ogrom pra-

cy włożonej przez władze samorządowe w 

47 Strategia rozwoju miasta Stalowa Wola..., s. 79,98
48 http://www.pysznica.pl; http://www.oseidle.go3.pl
49 Strategia rozwoju miasta Stalowa Wola..., s. 30-33.
50 Tamże, s. 36.
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rozwój infrastruktury technicznej, która 

bezpośrednio wpływa na życie mieszkań-

ców i przyczynia się do pozyskania nowych 

inwestorów. Ważna rolę odgrywa wspiera-

nie przedsiębiorczości i inicjatyw z otocze-

nia biznesu. 

W perspektywie najbliższych lat nie-

zwykle istotną kwestią dla miasta będzie 

pozyskiwanie środków unijnych i nowych 

inwestorów do podstrefy ekonomicznej. 

Podstrefa ta liczy 240 ha, posiada wolne 

tereny inwestycyjne i dobre połączenia 

drogowe. Ważnym obszarem będzie dal-

szy rozwój szkolnictwa wyższego, popra-

wa otoczenia sportowego i kulturalnego 

miasta. W tym zakresie niezbędny będzie 

rozwój sieci hotelowej i pełne wykorzysta-

nie otaczających miasto połaci leśnych jako 

miejsc turystycznych i miejsc aktywnego 

wypoczynku. Wiele miejsca zajmie w dzia-

łalności władz samorządowych dalsze ogra-

niczanie bezrobocia i pełne wykorzystanie 

potencjału produkcyjnego i intelektualnego 

mieszkańców Stalowej Woli. 

SŁOWA KLUCZOWE

prywatyzacja, przemiany społeczne, fun-

dusze unijne

STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano przemiany 

własnościowe, społeczne, techniczne, orga-

nizacyjne i oświatowe w Stalowej Woli na 

przełomie XX i XXI wieku. Miasto oparte na 

jednym dużym przedsiębiorstwie – Hucie 

Stalowa Wola – stało się obecnie miastem 

z wieloma przedsiębiorstwami. Rozwojo-

wi sprzyja położenie, struktura wiekowa i 

struktura wykształcenia mieszkańców. W 

najbliższych latach ważne dla miasta będzie 

pozyskiwanie środków unijnych oraz inwe-

storów do podstrefy ekonomicznej, a także 

dalszy rozwój infrastruktury miasta.

SUMMARY

In the article there is presented privatiza-

tion, social, technological, organisational and 

educational changes in Stalowa Wola at the 

turn of the 20th and 21st centuries. The city ba-

sed on one large company – Huta Stalowa Wola 

– became a city with many various enterprises 

and companies. The location, age structure and 

educational structure of the residents make de-

velopment easy. In next few years very impor-

tant will be to gain funds from the EU and to ga-

in investors to Special Economic Zone, and also 

further development of the city infrastructure.
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W celu dodatkowego zabezpieczenia kre-

dytu bank może przyjąć gwarancję bankową 

lub gwarancję innego niż bank podmiotu 

prawa. Gwarancja jest umową zawartą w 

wyniku przyjęcia przez bank dokumentu 

gwarancji, w którym gwarant zobowiązuje 

się do spłacenia kredytu wraz z odsetkami i 

kosztami postępowania, gdy kredytobiorca 

na rzecz którego gwarancja została wydana 

nie spłaci kredytu w ustalonym terminie.

Umowa gwarancji ma charakter zobo-

wiązujący i należy do grupy umów pełnią-

cych funkcję zabezpieczającą. Zachowanie 

się gwaranta ma na celu zaspokojenie inte-

resu gospodarczego beneficjenta gwarancji 

w związku z niewystąpieniem oczekiwane-

go przez niego zdarzenia1.

Gwarancja bankowa jest to zobowiąza-

nie banku do wypłacenia osobie wskazanej 

w gwarancji (beneficjentowi) określonej 

kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zle-

ceniodawca nie wypełnił świadczenia, do 

wykonania którego był zobowiązany wobec 

beneficjenta gwarancji2.

Podstawę prawną gwarancji stanowi art. 

391 k.c. W wymienionym przepisie kodeks 

cywilny nie posługuje się co prawda ter-

minem „gwarancja”, to jednak ten właśnie 

przepis stanowi podstawę stosunków gwa-

rancyjnych3.

Gwarancja najczęściej zabezpiecza zo-

bowiązanie spłaty kredytu, a beneficjentem 

jest przeważnie inny bank. Przedmiot gwa-

rancji jest stosunkowo szeroki. Gwarancja 

może zabezpieczać wierzytelność4:

– istniejącą,

– przyszłą,

– warunkową lub bezwarunkową,

1 G. Tracz, Umowa gwarancji, ze szczegółowym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Zakamczyce, Kraków 1998 r.
2 I. Heropolitańska, Zabezpieczenie wierzytelności banku, TWIGGER, Warszawa 1997 r., s. 142.
3 G. Sikorski, Zabezpieczenie kredytów bankowych w praktyce, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 

1995 r., s. 57 – 58.
4 I. Heropolitańska, Zabezpieczenie wierzytelności banku... s. 142.

Dr Antoni Magdoń

Gwarancja
jako dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności banków

Guarantee as an additional protection 
of the receivables of banks
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– wymagalną lub niewymagalną.

Przedmiotem gwarancji może być5:

– spłata kredytu,

– zapłata za zakupione towary lub usługi,

– zapłata cła,

– zapłata rat leasingowych,

– dobre wykonanie umowy,

– zwrot zaliczki,

– zapłata weksla lub akredytywy,

– wadium.

W związku z tematem pracy rozważania 

dotyczące gwarancji będą się koncentrować 

wokół jej roli jako dodatkowego środka za-

bezpieczania kredytów udzielonych przez 

bank.

Prawo bankowe6 w rozdziale 6 zawiera 

między innymi przepisy dotyczące gwa-

rancji bankowych. Art. 81 statuuje pojęcie 

gwarancji bankowej („Gwarancją bankową 

jest jednostronne zobowiązanie banku – 

gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot 

uprawniony (beneficjenta gwarancji) okre-

ślonych warunków zapłaty, które mogą być 

stwierdzone określonymi w tym zapewnie-

niu dokumentami, jakie beneficjent załączy 

do sporządzonego we wskazanej formie żą-

dania zapłaty, bank ten wykona świadcze-

nie pieniężne na rzecz beneficjenta gwaran-

cji – bezpośrednio albo za pośrednictwem 

innego banku”)7.

W celu zabezpieczenia kredytu należy 

przyjmować gwarancję banku, w którym 

kredytobiorca ma rachunek podstawowy. 

Można również przyjąć gwarancję innego 

banku. Występują w zasadzie trzy strony 

stosunku gwarancji bankowej. Są to:

– zleceniodawca,

– gwarant,

– beneficjent gwarancji.

Zleceniodawcą jest podmiot wystę-

pujący do banku o udzielenie gwarancji. 

Gwarantem jest bank udzielający gwaran-

cji. Beneficjent gwarancji to, w przypadku 

gwarancji na zabezpieczenie kredytu, bank 

którego wierzytelności zabezpiecza udzie-

lona gwarancja. Wspólną cechą charaktery-

zującą polskie banki w zakresie gwarancji 

jest posługiwanie się formą tzw. „listu gwa-

rancyjnego”, który stanowi oświadczenie 

banku zawierające co najmniej oznaczenie 

beneficjenta, sumę gwarancyjną, termin 

obowiązywania gwarancji oraz treść zobo-

wiązania8.

Gwarancja bankowa jest szczególnie sil-

ną formą zabezpieczenia typu osobistego. 

Istotna jej zaleta to zapewnienie wierzy-

cielowi szybkiego i pewnego zaspokojenia 

wierzytelności należnej od dłużnika9. Umo-

wa ta jest w pełni niezależnym zobowiąza-

niem banku wobec beneficjenta10.

5 G. Manicka – Gołębiewska, Prawne formy zabezpieczenia kredytów – gwarancja bankowa, Monitor Prawniczy 3/1996 r., s. 109.
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140, póz. 939 z późn.zm.).
7 Tamże.
8 G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej..., s. 33.
9 A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot, 1997 r., s. 135.
10 M. H. Koziński, Gwarancja bankowa w międzynarodowym obrocie handlowym, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, 

1983 r., s. 63.
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Cechą odróżniającą umowę gwarancji 

od umowy poręczenia jest jej samoistność 

i samodzielność (tzn. nieakcesoryjność)11. 

Wynika stąd, że gwarant płaci własny, a nie 

cudzy dług i odpowiada pierwotnie.

Chociaż gwarancja bankowa należy do 

stosunkowo pewnych zabezpieczeń, ona 

również nie jest wolna od zagrożeń dla ban-

ku, który udzielił kredytu, przyjmując tę 

formę jego dodatkowego zabezpieczenia.

Podstawową kwestią w tej materii jest 

sytuacja finansowa banku gwarantującego. 

Co prawda jakość gwarancji bankowej jest 

nieporównywalna z zabezpieczeniami innych 

podmiotów, tym niemniej na polskim rynku 

działa wiele banków o stosunkowo słabej 

kondycji finansowej, niskich funduszach wła-

snych a zatem nie dających absolutnej pewno-

ści wywiązania się z obowiązków przyjętych 

w gwarancji. Z tego powodu przed przyjęciem 

gwarancji bank – kredytodawca sprawdza sy-

tuację finansową banku gwarantującego.

Dokument stanowiący zobowiązanie 

gwaranta powinien zawierać:

– datę i miejsce wystawienia,

– podstawowe dane umowy kredytowej 

(przede wszystkim nazwę stron, datę 

zawarcia i kwotę udzielonego kredytu),

– określenie przedmiotu gwarancji,

– określenie wysokości zobowiązania ban-

ku gwarantującego,

– określenie terminu ważności gwarancji,

– uprawnionego z gwarancji (nazwa okre-

ślonego banku),

– wzmianki o nieodwołalności i bezwa-

runkowości zobowiązania gwaranta 

oraz klauzulę „na pierwsze żądanie”.

Ostatni punkt dokumentu gwarancji wy-

maga szerszego omówienia.

Łączy się to z uchwałą składu Siedmiu 

Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 kwiet-

nia 1993 r. (III CZP 16/93)12, która została 

wpisana do księgi zasad prawnych, a któ-

rej teza brzmi: „Bank udzielający gwaran-

cji opatrzonej klauzulami „nieodwołalnie 

i bezwarunkowo” oraz „na pierwsze żąda-

nie” nie może skutecznie powołać się – w 

celu wyłączenia lub ograniczenia przyjęte-

go na siebie obowiązku zapłaty – na zarzuty 

wynikające ze stosunku podstawowego, w 

związku z którym gwarancja została wysta-

wiona”.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwier-

dził, że gwarancja ma samodzielny i nieak-

cesoryjny charakter, co różni ją od umowy 

poręczenia. Gwarant nie przejmuje zobo-

wiązań dłużnika, a ryzyko transakcji. Sa-

moistność gwarancji wyklucza zarzut, że 

umowa ze stosunku podstawowego nie 

doszła do skutku. Ważność zobowiązania 

gwaranta nie zależy od ważności zobowią-

zania dłużnika ze stosunku podstawowego. 

Z powyższej uchwały wynika bezwzględna 

ochrona banku – beneficjenta gwarancji.

Ochronę tę może osłabić zawarcie w 

dokumencie stwierdzającym zobowiązanie 

gwaranta dodatkowych warunków. Przy 

ocenie tych warunków należy mieć na uwa-

11 G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej … s. 73-74.
12 OSN 10/1993 r., s. l – 7.
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dze, że ograniczają one odpowiedzialność 

gwaranta, zmniejszając tym samym wartość 

tej formy dodatkowego zabezpieczenia.

Sąd Najwyższy złagodził swoje stanowi-

sko, zawarte w cytowanej wyżej uchwale 

i wyrokiem z dnia 25 stycznia 1995 r. (III 

CRN 70/94)13 orzekł, że „Bank który udzielił 

drugiemu bankowi (kredytodawcy) gwaran-

cji „bezwarunkowej i na pierwsze żądanie” 

może uchylić się od spełnienia świadczenia, 

jeżeli żądanie beneficjenta jest sprzeczne z 

treścią gwarancji albo stanowi nadużycie 

prawa”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy, 

pomimo że powtórzył wcześniej przyjętą 

zasadę, że gwarancja bankowa opatrzona 

wymienionymi klauzulami jest umową sa-

modzielną, nieakcesoryjną i abstrakcyjną, 

to jednak podkreślił, że odpowiedzialność 

gwaranta nie jest nieograniczona (podkr.

autorów) i nie może być traktowana w spo-

sób bezwzględny.

Z treści umowy należy wyprowadzić 

przesłanki prawnej ochrony gwaranta, gdy w 

grę wejdą okoliczności mogące przemawiać 

w szczególności za tym, że beneficjent nie 

honoruje celu gwarancji lub wykorzystuje 

udzielone zabezpieczenie dla innych celów, 

niż określone w gwarancji. Bezwzględność 

gwarancji doznała tym samym pewnego 

osłabienia.

Jednakże w uchwale Pełnego Składu Izby 

Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 kwiet-

nia 1995 r. (III CZP 166/94)14 postanowiono 

nie odstępować od zasady prawnej zawar-

tej w uchwale składu Siedmiu Sędziów Są-

du Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1993 

r. Zapisano w niej, że gwarancje bankowe 

zaopatrzone klauzulami „bezwarunkowa i 

nieodwołalna” oraz „na pierwsze żądanie” 

rodzą zobowiązanie samodzielne, nieak-

cesoryjne i abstrakcyjne. Tego typu zobo-

wiązania nie budzą również wątpliwości z 

punktu widzenia zasady swobody umów.

Również w tej uchwale uznano, że gwa-

rant może podnieść zarzuty ze stosunku 

gwarancji, w tym zarzut przekroczenia 

przez beneficjenta gwarancji celu wynika-

jącego z uzyskanego zabezpieczenia, co 

może uzasadniać ochronę gwaranta przy 

użyciu konstrukcji naruszenia przez bene-

ficjenta postanowień umowy gwarancyjnej. 

Gwarantowi przysługiwałoby również pra-

wo obrony za pomocą zarzutu nadużycia 

gwarancji przez beneficjenta.

Dla pełniejszego obrazu orzeczeń Sądu 

Najwyższego w omawianej materii należy 

przedstawić również uchwałę tego Sądu z 

dnia 24 czerwca 1992 r. (III CZP 78/92)15. Teza 

tej uchwały brzmi następująco: „Bank, który 

udzielił gwarancji na zabezpieczenie akre-

dytywy dokumentowej, może domagać się 

umorzenia wszczętej przeciwko niemu egze-

kucji, jeśli wykaże, że wypłata akredytywy 

nastąpiła z naruszeniem wymagań zawartych 

w zleceniu otwarcia akredytywy...”.

13 Prawo Bankowe 3/1995 r., s. 41 – 43.
14 Prawo Bankowe 4/1995 r., s. 23 – 27.
15 OSN 12/1992 r. póz. 228.
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Przytoczone orzeczenia Sądu Najwyż-

szego, będące wyrazem stanowiska judy-

katury, dotyczącego relacji zobowiązania 

gwaranta do tzw. stosunku podstawowego, 

świadczą o ewolucji poglądów najwyższe-

go organu władzy sądowniczej w tej spra-

wie. Ostatecznie Sąd Najwyższy uważa, że 

gwarancja bankowa „na pierwsze żądanie” 

jest umową jednostronnie zobowiązującą, 

kreującą zobowiązanie samodzielne, nie-

akcesoryjne i abstrakcyjne. Odpowiedzial-

ność gwaranta nie ma jednak charakteru 

odpowiedzialności bezwzględnej. Może on 

bowiem zawsze powołać się na zarzuty wy-

nikające z samego zobowiązania gwaran-

cyjnego oraz na zarzut nadużycia gwarancji 

przez beneficjenta (art. 5 k.c.)16.

W doktrynie spotkać można pogląd, że 

skoro gwarancja ma na celu głównie zabez-

pieczenie zobowiązania, to jej abstrakcyjny 

charakter doznaje wyłomu w sytuacji nieważ-

ności stosunku prawnego, łączącego benefi-

cjenta z osobą, za którą gwarant gwarantu-

je. Oznacza to, że w przypadku nieważności 

stosunku głównego (przy kredycie – umowy 

kredytowej) gwarant, mimo abstrakcyjnego 

charakteru gwarancji, może się od zobowią-

zania zwolnić, powołując się właśnie na nie-

ważność stosunku podstawowego17.

Ten pogląd doktryny oraz wcześniejsze 

orzecznictwo może mieć jedynie charakter 

poznawczy wobec cytowanej uchwały skła-

du Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. (III CZP 16/93)18, w 

której Sąd Najwyższy stwierdza, że: „Samo-

istność gwarancji wyklucza także zarzut, że 

umowa główna (stosunek podstawowy) nie 

doszła do skutku albo została unieważnio-

na. Ważność zobowiązania gwaranta nie 

zależy od ważności zobowiązania dłużnika 

ze stosunku podstawowego”.

Reasumując trzeba stwierdzić, że Sąd 

Najwyższy uznał, że celem gwarancji jest 

eliminacja ryzyka beneficjenta (nie zaś 

wzmocnienie sytuacji wierzyciela poprzez 

wprowadzenie dodatkowego podmiotu 

ponoszącego odpowiedzialność w takim 

samym zakresie jak dłużnik) uprawnione-

go do otrzymania zapłaty „na pierwsze 

żądanie”. Odejście bowiem od absolutnego 

charakteru gwarancji – zdaniem Sądu Naj-

wyższego – może wpłynąć ujemnie na pew-

ność gwarancji wystawionych przez polskie 

banki. Banki zaś nie mogą sobie pozwolić 

na kreowanie wierzytelności, nie w pełni 

zabezpieczonych. Gdyby gwarancję pozba-

wić bezwarunkowego charakteru, wówczas 

banki sięgałyby po stuprocentowe zabez-

pieczenie w formie depozytu lokowanego u 

wierzyciela. Oznaczałoby to zablokowanie 

środków finansowych dłużnika, ze wszyst-

kimi ujemnymi konsekwencjami19. Pewność 

16 G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej..., s. 83.
17 G. Sikorski, Zabezpieczenie kredytów bankowych w praktyce..., s. 58-59.
18 OSN 10/1993 r., l -7.
19 B. Kurzępa, Funkcjonowanie banków w świetle orzecznictwa sądów, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych 

Currenda, Sopot 1996 r., s. 280.
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z kolei jest możliwa przy całkowitym ode-

rwaniu obowiązku wypłaty sumy gwarancji 

od stosunku podstawowego (np. umowy 

kredytu), który jest przedmiotem zabez-

pieczenia.

Ograniczenia bezwzględności gwarancji 

zawiera często treść listu gwarancyjnego, 

mogąca uzależnić wypłatę od spełnienia 

dodatkowych warunków, które często łago-

dzą surową odpowiedzialność gwaranta20. 

Ograniczeniem takim jest również termin 

gwarancji.

W przypadku przyjęcia gwarancji jako 

formy zabezpieczenia kredytu, bank przy 

wszelkich zmianach umowy w trakcie spła-

ty powinien uwzględniać fakt, aby w wyni-

ku prolongaty spłaty kredytu, termin jego 

płatności nie przypadł po upływie ważności 

gwarancji.

Gwarancja jest umową jednostronnie zo-

bowiązującą21. Najczęściej stanowi ona za-

bezpieczenie spłaty kredytu przez zlecenio-

dawcę. Gwarancje bankowe są niemal zawsze 

ograniczone terminem i nieodwołalne22.

Bank przyjmując dokument gwarancyj-

ny powinien sprawdzić jego autentyczność 

oraz poprawność formalnoprawną.

Dużym zagrożeniem dla banku może 

okazać się kondycja finansowa gwaran-

ta. Również zakres świadczenia gwaranta 

powinien być bardzo dokładnie określo-

ny i adekwatny do zobowiązania dłużnika 

banku (z uwzględnieniem ceny kredytu). 

Świadczenie gwaranta wyrażone sumą gwa-

rancyjną jest stałe, w związku z czym może 

się zdarzyć, że nie pokryje ono w całości 

należności banku.

Jak to już zostało stwierdzone z umo-

wy gwarancji wynika nieakcesoryjne (nie 

związane z innym) zobowiązanie gwaranta. 

Zobowiązanie gwaranta stanowi całkiem 

odrębne zobowiązanie od ciążącego na 

dłużniku ze stosunku podstawowego23.

Warunkiem skutecznego domagania się 

przez bank uregulowania przez gwaranta 

należności z tytułu kredytu jest zgłosze-

nie roszczenia bankowi gwarantującemu w 

terminie ważności gwarancji. Zgłoszenie to 

powinno zawierać oświadczenie banku, że 

kredytobiorca nie spłacił w terminie kredy-

tu oraz wezwanie gwaranta do wykonania 

zobowiązania.

Przedstawione wyżej, bardzo rygory-

styczne stanowisko Sądu Najwyższego, za-

warte w jego uchwałach (choć po części ła-

godzone), które można zawrzeć w znanym 

na Zachodzie określeniu „payer d’abord, 

discuter ensuite”24 (płać najpierw, dyskutuj 

później), a które sprowadza się do tego, 

że w przypadku gwarancji bezwarunkowej 

bank gwarantujący jest zobowiązany wy-

płacić beneficjentowi kwotę określoną w 

20 Ph. Simler, Garanties autonomes. Recueil Periodigue des Juris Classeur – dvii, 55/1998 r., s. 17
21 Odmienny pogląd wyraził J. Pisuliński, Charakter prawny gwarancji bankowej, Monitor Podatkowy 2/1994 r., s. 36.
22 A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności..., s. 143.
23 G. Tracz. Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej..., s. 140.
24 Ph. Malaurie, L. Aynes, Cours de droit dvii. Les suretes la publicite fonciere (le droit du credit), Paris: Cujas 1992 r., s. 122.
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gwarancji bez możliwości sprawdzenia za-

sadności roszczenia (podkr.autorów); spo-

tkało się z ostrą krytyką25.

Stwierdzenie Sądu Najwyższego, że 

bank „nie jest nawet upoważniony do bada-

nia merytorycznej zasadności zgłoszonego 

roszczenia przez beneficjenta gwarancji” 

rodzi surowszą odpowiedzialność od wy-

stawienia weksla. „Prawo polskie nie może 

zajmować najbardziej rygorystycznego na 

świecie stanowiska wobec dłużnika”26.

Prawo bankowe27 definiuje gwarancję 

w art. 81. Podana definicja nie odnosi się 

do funkcji zabezpieczającej gwarancji. Nie 

stanowi ona również, czy gwarancja ma 

w każdym przypadku zawierać sumę gwa-

rancyjną oraz termin jej obowiązywania. 

Choć nie powinno budzić wątpliwości, że 

gwarancja bankowa stanowi bardzo silne 

zabezpieczenie (silniejsze, niż inna forma 

zabezpieczenia osobistego – poręczenie), 

jednak i w przypadku stosowania przez 

banki tej formy dodatkowego zabezpiecze-

nia udzielonego kredytu występuje szereg 

zagrożeń dla banku – wierzyciela. Oprócz 

tych, które zostały omówione, gwarant nie 

ponosi odpowiedzialności jeśli:

– gwarantowane zobowiązanie dotknięte 

jest bezwzględną nieważnością,

– gwarantowane zobowiązanie nie zosta-

ło wykonane z winy beneficjenta (banku 

– wierzyciela),

– dłużnik gwarantowanego zobowiązania 

skutecznie uchylił się od skutków praw-

nych swego oświadczenia woli.

Co prawda w literaturze spotkać można 

również odmienne zapatrywania28, jednak 

zdecydowanie słuszny jest pogląd że „nie-

podobna jest uznać, że gwarant zrzeka się 

wszelkich zarzutów ze stosunku podstawo-

wego”29.

Jeśli umowa gwarancyjna, zawiera po-

stanowienie, że obowiązek zapłaty sumy 

gwarancyjnej powstaje w przypadku rze-

czywistego wystąpienia określonego w 

dokumencie gwarancji rezultatu, wówczas 

realizacja przez beneficjenta uprawnień 

wynikających z gwarancji napotyka pewne 

trudności.

Prezentowane są dwie grupy poglądów 

na temat ciężaru spoczywającego w takim 

przypadku na banku – beneficjencie30. We-

dług bardziej restrykcyjnego, beneficjent 

powinien przeprowadzić pełny dowód na 

okoliczność niewystąpienia rezultatu.

Uwzględniając funkcję gospodarczą 

gwarancji, polegającą na szybkości i pew-

ności obrotu, reprezentanci liberalnego po-

glądu w tej sprawie uważają, że beneficjent 

uprawniony jest do żądania zapłaty sumy 

25 A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności..., s. 151 – 170.
26 Tamże, s. 165.
27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140, póz. 939 z późn.zm.).
28 Szerzej na ten temat A. Szpunar, Zabezpieczenia osobiste wierzytelności..., s. 171.
29 Tamże, s. 172.
30 G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej..., s. 227 – 228.
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gwarancyjnej po uprawdopodobnieniu 

(podkr.autorów) niewystąpienia gwaranto-

wanego rezultatu.

Jednakże nawet przyjęcie bardziej liberal-

nego stanowiska w prezentowanej materii nie 

stanowi o pełnej jasności w zakresie dochodze-

nia uprawnień z tego sposobu zabezpieczenia 

kredytu. Trudności wiążą się z ustaleniem za-

kresu elementów stanowiących o uprawdopo-

dobnieniu niewystąpienia rezultatu.

Kolejne ryzyko obciążające beneficjenta 

gwarancji wiąże się z terminem jej obowią-

zywania. Otóż bank – beneficjent, który w 

ten sposób zabezpieczył udzielony klien-

towi kredyt, ponosi ryzyko terminowego 

dojścia do gwaranta jego oświadczenia, za-

wierającego żądanie zapłaty sumy gwaran-

cyjnej i to często niezależnie od przyczyny 

nieterminowego dotarcia do gwaranta tego 

oświadczenia. Umowa gwarancji zawiera 

obowiązek gwaranta zapłaty beneficjen-

towi kwoty gwarancyjnej, gdy nie wystąpi 

gwarantowany przez niego rezultat.

Wskazano na szereg zagrożeń jakie ta, 

niewątpliwie bardzo mocna metoda zabez-

pieczenia udzielonego kredytu niesie dla 

kredytodawcy.

Niezależnie od tego co zostało wcze-

śniej przedstawione, kredytodawca pono-

si ryzyko związane z zakresem zarzutów, 

które przysługują gwarantowi przeciwko 

niemu. Zakres ten decyduje o atrakcyjności 

i skuteczności umowy gwarancji.

Generalnie z umowy gwarancji nie moż-

na powoływać się na zarzuty przysługujące 

gwarantowi ze stosunku zlecenia udziele-

nia gwarancji, ani na zarzuty przysługujące 

dłużnikowi ze stosunku podstawowego31. 

Gwarant może natomiast podnosić przeciw-

ko bankowi – beneficjentowi zarzuty przy-

sługujące mu z zawartej umowy gwarancji i 

na jej podstawie. W grę mogą wchodzić za-

rzuty kwestionujące ważność umowy gwa-

rancyjnej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

22 listopada 1995 r.32 stwierdził nieważność 

gwarancji. Umowa została podpisana przez 

dyrektora banku spółdzielczego, będącego 

również członkiem zarządu oraz przez głów-

ną księgową. Ta jednak nie była członkiem 

zarządu, ani pełnomocnikiem. Jak z powyż-

szego wynika możliwy i skuteczny jest zarzut 

braku właściwej reprezentacji banku gwaran-

tującego zabezpieczenie kredytu. Gwarancje 

bowiem muszą podpisać osoby upoważnione 

do składania oświadczeń w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych banku.

Zarzut ten należy do grupy zarzutów 

kwestionujących ważność powstania zobo-

wiązania gwaranta. Obok zarzutu niewła-

ściwego umocowania osób zawierających 

umowę gwarancji do wymienionej grupy za-

rzutów należy również sprzeczność umowy 

gwarancji z ustawą albo zasadami współży-

cia społecznego, zarzut obejścia prawa oraz 

zarzut niewystąpienia warunku, uzależniają-

cego powstanie zobowiązania gwaranta33.

31 Tamże, s. 251.
32 II CRN 157/95.
33 G. Tracz, Umowa gwarancji ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej..., s. 255 – 256.
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Druga grupa zarzutów dotyczy istnienia 

zobowiązania, czyli odnosi się do treści 

umowy gwarancyjnej. Wśród nich wymie-

nia się zarzut umorzenia długu wynikające-

go z udzielonej gwarancji oraz wygaśnięcia 

umowy gwarancji z powodu zgłoszenia żą-

dania zapłaty po upływie terminu, na który 

gwarancja została udzielona. Z treści umo-

wy gwarancji wypływają również wobec 

beneficjenta zarzuty żądania zapłaty długu 

nie objętego gwarancją lub ponad gwaran-

towaną kwotę.

Trzecia grupa zarzutów odnosi się do 

wadliwości zobowiązania. Gwarant może 

wystąpić przeciwko bankowi, który w ten 

sposób zabezpieczył swoją wierzytelność 

z tytułu udzielonego kredytu ze stwierdze-

niem, że gwarancja została udzielona pod 

wpływem groźby albo błędu (w tym podstę-

pu). Zarzuty te mają znaczenie prawne, do-

póki nie upłynie termin do złożenia oświad-

czenia woli o uchyleniu się przez gwaranta 

od skutków prawnych zawartej umowy gwa-

rancji. Termin ten – zgodnie z art. 88 § 2 

k.c.34 – wynosi rok od wykrycia błędu, a w 

razie groźby rok od ustania stanu obawy.

Gwarant może się również uchylić od 

skutków prawnych swojego oświadczenia 

woli, jeśli złożył je w wyniku podstępu be-

neficjenta, bądź takiego działania osoby 

trzeciej, o którym beneficjent wiedział, a 

nie zawiadomił gwaranta35. Sytuacje takie 

w relacjach klient – bank nie powinny się 

zdarzyć, tym niemniej należało zaprezento-

wać również tę sferę zagrożenia.

Przytaczany już wyrok Sądu Najwyższe-

go z dnia 25 stycznia 1995 r. (III CRN 70/94) 

stanowi o możliwości uchylenia się przez 

bank – gwaranta, który udzielił drugiemu 

bankowi (kredytodawcy) gwarancji „bezwa-

runkowej i na pierwsze żądanie” od spełnie-

nia świadczenia, jeżeli żądanie beneficjenta 

stanowi nadużycie prawa (art. 5 k.c.)36. War-

to przedstawić w skrócie sytuację, którą 

rozstrzygał wymieniony wyżej wyrok.

Bank – beneficjant na podstawie dwóch 

umów kredytowych przyznał podmiotowi 

gospodarczemu (jako kredytobiorcy) kre-

dyt dewizowy. Zabezpieczeniem przyznane-

go kredytu były dwie gwarancje, udzielone 

przez bank – gwaranta. Kredyt i gwarancje 

opiewały na jednakowe kwoty. Bank – gwa-

rant, choć kredytobiorca nie spłacił zacią-

gniętego kredytu, odmówił świadczeń z 

gwarancji, powołując się na fikcyjność umów 

kredytowych, które „przedstawione zostały 

z intencją wyłudzenia korzyści”. Kredyt bo-

wiem, nie został przekazany podmiotowi 

który go zaciągnął, a jednostce gospodar-

czej, stanowiącej własność osób trzecich.

Sąd Wojewódzki oraz Sąd Apelacyjny 

uznały, że gwarant powinien świadczenie 

spełnić. Sąd Najwyższy natomiast nie podzie-

lił poglądu sądów niższej instancji37 i uznał, 

34 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. Nr 16, póz.. 93 z późn. zm.
35 Art. 86 k.c. (Dz.U. Nr 16 z 1964 r., póz. 93 z późn. zm.).
36 Prawo Bankowe 3/1995 r., s. 41.
37 Tamże, s. 42 – 43.
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że „z treści umowy należy wyprowadzić 

przesłanki prawnej ochrony gwaranta...”. 

Zatem istota sprawy nie dotyczy wyłącznie 

relacji stosunków gwarancyjnego i podsta-

wowego, ale także oceny prawnej gwarancji 

z punktu widzenia jej przedmiotu i celu.

Bank, który udzielił drugiemu bankowi 

(kredytodawcy) gwarancji bezwarunkowej 

na pierwsze żądanie, może uchylić się od 

spełnienia świadczenia, jeżeli żądanie bene-

ficjenta jest sprzeczne z treścią gwarancji 

albo stanowi nadużycie prawa. Zarzut „nad-

użycia prawa” oparty o art. 5 k.c.38 zasadza 

się na sprzeczności działania banku bene-

ficjenta ze społeczno-gospodarczym prze-

znaczeniem prawa lub z zasadami współży-

cia społecznego.

Przytoczone wyżej orzeczenie ukazuje 

sytuację w której udzielony kredytobiorcy 

kredyt na sfinansowanie importu urządzeń 

do przetwórstwa rolno-spożywczego zo-

stał przeznaczony na zobowiązania wobec 

przedsiębiorstwa zagranicznego (należące-

go do głównego akcjonariusza pozwanego 

banku) z tytułu ceny wyrobów farmaceu-

tycznych, które nie zostały w ogóle dostar-

czone. Należy uznać, że beneficjent dopu-

ścił się w tym przypadku nadużycia prawa.

Ryzyko beneficjenta (banku udzielają-

cego kredytu) stanowią również zarzuty 

gwaranta wynikające z treści gwarancji (np. 

niedostarczenie gwarantowi właściwych 

dokumentów, zgłoszenie żądania zapłaty 

sumy gwarancyjnej w niewłaściwej formie, 

brak oświadczenia beneficjenta, że gwaran-

towany rezultat nie nastąpił)39.

Art. 82 ust. 3 prawa bankowego40 stano-

wi, że jeżeli bank – gwarant uzyskał gwa-

rancję innego banku, że przy spełnieniu 

określonych warunków pokryje on należno-

ści wypłacone przez gwaranta w związku z 

udzieloną gwarancją wówczas występować 

będzie regwarancja. Stosunek prawny po-

wstały w ten sposób należy traktować jako 

odrębne zobowiązanie pomiędzy gwaran-

tem i regwarantem.

Bank może również potwierdzić zobo-

wiązanie innego banku wynikające z gwa-

rancji bankowej, wówczas roszczenia z gwa-

rancji można kierować do banku, który jej 

udzielił, lub do banku, który ją potwierdził, 

albo do obu tych banków łącznie, aż do zu-

pełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Gwarancja bankowa wiąże się także z 

ryzykiem spowodowanym słabą kondycją fi-

nansową banku – gwaranta. Zatem niezwy-

kle istotną rolę odgrywa wspomniana oce-

na przez bank kredytujący kondycji banku 

mającego udzielić gwarancji na zabezpie-

czenie kredytu. Niezależnie od dokonania 

oceny gwaranta przed przyjęciem gwaran-

cji niezbędnie jest stałe jej monitorowanie 

w okresie obowiązywania gwarancji.

Osłabieniem gwarancji mogą być zawar-

te w niej warunki. Wówczas świadczenie 

gwaranta może nastąpić po ziszczeniu się 

38 Dz.U. Nr 16 z 1964 r., póz. 93 z późn. zm.
39 G. Tracz, Umowa gwarancji..., s. 261 – 262.
40 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140, póz. 939 z późn. zm.).
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tych warunków. Mogą one dotyczyć np. 

kolejności realizacji zabezpieczeń spłaty 

kredytu, ograniczając możliwość ich wybo-

ru przez bank kredytujący, bądź wymagań 

dokonania określonych aktów staranności 

przez ten bank przed wezwaniem gwaranta 

do zapłaty41.

Nie można przecenić roli gwarancji 

kredytowych. Skoro najpowszechniejszym 

sposobem finansowania zewnętrznego jest 

zaciąganie kredytu bankowego, a banki dą-

żąc do maksymalizacji swoich dochodów 

jednocześnie starają się ograniczać ryzyko 

związane z ich uzyskaniem, bardzo poważ-

nego znaczenia nabiera zabezpieczenie 

spłaty długów. Jednym z nich jest uzyskanie 

przez bank kredytujący gwarancji. Stąd w 

Europie Zachodniej już w latach pięćdzie-

siątych powstały towarzystwa gwarancji 

kredytowych. Instytucje te są powszechnie 

uznawane za ważny instrument polityki 

kredytowej. Ich zadaniem jest oferowanie 

gwarancji kredytowych, udzielanie porad, 

sporządzanie ekspertyz ekonomicznych, 

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

z bankiem42.

Gwarancja, choć stanowi stosunkowo 

mocny sposób dodatkowego zabezpiecze-

nia udzielonego kredytu niesie ze sobą 

szereg zagrożeń dla banku – kredytodaw-

cy. Zarówno bowiem w jej konstrukcji, jak 

też w doktrynie i orzecznictwie ścierają się 

dwie sprzeczne tendencje. Jedna to dążenie 

do pewnego zabezpieczenia wierzytelności 

banku z tytułu udzielonego kredytu, druga 

natomiast to ograniczanie bezwzględności 

gwarancji, dokonujące się w imię ochrony 

interesów dłużnika. Jak wykazano, skutecz-

ność nawet tej metody ograniczania ryzy-

ka banku doznaje uszczerbku i nie można 

stwierdzić, że bank w ten sposób zabezpie-

czony może być całkowicie pewny odzyska-

nia swoich należności. Zatem i tę metodę 

dodatkowego zabezpieczenia banku przed 

ryzykiem związanym z udzieleniem kredytu 

uznać należy za ułomną. Otwarty pozosta-

je problem stopnia tej ułomności. Bowiem 

skuteczność gwarancji zależy od szeregu 

różnorodnych czynników, które w znacznej 

mierze zostały wyżej przedstawione, a któ-

re występują w sposób zindywidualizowa-

ny, zależny od konkretnej sytuacji.

SŁOWA KLUCZOWE

gwarancja bankowa, beneficjent, dłużnik, 

kredytodawca, Sąd Najwyższy

STRESZCZENIE

W celu dodatkowego zabezpieczenia 

kredytowego bank może przyjąć gwarancję 

bankową lub może udzielić takiej gwarancji 

innym podmiotom. Umowa gwarancji ma 

zobowiązujący charakter i spełnia funkcję 

ochronną. Gwarancja bankowa jest gwarancją 

udzielaną przez bank w imieniu klienta (zwy-

kle klienta korporacyjnego) w przypadku, 

41 Z. Osada, M.P. Wędrychowski, Zabezpieczenie spłaty pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 1996 r., s. 39.
42 A. Bielawska, Regionalne towarzystwa gwarancji kredytowych, Bank i Kredyt 3/1996 r., s. 51-55.
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gdyby on nie mógł dokonać spłaty. Gwaran-

cja jest więc pisemną umową stwierdzającą, 

że w przypadku gdy kredytobiorca nie jest 

w stanie lub nie chce spłacić kredytu, bank 

staje się gwarantem i spłaca zobowiązanie. 

Gwarancja bankowa jest podobna do 

pewnego rodzaju kredytu więc procedura 

udzielenia jej jest podobna do procedury 

udzielania kredytu. Efektywność gwarancji 

bankowej zależy od wielu czynników, tak-

że od kondycji finansowej banku, który jest 

gwarantem.

SUMMARY

In order to get additional loan protec-

tion bank can take bank guarantee or gu-

arantee some other subjects’ rights. A gu-

arantee agreement has obliging character 

and performs protective function. A bank 

guarantee is a guarantee made by a bank 

on behalf of a customer (usually an establi-

shed corporate customer) in case it fails to 

deliver the payment, essentially making the 

bank a co-signer for one of its customer’s 

purchases. A guarantee is a written contract 

stating that in the case that the borrower 

is unable or unwilling to pay its debt to a 

merchant, the bank will act as a guarantor 

and step in to pay that debt. Having a bank 

guarantee, a client can default and the bank 

assumes the liability. The bank guarantee 

is like a potential credit and that’s way the 

procedure of granting the guarantee is si-

milar to the credit one. A bank guarantee 

enables the customer (debtor) to acquire 

goods, buy equipment, or draw down lo-

ans, and thereby expand business activity. 

Effectiveness of bank guarantee depends 

on many different factors, among others 

on financial conditions of bank – guaran-

tor, conditions of guarantee contract and 

obligation date.
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I. WPROWADZENIE

Rozwój turystyki jest nierozerwalnie 

związany z transportem zapewniającym 

przemieszczanie się turystów w przestrze-

ni. Pokonując przestrzeń turyści korzystają 

z różnych gałęzi transportu, a wybór środka 

transportu uzależniony jest w dużej mierze 

od dostępności transportowej obszaru re-

cepcji. Transport morski i lotniczy szczegól-

ną rolę odgrywa w wyspiarskich regionach 

turystycznych, które ze względu na poło-

żenie nie są dostępne dla innych środków 

transportu, a statek i samolot stanowią 

jedyną możliwość dotarcia turysty do ce-

lu podróży. Dlatego w niniejszym artykule 

znaczenie transportu morskiego i lotnicze-

go dla turystyki regionów wyspiarskich jest 

analizowane na przykładzie Majorki będącej 

centrum turystycznym Regionu Balearów. 

Ze względu na położenie geograficzne 

Majorki na Morzu Śródziemnym transport 

morski i lotniczy odgrywa bardzo ważną 

rolę w turystyce, będącej podstawową ga-

łęzią gospodarki wyspy i całego Regionu 

Balearów. Linie lotnicze oferują turystom 

bezpośrednie połączenia z większością 

państw europejskich i pozaeuropejskich, a 

firmy promowe szybkie połączenia z innymi 

wyspami Regionu Balearów oraz miastami 

położonymi na wybrzeżu Półwyspu Iberyj-

skiego. 

II. RELACJE MIĘDZY TRANSPORTEM 

A TURYSTYKĄ 

Relacje między transportem a turystyką 

można rozpatrywać w kilku aspektach. Wy-

daje się, że jednym z ważniejszych aspek-

tów jest dostępność transportowa (komu-

nikacyjna) obszaru recepcji, będąca jednym 

z podstawowych czynników rozwoju tu-

rystyki na danym obszarze. Region tury-

styczny (miejscowość) jest łatwo dostępny, 

jeśli można do niego dojechać stosunkowo 

szybko, bezpiecznie i wygodnie1. O stopniu 

dostępności transportowej regionów re-

cepcji turystycznej decyduje system komu-

nikacji, na który składają się wszystkie ga-

łęzie transportu wykorzystywane w ruchu 

1 O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1977, s. 38.

Dr Marcin Molenda

Transport morski i lotniczy
w turystyce regionów wyspiarskich

Der See- Und Lufttransport In Der Touristik Der Inselregionen
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pasażerskim (transport drogowy, kolejowy, 

śródlądowy, lotniczy i morski). Wszystkie 

wymienione gałęzie transportu uczestniczą 

w tworzeniu dostępności obszarów recep-

cji, ale rola poszczególnych gałęzi w prze-

wozach pasażerskich jest różna. Według 

Światowej Organizacji Turystyki w 2006 

roku najwięcej zagranicznych podróży tury-

stycznych było realizowanych transportem 

lotniczym i drogowym (89%), a najmniej 

wodnym (morskim) i kolejowym (11%)2. W 

odniesieniu jednak do krajów czy regionów 

udział poszczególnych gałęzi transportu w 

przewozach turystów jest bardzo różny i 

uzależniony w dużej mierze od położenia 

geograficznego (lądowe, nadmorskie, wy-

spiarskie). Transportem lotniczym i mor-

skim turyści przybywają głównie do państw 

nadmorskich i wyspiarskich (Estonia, Cypr, 

Malta). Natomiast w krajach typowo lądo-

wych (Austria, Czechy, Węgry) przeważają 

zdecydowanie przyjazdy turystów trans-

portem drogowym3. 

Kolejnym aspektem pokazującym relacje 

transportu z turystyką jest transport we-

wnętrzny regionu (miejscowości) recepcji tu-

rystycznej zaspakajający potrzeby turystów 

w zakresie przemieszczania się. Związane 

jest to z faktem, że turyści coraz częściej ak-

tywnie spędzają wolny czas, m.in. poprzez 

poznanie obszaru, na którym przebywają. 

Transport wewnętrzny powinien umożliwić 

turyście szybkie i sprawne przemieszczenie 

się do miejsc poznania. W przemieszczaniu 

się turystów w obszarze recepcji duże zna-

czenie ma transport publiczny, ponieważ 

w czasie podróży turystycznych część tu-

rystów nie korzysta z własnych środków 

transportu tylko z transportu zbiorowego 

(np. komunikacja miejska, autobusowe linie 

turystyczne, kolej). W niektórych obszarach 

recepcji turystycznej, ze względu na słabo 

rozwinięty system transportowy, transport 

zbiorowy jest niedostatecznie rozwinięty 

lub w ogóle go nie ma, co powoduje, że je-

dynym możliwym środkiem transportu jest 

pojazd drogowy (samochód, motor)4. Spo-

wodowane jest to z jednej strony niedosto-

sowaniem infrastruktury transportowej do 

zwiększającego się ruchu turystycznego, a 

z drugiej może być efektem polityki pań-

stwa w zakresie transportu publicznego 

(promowanie sektora wypożyczalni samo-

chodów)5. Sytuacja taka dotyczy szcze-

gólnie małych, wyspiarskich krajów, gdzie 

ze w względu na sezonowość ruchu tury-

stycznego, oraz mały wewnętrzny popyt na 

usługi transportu wewnętrznego nie opłaca 

się rozbudowywać infrastruktury kolejowej 

czy autobusowej.

2 Tourism Highlights, 2007 Edition, UNWTO.
3 M. Molenda, Turystyka, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, pod red. I. Fierla, PWE, Warszawa 2007, s. 263.
4 M. Bąk, Transport w obsłudze turystów, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i lotniczego, [w:] Transport 

morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacja dla regionów, pod red. A. Panasiuk, M. Pluciński, Zeszyty 

Naukowe nr 491, Ekonomiczne Problemy Usług nr 15, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 110.
5 M. Bąk, Transport…, op. cit., s. 111.
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Ważnym aspektem, choć najmniej do-

strzeganym w relacji transport – turystyka, 

jest traktowanie transportu jako produktu tu-

rystycznego powstałego na jego bazie6. Nie-

kiedy podróże turystyczne różnymi środkami 

transportu, np. rejsy statkami wycieczkowymi, 

czy przejażdżki kolejką wąskotorową, bywają 

same w sobie celem podróży i stanowią dużą 

atrakcję turystyczną. Produkty turystyczne 

zbudowane na bazie transportu występują 

w każdej gałęzi transportu. W transporcie 

kolejowym będzie to np.,,pociąg papieski” 

kursujący między Krakowem a Wadowicami 

czy Bieszczadzka Kolejka Leśna, lotniczym 

– przeloty wycieczkowe samolotem lub balo-

nem nad szczególnie atrakcyjnymi obszarami, 

morskim – rejsy statkami wycieczkowym czy-

li morska turystyka wycieczkowa (cruising) 

dominująca w Regionie Karaibów i Morza 

Śródziemnego, samochodowym – autobusy 

panoramiczne w centrach turystycznych (np. 

Paryż, Berlin) czy riksze w miastach (np. w Ło-

dzi na ul. Piotrkowskiej). Również wydarzenia 

nie związane bezpośrednio z transportem, 

ale powiązane z nim mogą stanowić produkt 

turystyczny, czego przykładem jest cykliczna 

impreza – Międzynarodowy Piknik Lotniczy 

w Góraszce k/Warszawy. 

III. TRANSPORT LOTNICZY

Położenie wyspiarskie Majorki sprawia, 

że głównym środkiem transportu turystów 

odwiedzających wyspę jest transport lotni-

czy. W latach 2003 – 2006 około 95% tury-

stów przyjeżdżających na Majorkę wybrało 

samolot jako środek transportu, dlatego 

też Port Lotniczy w Palma de Mallorca7 to 

bardzo ważny węzeł komunikacyjny w ba-

senie Morza Śródziemnego. Bezpośrednio 

łączy stolicę Regionu Balearów z większo-

ścią państw europejskich oraz z państwami 

położonymi na innych kontynentach.

Na lotnisku w Palma de Mallorca operują 

przewoźnicy niskokosztowi oraz narodowi, 

m.in.: hiszpański Spanair, angielski Easy Jet, 

niemieckie Air Berlin, Condor i German-

wings. W ruchu międzynarodowym najbo-

gatsza jest oferta połączeń z Wielką Bryta-

nią i Niemcami. W pozaeuropejskim ruchu 

lotniczym oferowane są bezpośrednie po-

łączenia z czterema państwami: Algierią, 

Gambią, Kubą i Mauritiusem, obsługiwane 

przez Condor i Spanair (tabela 1).

Majorka posiada również bardzo dobrze 

rozwiniętą siatkę połączeń lotniczych w ru-

chu krajowym, a głównym przewoźnikiem jest 

hiszpańska linia lotnicza Spanair i niemiecki Air 

Berlin. Lotnisko w Palma de Mallorca oferuje 

bezpośrednie połączenia lotnicze do dwudzie-

stu dziewięciu miast. Najwięcej przewoźników 

oferuje połączenia do głównych miast Hiszpa-

nii – Madrytu i Barcelony. Loty krajowe obej-

mują zarówno Półwysep Iberyjski, jak i wyspy 

należące do Hiszpanii. Połączenia z miastami 

Wysp Kanaryjskich oferuje wyłącznie Spanair, 

a w obrębie Archipelagu Balearów (Ibiza, Mi-

norka) usługi lotnicze świadczą trzy linie – Air 

Berlin, Air Nostrum i NIKI (tabela 2).

6 Ibidem, s. 111.
7 Wcześniej Port Lotniczy Palma de Mallorca znany był pod nazwą Port Lotniczy Son Sant Joan.
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Tabela 1. Bezpośrednie połączenia lotnicze w ruchu międzynarodowym z Portu Lotni-

czego Palma de Mallorca w roku 2008.

Kraj Miasto Przewoźnik

Niemcy

Berlin, Brema, Dortmund, Drezno, Düsseldorf, 
Erfurt, Frankfurt-Hahn, Frankfurt/Main, Ham-

burg, Hannover, Karlsruhe, Kolonia, Lipsk, 
Monachium, Münster, Norymberga, Paderborn, 

Rostock-Laage, Saarbrucken, Stuttgart, Sylt

Air Berlin, BMI, Condor, Easy Jet, Germanwings, 
NIKI, Ryanair, Spanair.

Wielka Brytania w tym: 
Anglia

Szkocja

Birmingham, Cardiff BMI Baby, Thomson

Bournemouth Ryanair

Liverpool Easy Jet, Ryanair

Leeds Bradford, Blackpool Jet2

Newcastle Easy Jet, Jet2, Thomson

Manchester BMI Baby, Jet2, Monarch, Thomson, 

Birmingham Monarch

London Gatwick, Heathrow, Luton, Stansted
BMI Baby, BMI, Easy Jet, Germanwings, Mo-

narch, Ryanair, Thomson

Doncaster Sheffield Thomson

Bristol Easy Jet, Thomson

East Midlands BMI Baby, Easy Jet, Thomson

Aberdeen, Durham Tees Valley, Edinburgh, 
Glasgow, Leeds Bradford

BMI, Easy Jet, First choice, Germanwings, 
Globespan, Thomson

Irlandia Płn. Belfast Jet2, BMI, Easy Jet

Austria Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg Wiedeń Air Berlin, Germanwings, NIKI, Spanair

Belgia Bruksela Brussels Airlines

Dania Kopenhaga, Billund Air Berlin, NIKI, SAS, Spanair, Sterling

Finlandia Helsinki NIKI

Francja Paryż Air Nostrum

Holandia Amsterdam Air Berlin, BMI, NIKI

Irlandia Dublin, Shannon Aer Lingus, BMI, Germanwings, Ryanair

Luksemburg Luksemburg Condor, Luxair 

Łotwa Ryga Germanwings, SAS 

Norwegia Oslo BMI, Norwegian, SAS, Sterling

Polska Poznań Centralwings

Portugalia Faro, Lizbona, Porto Air Berlin, NIKI 

Rosja Moskwa Germanwings, NIKI

Szwajcaria Bazylea, Genewa, Zurych
Air Berlin, Easy Jet, Germanwing, NIKI, Spanair, 

TUIfly

Szwecja Goteborg, Sztokholm Bmi, Germanwings, SAS, Spanair, Sterling

Węgry Budapeszt Germanwings, Wizz Air

Włochy Bolonia, Mediolan Air Berlin, Germanwings, NIKI

Algieria Algier Spanair

Gambia Bandżul Spanair

Kuba Holguin, Varadero Condor

Mauritius Mauritius Condor

Źródło: Opracowanie na podstawie stron internetowych przewoźników lotniczych (stan na dzień 4 luty 2008).
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Tabela 2. Bezpośrednie połączenia lotnicze w ruchu krajowym z Portu Lotniczego Palma 

de Mallorca w 2008 r.

Miasto Przewoźnik

Barcelona Air Berlin, Clickair, Iberia,Spanair, NIKI, SAS, Vueling

Madryt Air Berlin, Easy Jet, NIKI, Spanair, SAS

Malaga Air Berlin, Air Nostrum, Spanair

Bilbao Air Berlin, SAS, Spanair

Valencia Air Berlin, Air Nostrum, Iberia

Asturias Air Berlin,Air Nostrum, Spanair

Sevilla Air Berlin, Iberia, Spanair

Alicante Air Berlin, Air Nostrum, Iberia

Almeria Air Berlin, Spanair

Santander Air Nostrum, Iberia

Jerez Air Berlin, NIKI

Murcja Air Berlin, NIKI

Valladolid Air Rostrum, LagunAir

Salamanka, Leon LagunAir

Santiago de Compostela Air Berlin

Grenada, Pamplona, San Sebastian, A Coruńa, Santiago, Vigo Spanair

Wyspy Kanaryjskie: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, 
La Palma, Teneryfa

Spanair 

Ibiza Air Berlin, NIKI, Air Nostrum

Minorka Air Berlin, Air Nostrum

Źródło: Opracowanie na podstawie stron internetowych przewoźników lotniczych (stan na dzień 4 luty 2008).

Tabela 3. Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji lotniczych w ruchu 

krajowym oraz międzynarodowym w Porcie Lotniczym Palma de Mallorca w 2006 r.

Miesiąc
Loty między wyspami Loty krajowe Loty międzynarodowe Inne*

S P S P S P S P

Styczeń 1 301 38 197 4 531 391 770 3 501 373 009 115 560

Luty 1 236 45 901 4 404 401 851 3 649 440 173 86 243

Marzec 1 344 53 010 5 100 485 871 4 915 648 410 115 192

Kwiecień 1 475 53 168 4 963 505 015 7 792 1 088 697 220 375

Maj 1 772 58 520 4 947 466 106 11 841 1 755 902 204 602

Czerwiec 1 806 64 060 4 932 489 870 13 420 2 143 413 243 658

Lipiec 1 898 64 344 5 570 566 427 15 616 2 429 250 280 1 263

Sierpień 1 717 59 219 6 263 632 594 15 879 2 469 562 220 1 381

Wrzesień 1 791 56 183 5 075 501 015 14 029 2 232 488 132 185

Październik 1 744 56 003 4 921 444 794 11 502 1 641 658 153 242

Listopad 1 520 50 672 4 807 425 724 3 782 439 269 57 420

Grudzień 1 333 43 587 4 587 432 060 3 371 353 904 71 413

Rok 18 967 642 864 60 100 5 743 097 109 297 16 015 735 1 896 6 534

S – liczba wykonanych operacji lotniczych, P – liczba obsłużonych pasażerów, *loty prywatne, aerotaksówki

Źródło: www.inestur.es (stan na dzień 17 stycznia 2008).
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8 Hiszpańska nazwa portu to Puerto de Alcudia.
9 Firma posiada 25 statków i łączy Półwysep Iberyjski z Wyspami Kanaryjskimi, Regionem Balearów, Ceutą i Melillą. Z Palmy 

de Mallorca oferuje połączenia na Ibizę, Minorkę oraz do Barcelony i Walencji.
10 Balearia jako jedyna firma łączy cztery wyspy Regionu Balearów z Półwyspem Iberyjskim, oferując swoje usługi przez cały 

tydzień. Z usług Balearii korzystają turyści i rezydenci, którzy dzięki codziennym kursom mogę swobodnie poruszać się 

między wyspami i Półwyspem. 
11 Do floty Iscomar należy pięć statków, w tym prom Blanca del Mar, który może zapewnić transport 365 pasażerom. Firma 

co roku otwiera nowe połączenia promowe. W latach 2005-2006 firma poszerzyła ofertę o następujące trasy: Ibiza – For-

menetera, Denia – Ibiza i Denia – Formentera, Barcelona – Ibiza i Barcelona – Mahon (w sezonie).

Transport lotniczy na Majorce charakte-

ryzuje sezonowość, którą kształtuje popyt 

turystyczny. Liczba obsłużonych pasażerów, 

głównie turystów i operacji lotniczych osią-

ga maksimum w sezonie turystycznym – od 

maja do października. W lipcu i sierpniu na 

lotnisku w Palma de Mallorca ląduje ponad 

23 tys. samolotów, przywożąc ponad 3 mln 

turystów. Poza sezonem turystycznym (li-

stopad–kwiecień) liczba obsłużonych pasa-

żerów i operacji lotniczych znacznie maleje 

(tabela 3).

IV. TRANSPORT MORSKI

Wyspa Majorka dysponuje dwoma por-

tami morskimi przystosowanymi zarówno 

do obsługi ruchu pasażerskiego, jak i to-

warowego. Główny port morski – Palma de 

Mallorca znajduje się w południowo – za-

chodniej części wyspy w Zatoce Palma. Dru-

gi port w Alcudi8, umożliwiający szybkie 

połączenie z Minorką, jest usytuowany w 

północno – wschodniej części wyspy. 

Morskie usługi transportowe umożliwia-

jące szybki transport promowy na Półwysep 

Iberyjski i wyspy Archipelagu Balearów ofe-

rują trzy firmy: Trasmediterranea9, Balearia10 

i Iscomar11. Najbogatszą ofertę połączeń pro-

mowych z Majorką posiada Balearia, która 

jako jedyna z trzech firm oferuje połączenia 

regularne. Balearia umożliwia transport do 

trzech miast Hiszpanii kontynentalnej oraz 

na Ibizę i Minorkę (tabela 4).

Port morski w Palma de Mallorca obsłu-

guje czterokrotnie więcej statków aniżeli 

Port Alcudia, a liczba pasażerów jest dzie-

sięciokrotnie wyższa. W 2006 roku port ob-

służył prawie 2 mln pasażerów i odnotował 

wzrost o pięć punktów procentowych w 

stosunku do roku poprzedniego (tabela 5). 

Tabela 4. Oferowane połączenia promowe z Majorką w 2006 roku.

Firma Miasto Połączenia

Trasmediterranea Barcelona, Ibiza, Mahon, Walencja Sezonowe

Iscomar Walencja, Barcelona Sezonowe

Balearia Barcelona, Ibiza, Denia, Walencja, Minorka Regularne

Źródło: Opracowanie na podstawie www.trasmediterranea.es, www.iscomar.es, www.balearia.es (stan na dzień 
15 luty 2008).
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Tabela 5. Ruch pasażerski i liczba obsłużonych statków w porcie morskim Palma de 

Mallorca i Alcudia na Majorce w latach 2005-2006.

Wyszczególnienie

Port Palma de Mallorca Port w Alcudi

Rok

2005 2006 2005 2006

Statki 3 758 3 471 925 869

Pasażerowie 1 801 347 1 893 585 165 178 152 996

Źródło: www.inestur.es (stan na dzień 6 luty 2008).

V. TRANSPORT MORSKI I 

LOTNICZY W OBSŁUDZE RUCHU 

TURYSTYCZNEGO

Region Balearów odwiedziło w 2006 ro-

ku około 12,5 mln turystów, z czego 76% 

przybyło na Majorkę, 15% na Ibizę – For-

menterę, a 9% na Minorkę (tabela 6). 

Wśród turystów przybywających na Ma-

jorkę przeważają turyści zagraniczni (głów-

nie z Niemiec i Wielkiej Brytanii), którzy 

stanowią ok. 80% ogółu (tabela 7). 

Ze względu na położenie geograficzne 

Majorki turyści przybywający na wyspę ma-

ją do wyboru jedynie dwa rodzaje transpor-

tu: lotniczy i morski. Głównym środkiem 

transportu turystów jest jednak transport 

lotniczy. W latach 2003–2006 około 95% tu-

rystów przyjeżdżających na Majorkę wybra-

ło samolot jako środek transportu. Udział 

turystów przybywających transportem mor-

skim nie przekracza 5%. Wśród pasażerów 

wybierających transport lotniczy około 80% 

stanowią turyści zagraniczni. 

Transport morski jako środek transpor-

tu wybierają głównie Hiszpanie. Obser-

wuje się jednak wzrost zainteresowania 

tym środkiem transportu przez turystów 

zagranicznych. W 2003 roku jedynie 5,3% 

turystów zagranicznych wybrało transport 

morski jak środek transportu umożliwiający 

dotarciu na Majorkę, tak w 2006 było to już 

38,0% (tabela 8). 

Wśród pasażerów korzystających z trans-

portu lotniczego dominują turyści z Niemiec 

i Wielkiej Brytanii, krajów dosyć odległych 

geograficznie, o wysokim PKB na mieszkań-

ca. Turyści ci w latach 2003-2006 stanowili 

łącznie około 60% ogółu pasażerów. Turyści 

krajowi, ze względu na bliskie położenie 

Majorki względem Półwyspu i liczne połą-

czenia promowe stanowią tylko około 16% 

pasażerów samolotów (tabela 9). 

Tabela 6. Ruch turystyczny w Regionie Balearów w 2006 roku.

Turyści
Region Balearów

Majorka Ibiza – Formentera Minorka

Ogółem 9 614 055 1 870 235 1 093 539

Turyści krajowi 1 882 835 554 362 364 538

Turyści zagraniczni 7 731 220 1 315 873 729 001

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Ministerstwa Turystyki Balearów.
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VI. PODSUMOWANIE

Transport morski i lotniczy odgrywa nie 

tylko znaczącą rolę w obsłudze ruchu tu-

rystycznego, ale poprawia też dostępność 

transportową regionu recepcji turystycznej. 

Znaczenie tych gałęzi transportu jest szcze-

gólnie widoczne w turystycznych regionach 

wyspiarskich, takich jak Majorka. Wyspa 

posiada bardzo dobrą dostępność transpor-

tową lotniczą, zarówno w ruchu krajowym 

jak i międzynarodowym. Dzięki rozwinię-

tej siatce połączeń, głównie przewoźni-

Tabela 7. Przyjazdy turystów na Majorkę w latach 2003-2006.

Turyści
Rok

2003 2004 2005 2006

Ogółem 7 473 584 % 8 594 415  % 8 802 155  % 9 614 055 %

Turyści 
krajowi

1 449 746 19,4 1 510 843 17,6 1 517 507 17,2 1 882 835 19,6

Turyści 
zagraniczni

6 023 838 80,6 7 083 572 82,4 7 284 648 82,8 7 731 220 80,4

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów Ministerstwa Turystyki Balearów.

Tabela 8. Przyjazdy turystów według środków transportu na Majorkę w latach 2003-2006.

Środek transportu
Rok

2003 2004 2005 2006

Transport lotniczy 7 160 210 8 248 708 8 596 213 9 395 996

 Hiszpanie 1 152 890 1 240 204 1 375 560 1 747 594

 Turyści zagraniczni 6 007 320 7 008 504 7 220 563 7 648 402

Transport morski 313 374 345 707 205 942 218 059

 Hiszpanie 296 856 270 639 141 947 135 241

 Turyści zagraniczni 16 518 75 068 63 995 82 818

Razem 7 473 584 8 594 415 8 802 155 9 614 055

Źródło: www.inestur.es (stan na dzień 3 luty 2008).

Tabela 9. Turyści przybywających transportem lotniczym na Majorkę w latach 

2003-2006 według kraju pochodzenia (w %).

Kraj 
Rok

2003 2004 2005 2006

 Niemcy 35,3 38,1 39,3 38,4

 Wielka Brytania 31,9 27,9 25,9 24,2

 Hiszpania 16,1 15,0 16,0 18,6

 Francja 2.6 2,6 2,8 1,9

 Irlandia 1,9 2,2 1,6 1,6

 Szwajcaria 1,5 1,5 1,9 2,5

 Włochy 1,7 1,7 1,6 1,7

 Pozostałe kraje 11,6 11,0 10,9 11,1

Źródło: www.inestur.es (stan na dzień 4 luty 2008).
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ków niskokosztowych większość turystów 

przybywa samolotem. Transport morski ma 

mniejsze znaczenie w obsłudze turystów 

ze względu na lokalny zasięg połączeń, co 

powoduje, że stanowi środek transportu 

głównie dla turystów krajowych.

SŁOWA KLUCZOWE

turystyka, transport, transport lotniczy, 

transport morski, port lotniczy

STRESZCZENIE

Niniejsze opracowanie ukazuje przykład 

Majorki, będącej centrum turystycznym 

Regionu Balearów, gdzie transport morski 

i lotniczy odgrywa zasadniczą rolę. Artykuł 

ukazuje zależność, jaka istnieje pomiędzy 

turystyką, a transportem w tym regionie. 

W tym celu przedstawiono zestawienie 

głównych lotów z Lotniska Palma de Mallor-

ca oraz liczbę pasażerów uczestniczących 

w lotach wewnętrznej i międzynarodowej 

komunikacji lotniczej. Ponadto artykuł pre-

zentuje powiązania w tym aspekcie w ko-

munikacji morskiej. 

Zakończenie opracowania zawiera cha-

rakterystykę ruchu turystycznego oraz 

przyjazdy turystów według środków trans-

portu na Majorkę.

INHALTSANGABE

Der Aufsatz schildert am Beispiel von Mallor-

ca, dem Tourismuszentrum der Balearenregion, 

die Bedeutung des See- und Lufttransports in 

der Touristik der Inselregionen. Er beschreibt 

den Zusammenhang zwischen Transport und 

Touristik. Zu diesem Zweck stellt er Direktflüge 

vom Flughafen Palma de Mallorca, die Anzahl der 

beförderten Fluggäste sowie der durchgeführ-

ten Flugoperationen im inländischen und inter-

nationalen Luftverkehr dar. Ebenfalls präsentiert 

er Fährenverbindungen und den Passagierver-

kehr in Seehäfen Mallorcas. Der Schlussteil des 

Aufsatzes enthält eine Charakteristik des Touri-

stenverkehrs sowie der Touristenankünfte nach 

benutzten Transportmitteln.
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W dniu 22 lipca 2006 r. Sejm RP uchwalił 

ustawę o spółdzielni europejskiej, określającą 

zasady powstania, organizacji i działalno-

ści spółdzielni europejskiej, w zakresie 

nieuregulowanym w rozporządzeniu Rady 

nr 143 5/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. 

w sprawie statutu spółdzielni europejskiej 

oraz zasady zaangażowania pracowników 

w spółdzielni europejskiej, która podlega 

wpisowi do rejestru na zasadach określo-

nych dla spółek akcyjnych.1

Podstawowym celem ustawy, która we-

szła w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r. jest 

wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską 

obowiązków wynikających z dyrektywy Ra-

dy 2003/72/WE uzupełniającej przywołane 

rozporządzenie w odniesieniu do zaangażo-

wania pracowników oraz z rozporządzenia 

Rady nr 1435/2003/WE w sprawie statutu 

spółdzielni europejskiej (weszło w życie 

w dniu 18 sierpnia 2006 r.), stanowiącego 

przykład jednolitego prawa unijnego, które 

nie wymaga ratyfikacji ani opublikowania w 

Dzienniku Ustaw, a jego przepisy znajdują 

bezpośrednie zastosowanie we wszystkich 

państwach członkowskich.

Rozporządzenie Rady nr 1435/2003/WE 

zawiera zamknięty katalog sposobów utwo-

rzenia spółdzielni europejskiej, regulując 

przesłanki, jakie muszą spełniać podmioty 

uczestniczące w utworzeniu spółdzielni eu-

ropejskiej oraz regulując postępowanie w 

celu utworzenia spółdzielni europejskiej. W 

przypadku utworzenia spółdzielni europej-

skiej przez osoby prawne, rozporządzenie w 

zasadzie dopuszcza do uczestnictwa w two-

rzeniu spółdzielni europejskiej jedynie osoby 

prawne mające siedzibę statutową oraz głów-

ny zarząd na terytorium Unii Europejskiej.

Jak wynika z dotychczasowego kierun-

ku rozwoju spółdzielczości w Europie, ta 

forma działalności gospodarczej sprzyja 

utrzymywaniu lokalnych miejsc pracy, za-

pewnieniu dostępu do lokalnych usług i 

tym samym może zapobiegać wyludnieniu 

obszarów wiejskich oraz sprzyjać rozwojo-

1 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. z 2006 r., Nr 149, poz.,1077).

Dr Antoni Magdoń

Spółdzielnia europejska
– analiza założeń nowej ustawy

European Cooperative Society 
– analysis of assumption of new law
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wi uboższych regionów. Wskazaną funkcję 

spełniać może również spółdzielnia euro-

pejska dodatkowo przez dopływ kapitału 

zagranicznego do słabszych ekonomicznie 

i infrastrukturalnie regionów rolniczych, 

posiadających jednak rozwiniętą strukturę 

i tradycję działalności spółdzielczej.

Organem właściwym do zarejestrowa-

nia spółdzielni europejskiej będzie sąd re-

jestrowy właściwy według siedziby statu-

towej spółdzielni europejskiej. Centralna 

Informacja Krajowego Rejestru Sądowego 

przekazywać może dane, podlegające ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-

pejskiej, do Urzędu Oficjalnych Publikacji 

Unii Europejskiej w terminie miesiąca od 

dnia ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. określiła 

ponadto, iż jeżeli spółdzielnia uczestnicząca 

w połączeniu w celu utworzenia spółdzielni 

europejskiej, która będzie miała mieć siedzi-

bę statutową w innym państwie członkow-

skim UE, będzie bankiem spółdzielczym z 

siedzibą statutową na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, o zamiarze połączenia 

właściwy organ spółdzielni zawiadomić bę-

dzie musiał Komisję Nadzoru Bankowego, 

a od 1 stycznia 2008 r. Komisję Nadzoru 

Finansowego najpóźniej w dniu ogłoszenia 

planu połączenia. Wskazany organ nadzoru 

będzie mógł wówczas, w terminie dwóch 

miesięcy od dnia ogłoszenia planu połącze-

nia, w drodze decyzji administracyjnej, wy-

razić sprzeciw wobec połączenia, na którą 

spółdzielni przysługiwać będzie skarga do 

sądu administracyjnego.

W myśl przepisu zawartego w art. 1 ust. 

5 Rozporządzenia Rady nr 1435/2003 z dnia 

22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni 

europejskiej, spółdzielnia europejska posiada 

osobowość prawną. Oznacza to, że na grun-

cie obowiązującego prawa wprowadzany jest 

zupełnie nowy twór organizacyjny posiadają-

cy osobowość prawną – spółdzielnia europej-

ska. Celem zaś ustawy jest regulacja jej po-

wstania, organizacji i działalności w zakresie 

nieuregulowanym w Rozporządzeniu w spra-

wie statutu spółdzielni europejskiej. Zgodnie 

z brzmieniem art. 8 ust. 2 Rozporządzenia, jeżeli 

charakter działalności prowadzonej przez spół-

dzielnię i/lub forma kontroli sprawowanej przez 

organ nadzoru, oraz dotyczące ich ograniczenia, 

są regulowane przepisami szczególnymi prawa 

krajowego, to przepisy to stosuje się w całości 

do spółdzielni europejskiej.2

W tym zakresie należy zauważyć, iż na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 

665 z późn. zm.), z dnia 7 grudnia 2000 r. 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 

119, poz. 1252, z późn. zm) oraz ustawy Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 

z późn. zm.) są podstawowymi aktami regulują-

cymi działalność banków w formie spółdzielni.

Interpretacja przepisów Rozporządzenia w 

sprawie statutu spółdzielni europejskiej, usta-

2 Janusz Podleśny, Iwona Nowakowska, Zasady funkcjonowania spółdzielni, banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczęd-

nościowo-kredytowych na podstawie przepisów prawnych dot. funkcjonowania spółdzielni europejskiej, www.bs.net.pl



115Artykuły ekonomiczne

wy o spółdzielni europejskiej oraz ww. ustaw 

regulujących działalność banków nasuwa sze-

reg wątpliwości w tym zakresie. Przykładowo 

bowiem art. 12 ustawy – Prawo bankowe sta-

nowi, że banki mogą być tworzone jako ban-

ki państwowe, banki spółdzielcze lub banki 

w formie spółek akcyjnych. Powstaje pytanie, 

czy w takim wypadku należy również w tym 

przepisie uwzględnić spółdzielnię europejska. 

Istotą utworzenia spółdzielni europejskiej jest 

umożliwienie rozwoju gospodarczego spół-

dzielniom chcącym działać transgranicznie. 

Z przepisów Rozporządzenia w sprawie statutu 

spółdzielni europejskiej wynika zaś, że ułatwienie 

powinno objąć również spółdzielnie europejskie bę-

dące bankami. Tym samym wydaje się zasadne, iż 

dla funkcjonowania banków działających w formie 

spółki europejskiej w Polsce niezbędne jest również 

wprowadzenie równolegle idących zmian w innych 

obowiązujących w naszym systemie prawnym 

ustaw regulujących tą dziedzinę działalności (w 

tym przypadku ustawy – Prawo bankowe, usta-

wy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających).

W następstwie powyższego powstają wąt-

pliwości, czy bank w formie spółdzielni europej-

skiej należeć będzie do systemu gwarantowania 

depozytów (banki krajowe mają obowiązek w 

nim uczestniczyć), czy obowiązany będzie sto-

sować tzw. regulacje ostrożnościowe (uchwały 

Komisji Nadzoru Bankowego określające normy 

finansowe, które bank powinien przestrzegać). 

Oprócz takich zasadniczych zastrzeżeń pojawia 

się szereg kolejnych bardziej szczegółowych np. 

związanych z podziałem nadwyżki bilansowej 

w banku spółdzielczym, który działać będzie w 

formie spółdzielnie europejskiej i występowałyby 

w nim różne rodzajowo udziały dające – zgodnie 

z przepisami o spółdzielni europejskiej – odmien-

ne uprawnienia. Analogiczne zastrzeżenia mogą 

być również związane z SCE tworzoną jako spół-

dzielcza kasa oszczędnościowo-kredytową.

Wyżej podane przykłady nieuregulowania w 

zakresie działania banku spółdzielczego w formie 

spółdzielni europejskiej na terenie Polski jako kra-

ju członkowskiego UE jednoznacznie wskazują, że 

rozwiązania przekazane w projektowanej ustawie 

o spółdzielni europejskiej są niedostateczne aby 

uznać, że na podstawie Rozporządzenia w sprawie 

statutu spółdzielni europejskiej banki spółdzielcze 

czy skok-i działające na terenie Polski będą mogły 

funkcjonować formie spółdzielni europejskiej. Pozo-

stawienie powyższego zagadnienia bez rozwiązania 

może narazić Polskę na zarzut dyskryminacji ban-

ków w formie spółdzielni europejskiej i niezgodność 

z art. 9 Rozporządzenia w sprawie statutu spół-

dzielni europejskiej, gdyż na gruncie obowiązują-

cych przepisów brak jest podstaw do wydania przez 

organ administracyjny, jakim jest Komisja Nadzo-

ru Bankowego, zezwolenia na utworzenie banku 

w formie spółdzielnie europejskiej. Tym sa-

mym tworzona została luka regulacyjna, gdyż 

na podstawie Rozporządzenia w sprawie sta-

tutu spółdzielni europejskiej, w hierarchii aktów 

prawnych stojącego wyżej niż ustawa, osoby 

fizyczne lub prawne mogą utworzyć bank 

w formie spółdzielni europejskiej, natomiast 

brak jest przepisów krajowych, które wskazy-

wałyby, jakie czynności należałoby przedsię-

wziąć, aby tego dokonać.

Należy przypomnieć, biorąc powyższe 

pod uwagę, iż działalność bankowa zarówno 
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w Polsce, jak i w państwach członkowskich UE 

jest działalnością licencjonowaną jej podjęcie 

wymaga uzyskania zezwolenia. Podmiot, któ-

ry uzyskał zezwolenie od właściwych władz 

nadzorczych jest później stale prze nie nad-

zorowany i mogą w stosunku do niego być 

podejmowane środki o charakterze wład-

czym. Natomiast art. 18 ustawy o spółdziel-

ni europejskiej uregulował tylko i wyłącznie 

kwestię funkcjonowania zarządu i rady nad-

zorczej banku w formie spółdzielni europej-

skiej poprzez odesłanie do przepisów ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, pomi-

nął zaś pozostałe kwestie dotyczące powsta-

nia, funkcjonowania czy ewentualnej likwida-

cji banku w formie oraz nadzoru nad nim.

Ustawa o spółdzielni europejskiej do-

puszcza funkcjonowanie tego rodzaju spół-

dzielni w ramach systemu dualistycznego i 

systemu monistycznego.

Jeżeli w statucie spółdzielnie europej-

skiej zostanie przyjęty system dualistyczny, 

wówczas to zarząd takiej spółdzielni może 

powierzyć członkowi zarządu prowadzenie 

spraw związanych z kierowaniem bieżącą 

działalnością gospodarczą spółdzielni lub 

jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospo-

darczo jednostki (dyrektor wykonawczy).

Rada nadzorcza spółdzielni europejskiej 

składać się musi z co najmniej z trzech 

członków SCE. Członek zarządu może być 

wówczas odwołany przez walne zgroma-

dzenie na zasadach określonych w art. 49 

§ 4 Prawa spółdzielczego, niezależnie od 

kompetencji przysługujących w tym zakre-

sie radzie nadzorczej. Statut spółdzielni eu-

ropejskiej może również przewidywać, że 

członków zarządu powołuje lub odwołuje 

walne zgromadzenie.

W przypadku wyznaczenia członka ra-

dy nadzorczej do czasowego wykonywania 

obowiązków członka zarządu może on peł-

nić te obowiązki przez okres nie dłuższy 

niż trzy miesiące. Jeżeli statut nie będzie 

stanowił inaczej, każdy członek rady nad-

zorczej może żądać od zarządu przedsta-

wienia radzie nadzorczej na jej najbliższym 

posiedzeniu wszelkich sprawozdań, ksiąg i 

dokumentów oraz złożenia wyjaśnień.

Jeżeli spółdzielnia europejska będzie ban-

kiem spółdzielczym, do składu jej zarządu 

i rady nadzorczej oraz ich członków będą mia-

ły wówczas zastosowanie przepisy ustawy 

o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 

z kolei jeżeli spółdzielnia europejska będzie 

spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredy-

tową, do składu jej zarządu i rady nadzor-

czej oraz ich członków będą miały zasto-

sowanie przepisy ustawy o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych.

W odniesieniu do systemu monistycz-

nego w spółdzielni europejskiej należy za-

uważyć na mocy niniejszej ustawy o spół-

dzielni europejskiej, że w takim przypadku 

w ustanawia się w niej radę administrującą, 

do kompetencji której należeć będą wszyst-

kie sprawy niezastrzeżone przez ustawę 

lub statut dla walnego zgromadzenia. Jeżeli 

przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej, 

do rady administrującej spółdzielnią euro-
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pejską i jej członków zastosowanie będą 

miały odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

spółdzielczego oraz odrębnych ustaw o za-

rządzie i radzie nadzorczej spółdzielni oraz 

ich członkach. W razie wątpliwości, czy 

do rady administrującej lub jej członków 

należy stosować przepisy o zarządzie czy 

o radzie nadzorczej, zastosowanie będą mia-

ły przepisy o zarządzie i jego członkach.

Wskazana rada administrująca składać 

się musi co najmniej z trzech członków, 

przy czym statut może ustalać wymagania, 

jakie powinna spełniać osoba wchodząca w 

skład rady administrującej. Przed upływem 

kadencji członek rady administrującej może 

być odwołany albo zawieszony w czynno-

ściach przez walne zgromadzenie.

Rada administrująca może powierzyć 

członkowi rady prowadzenie spraw związa-

nych z kierowaniem bieżącą działalnością 

gospodarczą spółdzielni europejskiej lub 

jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospo-

darczo jednostki (dyrektor wykonawczy).

Dokonanie czynności prawnej pomiędzy 

spółdzielnią europejską a członkiem rady 

administrującej lub czynności prawnej do-

konywanej przez spółdzielnię europejską w 

interesie członka rady administrującej wy-

magać musi uchwały walnego zgromadzenia. 

W czynnościach tych, w tym również w 

czynnościach, o których mowa w art. 52 

§ 1 Prawa spółdzielczego, spółdzielnię eu-

ropejską reprezentować musi pełnomocnik 

ustanowiony przez walne zgromadzenie.

Stosownie do przepisów Rozporządze-

nia w sprawie statutu spółdzielni europejskiej, 

każde państwo członkowskie UE jest zobo-

wiązane podjąć wszelkie działania umożli-

wiające skuteczne stosowanie przepisów 

rozporządzenia. Oznacza to również ko-

nieczność wprowadzenia przepisów kar-

nych do ustawy o spółdzielni europejskiej.

Przepisy te powinny być systemowo 

spójne z przepisami karnymi ustawy – Pra-

wo spółdzielcze oraz Kodeksu spółek han-

dlowych w zależności od tego, do którego 

z tych systemów odsyła rozporządzenie w 

zakresie w nim nieuregulowanym. Spół-

dzielnie europejskie łączy w sobie bowiem 

pewne cechy zarówno spółki akcyjnej, jak 

i spółdzielni, dlatego przy konstruowaniu 

przepisów karnych odnoszących się do 

spółdzielni europejskiej wzorowano się do 

pewnego stopnia na systematyce przepisów 

karnych odnoszących się do spółki euro-

pejskiej, zawartych w przepisach ustawy o 

europejskim zgrupowaniu interesów gospo-

darczych i spółce europejskiej.

Przepisy karne ustawy o spółdzielni 

europejskiej wśród podmiotów czynów za-

bronionych nie wymieniają dyrektora wyko-

nawczego, a jedynie członka zarządu albo 

członka rady administrującej. Wynika to z 

faktu, że w spółce europejskiej dyrektorem 

wykonawczym mogła być wyznaczona oso-

ba niewchodząca w skład rady administrują-

cej, natomiast w SCE dyrektor wykonawczy 

musi być równocześnie członkiem zarządu 

albo rady administrującej.

Na ich podstawie każda osoba która bę-

dzie członkiem zarządu albo członkiem ra-

dy administrującej spółdzielni europejskiej 
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3 Elwira Marszałkowska – Krześ, Spółdzielnia europejska – Zarys ogólny, Konferencja Naukowa pod nazwą „Kodeks spółek 

handlowych po 5 latach”, Uniwersytet Wrocławski, 2005.

wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi, 

dopuści do tego, że w tej spółdzielni eu-

ropejskiej:

– nie będzie prowadzona lista członków,

– nie będzie zwoływane walne zgromadzenie,

– nie będzie przeprowadzana lustracja,

– osobie powołanej do lustracji odmawiać 

się będzie wyjaśnień lub udzielane bę-

dą jej wyjaśnienia niezgodne ze stanem 

faktycznym, nie będzie dopuszczać się 

jej do pełnienia obowiązków lub nie bę-

dzie się przedkłada jej się stosownych 

dokumentów,

– nie udostępni się członkom spółdzielni 

protokołu lustracji,

– sądowi rejestrowemu nie będzie przed-

stawiać się wniosku o wyznaczenie bie-

głych rewidentów,

– nie będą ogłaszane wzmianki o złożeniu 

opinii przez biegłego rewidenta w sądzie 

rejestrowym zgodnie z przepisem art. 

312 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

– podlegać będzie grzywnie do 20 000 zł.

Tej samej karze podlegać będzie osoba 

będąca członkiem zarządu, członkiem rady 

administrującej albo likwidatorem, dopusz-

czająca do tego, że spółdzielnia europejska 

przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew 

prawu lub statutowi pozostawać będzie bez 

rady administrującej w należytym składzie.

W konkluzji wskazać należy, iż w ocenie 

Komisji Europejskiej (Komunikat Komisji dla 

Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 

lutego 2004 r. o promowaniu spółdzielni 

w Europie) spółdzielnia, w tym również 

spółdzielnia europejska, jako forma działal-

ności gospodarczej, ma wiele zalet, które 

nie występują w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej w innych formach 

prawnych. Zdaniem Komisji może być ona 

instrumentem wzmocnienia pozycji małych 

i średnich przedsiębiorstw, a także może 

służyć realizacji celów Wspólnot – zarówno 

celów gospodarczych, jak i społecznych.

Pojawienie się nowej formy prowadze-

nia działalności gospodarczej – spółdzielni 

europejskiej może mieć pozytywny wpływ 

na sytuację na rynku pracy przez spadek 

poziomu bezrobocia. Spółdzielnie sprzyjają 

bowiem integracji społecznej, mogą tworzyć 

miejsca pracy i sprzyjać wzrostowi gospo-

darczemu bez dążenia do osiągania czystego 

zysku w celu dzielenia go między członków. 

Spółdzielnie są bowiem silnie zakorzenione 

w społecznościach lokalnych i przyczyniają 

się do utrzymywania lokalnych miejsc pra-

cy. Prowadzenie działalności w formie spół-

dzielni europejskiej umożliwi intensywną 

współpracę tych społeczności lokalnych w 

ramach wspólnego rynku Wspólnot, a tym 

samym pozwoli na efektywną alokację na 

rynku pracy z uwzględnieniem czynnika 

społecznego.3

SŁOWA KLUCZOWE

spółdzielnia europejska, bankowość 

spółdzielcza, rozporzadzenie Komisji Euro-

pejskiej
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SUMMARY

On the 22nd of July 2006 polish Parlia-

ment passed a new European Cooperati-

ve Society Law which determines rules of 

setting up, organisation and activity of Eu-

ropean Cooperative Society. European Co-

operative Society is a legislative structure 

created to achieve aims typical for coope-

rative and has many characteristic features 

of trading partnerships – joint stock compa-

nies’ in particular. An appearing of the new 

form of running business activity – Europe-

an Cooperative Society may have a positi-

ve influence on the situation on the labor 

market by reducing the unemployment ra-

te because cooperatives create favourable 

conditions for social integration. They can 

create work places and create favourable 

conditions for economic growth without 

aspiring to generate profit in order to divi-

de it among members. Running activity in 

the form of European Cooperative Society 

enables local societies to intensive co-ope-

ration with each other in EU and will permit 

to effective allocation on the labor market 

taking into consideration social factor.
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Przekształcenie polskiego systemu ban-

ków spółdzielczych wiąże się z przebudową 

systemu bankowego w naszym kraju. Rodzi 

to pewne zagrożenia, jednak ich identyfi-

kacja pozwoli na uniknięcie błędów, co w 

szczególności dotyczy polityki kredytowej 

i tzw. kredytów nieregularnych.

Na podstawie analizy działalności kre-

dytowej wyodrębniono istotne uchybienia 

formalne, które przyczyniły się do istnieją-

cej sytuacji w portfelach kredytowych wielu 

banków. Niezdrowa ekonomika niektórych 

banków wynika z niewłaściwego zarzą-

dzania aktywami i pasywami, występuje 

zwłaszcza dość często brak synchronizacji 

terminów zapadalności kredytów z termi-

nami wymagalności depozytów.

Proces uzdrowienia banków spółdziel-

czych musi wiązać się z konsolidacją ka-

pitałową banków. Odbywać się to będzie 

poprzez łączenie już istniejących banków 

lub przejmowanie przez bank funkcjonujący 

majątku banku likwidowanego. Dzięki kon-

solidacji banków mającej na celu powstanie 

nowego banku lub przejęciu jednego ban-

ku przez drugi następuję połączenie części 

działalności operacyjnej banków1. Zwiększy 

się przez to bezpieczeństwo kapitałowe. 

Należy jednak pamiętać, że konsolidacja ka-

pitału nie wiąże się  z konsolidacją czynno-

ści i usług wykonywanych przez banki. Łą-

czenie się banków jest stosunkowo nowym 

zjawiskiem, które przebiega dotychczas je-

dynie na zasadach rynkowych. Proces kon-

solidacji banków w Polsce jest utrudniony 

ze względu na małe doświadczenia  w tym 

zakresie, brak aktywnej konkurencji zagra-

nicznych banków oraz niezbyt doskonałe 

rozwiązania prawne2.

 Mając na uwadze reformę systemu, nie 

można zapominać o roli i znaczeniu banku 

lokalnego. O sile i kondycji banku lokalnego 

1 J. Świderski, Polityka kredytowa wobec polskiego rolnictwa, Bank i Kredyt, 1992, nr 2, s. 25.
2 Dostosowanie banków polskich do standardów europejskich, Biblioteka FEiBB, materiały z konferencji, Warszawa 1993, s. 208.

Dr Antoni Magdoń

Wybrane uwarunkowania
procesu zarządzania bankami spółdzielczymi 
na tle przekształceń polskiego systemu bankowego

Chosen conditioning of cooperative banks management 
process against to the transformation of polish bank system



121Artykuły ekonomiczne

zawsze decydowali jego członkowie. Wiele 

kwestii zależy od działaczy lokalnych, któ-

rzy decydują czy bank działa sprawnie, czy 

realizuje swoje cele oraz czy służy swoim 

członkom. 

Należy pamiętać o udzielaniu pomocy 

tego typu jednostkom. Przykłady takiej po-

mocy to np.: odstąpienie w indywidualnych 

uzasadnionych wypadkach od obowiązku 

odprowadzania rezerw obowiązkowych w 

części lub w całości, pomoc finansowa w 

formie tanich środków kredytowych lub lo-

kat ze środków odprowadzanej przez banki 

rezerwy obowiązkowej, zawieszenie płace-

nia podatku dochodowego. W przypadku 

problemu tzw. kredytów nieregularnych, 

które występują nie z winy banków spół-

dzielczych, należałoby m.in. zmienić status 

Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rol-

nictwa, odstąpić od opodatkowania rezerw, 

które są tworzone na kredyty nieregularne 

oraz stworzyć takie rozwiązania dla banków 

spółdzielczych, które zastosowane zostały 

wcześniej w ustawie  o restrukturyzacji fi-

nansowej banków i przedsiębiorstw3.

Z kontroli przeprowadzonej przez nad-

zór bankowy wynika, że podstawowe przy-

czyny słabości wielu banków tkwią w nich 

samych. Do najważniejszych powtarzanych 

błędów zaliczamy niewłaściwy system oce-

ny zdolności kredytowej klientów, tzn. 

niedostateczna jest kontrola pożyczonych 

pieniędzy. Występuje ponadto brak skutecz-

nego systemu egzekwowania należności i 

nieprzestrzegania norm koncentracji kredy-

tów. Istnieją również zastrzeżenia tyczące 

się kadry kierowniczej i nadzorczej banku.

Działalność gospodarcza wymaga istnie-

nia instytucji zwanej kredytem, szczególnie 

jeśli tyczy się produkcji sezonowej, a za ta-

kową uważa się produkcję rolniczą i związa-

ną z nią obsługą i przetwórstwem. Potrzeby 

kredytowe zgłaszane ze strony tychże pod-

miotów są więc czymś naturalnym.

Warunkiem udzielenia kredytu jest po-

siadanie przez kredytobiorcę zdolności 

kredytowej, rozumianej jako zdolność do 

spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odset-

kami. Jednak fakt jej posiadania nie obliguje 

banku do udzielenia kredytu. Decyzje kre-

dytowe podejmuje zarząd banku spółdziel-

czego, na podstawie oceny tejże zdolności. 

Podstawą oceny jest sytuacja majątkowa 

kredytobiorcy oraz osiągane dochody. Oce-

na ta jest dokonywana na podstawie danych 

bilansowych oraz rachunku zysków i strat 

za rok poprzedni lub wcześniejsze lata.

Podstawową formą działalności banków 

jest udzielanie kredytów i pożyczek, pono-

szą one oczywiście ryzyko wiążące się z 

możliwością zainwestowania w złe kredyty. 

Sytuacja powyższa wynika głównie w wyni-

ku weryfikacji dokumentów przedłożonych 

przez osobę lub jednostkę gospodarczą sta-

rającą się o kredyt. Banki niemieckie zabez-

pieczyły się w ten sposób, że oceny sytuacji 

ekonomicznej dokonują na podstawie wielu 

elementów mierzalnych i niemierzalnych. 

Bank praktycznie nie może się ustrzec od 

kredytów chybionych,  w wypadku ich wy-

3 Biuletyn Informacyjny NBP, Warszawa, 1998, s. 22.
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stąpienia następuje windykacja, określana 

jako czynności zmierzające do zwrotu kre-

dytu, należnych odsetek i kosztów docho-

dzenia należności.

W gospodarce rynkowej banki powinny 

podejmować decyzje kredytowe biorąc pod 

uwagę głównie bieżącą oraz perspekty-

wiczną zdolność kredytową klientów, mając 

na celu główny cel działalności banku ko-

mercyjnego, czyli osiąganie zysku. Kredyty 

krótkoterminowe powinny być udzielane na 

zasadach komercyjnych, zaś kredyty długo-

terminowe, inwestycyjne czy modernizacyj-

ne powinny być częściowo dotowane przez 

państwo. Chodzi tutaj o pomoc w postaci 

wydłużenia okresu karencji, dopasowania 

terminów spłaty kredytów do sezonowości 

produkcji rolnej czy prolongaty spłaty.

Kredyt jest skutecznym instrumentem 

rozwoju rolnictwa i jego otoczenia, ale wte-

dy gdy jest wykorzystywany przez efektyw-

ne gospodarstwa. Powinien on oczywiście 

być tańszy o kilka punktów w porównaniu z 

innymi rodzajami kredytu, związane to jest 

ze specyfiką produkcji rolnej – jej sezono-

wość – jednak bez tworzenia szczególnych 

preferencji weryfikowanych przez urzędni-

ków, to producent na podstawie sygnałów z 

rynku powinien decydować na jaki cel war-

to brać kredyt, oczywiście należy jeszcze 

uwzględnić zróżnicowanie przestrzenne, 

gdyż jest ono widoczne w polskim rolnic-

twie, uwzględniając specjalizację i uwa-

runkowania przyrodnicze poszczególnych 

regionów. 

Małe zróżnicowanie przestrzenne zacią-

gniętych kredytów potwierdza tendencję do 

odchodzenia od kredytów inwestycyjnych 

na rzecz kredytów obrotowych. Aktyw-

ność kredytowa prze rokiem 1990 wiązała 

się głównie z inwestycjami produkcyjnymi  i 

budownictwem mieszkaniowym, zaś ostat-

nio przeważają kredyty skierowane na reali-

zację bieżących potrzeb4. Wysoka cena kre-

dytu spowodowała racjonalizację zachowań 

rolników wobec tego źródła finansowania 

produkcji i inwestycji rolniczych. Tę racjo-

nalność określają następujące elementy:

– całkowita rezygnacja z kredytu ze wzglę-

du na wysoką cenę i finansowanie po-

trzeb rolniczych ze środków własnych,

– zaciąganie jak najmniejszych kredytów, 

pozwalających na sfinansowanie plano-

wanych wydatków,

– zaciąganie maksymalnie krótkich kredy-

tów, powodujących zmniejszenie obcią-

żenia produkcji wysokimi kosztami.

Wady polityki kredytowej banków spół-

dzielczych można ująć jako zbyt słabą spój-

ność z polityką rolną. Kredyt należy do in-

strumentów tej polityki, jednakże jego cena 

powinna dać rolnikom możliwość zwrotu 

kredytu powiększonego o zysk, który jest 

związany z nakładami poniesionymi przez 

rolnika na produkcję bieżąca i inwestycje. 

Kredyt dla rolników jest bardzo drogi i jego 

efektywność w dobrze prowadzonym go-

spodarstwie bardzo rzadko się sprawdza. 

Jest to uzależnione głównie od ruchu cen 

produktów rolniczych, który jest wyjątko-

4 Strategia finansowa przedsiębiorstw. Szanse i zagrożenia, Biblioteka Kadr Kierowniczych, PWE, Warszawa 1985, s. 33-34.
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wo trudny do przewidzenia na rynku i przy 

planowaniu produkcji5.

SŁOWA KLUCZOWE

bank spółdzielczy, konsolidacja kapita-

łowa, kredyty nieregularne, zdolność kre-

dytowa

SUMMARY

Transformation of the polish cooperati-

ve banks system is connected with recon-

struction of bank system in our country. It 

is related to some kind of risks but their 

identification allows to avoid some mista-

kes, which especially concerns credit poli-

cy and irregular loans. On the base of ana-

lysis of credit activity there were separated 

some essential formal faults which caused 

the existing bad situation in the credit 

portfolio in many cooperative banks. The 

process of cooperative banks recovery is 

strongly connected with bank’s consolida-

tions. There is two ways of consolidations, 

first there is connection of existing banks 

and second one bank takes over assets of 

bank which is liquidated. In the process of 

the reform of system we must to remem-

ber about the role and importance of the 

local bank and their members, who always 

decided about strength and condition of 

local bank.

5 Tamże.
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I.WSTĘP 

Zmiany systemowe w polskiej gospo-

darce rynkowej po 1989 roku zainicjowa-

ły procesy tworzenia się zasad gospodarki 

wolnorynkowej i transformacji systemu ban-

kowego, mimo że nie istniał jeszcze wtedy 

np. powszechny system gwarantowania de-

pozytów. W świetle ustawy Prawo Bankowe 

z 31.1.1989 r.1 pełną odpowiedzialność za 

wkłady oszczędnościowe, które deponowała 

ludność w bankach państwowych oraz pry-

watnych ponosił Skarb Państwa. Jest to o ty-

le istotne, że zgodnie z danymi statystyczny-

mi lata 1990-92 cechuje intensywny wzrost 

liczby banków komercyjnych, które nie były 

jeszcze jakościowo, ani tym bardziej ilościo-

wo zdolne podołać wszystkim wymogom 

budzącej się do życia polskiej gospodarki. 

Efekty nie dały na siebie zbyt długo 

czekać. Już w 1992 roku upadł jeden bank 

spółdzielczy, a za nim coraz bardziej spek-

takularnie upadać zaczęły także banki ko-

mercyjne. Nasilenie tych bardzo niekorzyst-

nych społecznie zjawisk wymusiło niejako 

na ustawodawcy utworzenie jednej instytu-

cji, która miałaby zająć się ochroną groma-

dzonych przez deponentów oszczędności, 

niejednokrotnie będących dorobkiem ich 

całego życia. Te niechciane symptomy nie-

odzownych zamian w polskim systemie ban-

kowym uzmysłowiły nie tylko konieczność 

sprawowania większego nadzoru nad działal-

nością banków i określenie ram dopuszczal-

nego ryzyka przy prowadzeniu czynności 

bankowych, ale także potrzebę większego 

zabezpieczenia interesów deponentów w 

sytuacjach kryzysowych, szczególnie gdy 

środki nadzoru się nie sprawdzają. Kłopoty 

finansowe niektórych mniejszych banków 

zdaniem ekspertów mogły spowodować 

zachwianie płynności finansowej w dużych 

bankach, chronionych gwarancjami Skar-

bu Państwa, ponieważ byt wielu klientów 

wycofywało wkłady ze wszystkich banków 

ulegając panice i narastającemu brakowi za-

ufania do sektora bankowego. 

Narastająca obawa przed tzw. efektem 

domina, czyli aby upadające małe banki nie 

1 Dz.U.1989, nr 72, poz. 359.

Mgr Marta Korol

Ryzyko bankowe 
a kredyty hipoteczne w Polsce
Bank’s risk and mortgage credits in Poland
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spowodowały pośrednio fali upadków ban-

ków o dotychczas pewnej i dobrej sytuacji 

ekonomicznej, skłoniła sektor bankowy do 

radykalnego rozwiązania takich i podobnych 

przypadków w przyszłości. Tak też się stało 

i 14 grudnia 1994 roku uchwalono wreszcie 

w parlamencie ustawę o Bankowym Fundu-

szu Gwarancyjnym2. Głównym zadaniem tej 

instytucji było i jest nadal działanie na rzecz 

bezpieczeństwa i stabilności banków oraz od-

budowa mocno nadszarpniętego zaufania pu-

blicznego do systemu bankowego w Polsce3. 

Zaletą ochrony depozytów przez BFG 

jest zabezpieczenie środków zgromadzo-

nych przez deponentów, którzy są nie-

profesjonalnymi kontrahentami umów 

bankowych. Z drugiej strony negatywnym 

aspektem, który może dać znać o sobie 

w najbliższej przyszłości jest zjawisko po-

dejmowania przez banki zwiększonego ry-

zyka chociażby w przypadku usług takich 

jak kredyty hipoteczne. Nie trzeba daleko 

szukać przykładów w krajach, które nadal 

borykają się z kryzysem na rynkach kredy-

tów hipotecznych. Najlepszym przykładem 

jest trwający obecnie kryzys amerykański i 

recesja w gospodarce tego mocarstwa, któ-

rych bardzo negatywne skutki nadal silnie 

oddziałują na rynki finansowe całego świa-

ta. Od kryzysów hipotecznych nie ustrzegli 

się mieszkańcy Wielkiej Brytanii czy w kra-

jach arabskich. Dlatego analitycy rynkowi z  

ogólnej tendencji kryzysowej nie wyłączają 

Polski, ponieważ Polacy w ostatnim czasie 

bardzo mocno zadłużyli się w wielu ban-

kach i to w różnych walutach.

II. RYZYKO BANKOWE

W gospodarce rynkowej funkcjonuje wiele 

podmiotów, które realizując z jednej strony 

wyznaczone im cele, podejmują samodziel-

ne decyzje obarczone ryzykiem. Podmiota-

mi takimi są m.in. banki komercyjne, które 

oferują swoje usługi innym podmiotom go-

spodarczym. Innymi słowy banki komercyj-

ne przyjmują od gospodarstw domowych, 

rolnych, przedsiębiorstw oraz pozostałych 

podmiotów występujących na rynku, ich 

wolne środki pieniężne, zagospodarowując 

je i przeznaczają je na swoją działalność go-

spodarczą, w szczególności na działalność 

kredytową4. Sprzedając swoje produkty, dą-

żą do zrealizowania stawianych przed nimi 

celów. W każdym przypadku działania ban-

ku zmierzają do osiągnięcia zaplanowanego 

zysku np. z tytułu ubezpieczenia kredytu, 

odsetek, czy prowizji. Wszystkie banki ko-

mercyjne w zależności od sumienności swo-

ich klientów oraz konkurencyjności usług i 

produktów bankowych kształtują w ten spo-

sób parametry swojej wielkości oraz pozy-

cję na rynku usług bankowych5. 

Ogromny wzrost liczby banków w Polsce 

to jeden z najbardziej widocznych efektów 

2 Tekst jednolity: Dz.U.2007, nr 70, poz. 474.
3 Por. W. Baka, Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995, Warszawa 1997.
4 Por. A. Rzeczycka, Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, Gdańsk 2002, s.9.
5 Więcej: NBP, Sytuacja finansowa banków, Synteza, Warszawa 2000.
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zmian w gospodarce, jakie mieliśmy okazję 

przeżyć na początku lat 90. Wszystkie no-

we przedsiębiorstwa bankowe prowadziły 

działalność samodzielnie, na własny rachu-

nek i ryzyko. Wkrótce okazało się, że nie-

korzystne warunki ekonomiczno-finansowe 

doprowadziły w konsekwencji do zlikwido-

wania wielu z tych pionierskich banków lub 

przejęciu ich przez silniejszych partnerów 

na rynku. Na uwagę z tego czarnego okresu 

transformacji polskiej bankowości zasługują 

przyczyny, które doprowadziły do podejmo-

wania tak drastycznych decyzji. Najczęściej 

były to niskie lub wątpliwej jakości kapita-

ły własne oraz zbyt liberalna polityka kre-

dytowa. Jeśli do tego dochodziły wysokie 

koszty działalności, niekorzystna struktura 

aktywów i prawie zawsze zła i niekompe-

tentna kadra kierownicza to już nikogo nie 

powinno dziwić, że tylko w latach 1993-95 

ogłoszono aż 9 decyzji o upadłości banku6. 

Wielu analityków do głównej przyczy-

ny aż tak poważnych trudności w płynno-

ści finansowej tak wielu banków w Polsce 

zalicza niewspółmiernie niski, w stosunku 

do posiadanego w rzeczywistości, poziom 

posiadanych kapitałów własnych. Zgodnie z 

obowiązującymi w tamtym czasie przepisa-

mi kapitały własne powinny kształtować się 

na poziomie 5 mln ECU. Jednak w rzeczywi-

stości wiele banków nie dysponowało kwotą 

nawet tej wysokości. Ponadto zbyt liberalna 

polityka kredytowa, wyrażająca się w nie-

dostatecznie starannym sprawdzeniu zdol-

ności kredytowej klientów oraz przyjmowa-

nie niewystarczających zabezpieczeń spłaty 

kredytów bardzo szybko przyczyniły się do 

coraz większej zapaści w codziennej płyn-

ności finansowej banków komercyjnych. 

Dziś już wiemy, że powstające po 1989 

roku w szybkim tempie przedsiębiorstwa 

bankowe nie były przygotowane do roli jaką 

chciały odgrywać w polskiej gospodarce, a 

już na pewno nie były przygotowane do pro-

wadzenia działalności w warunkach ryzyka. 

To nie oznacza, że w prawie dwadzieścia lat 

później prowadzenie działalności gospodar-

czej w formie banku komercyjnego nie jest 

obciążone żadnym ryzykiem. 

Historia bankowości, nie tylko ta z ostat-

nich dwóch dekad w wydaniu polskim, ale 

także ta najwcześniejsza, pozwala wysnuć 

hipotezę, że banki od zawsze były narażone 

na jakieś ryzyko. I tylko od dalekowzrocz-

nych analiz, wyważonych decyzji i środków 

prewencyjnych lub minimalizujących ewen-

tualne straty udaje się to ryzyko kontrolo-

wać czy wręcz nim zarządzać. Ale jak dotąd 

nie ma sprawdzonej recepty, jak je w ogóle 

usunąć z pojęć ściśle związanych z syste-

mem bankowym. 

Banki to jak wiadomo instytucje zaufa-

nia publicznego, które spełniały i spełnia-

ją szczególną rolę w rozliczaniu środków 

pieniężnych, przyjmowaniu depozytów 

czy kredytowania działalności podmiotów 

występujących na rynku w warunkach go-

spodarki rynkowej. Prowadząc działalność 

6 Por. NBP, Kontrola w bankowości a zapobieganie zjawiskom kryzysowym. Doświadczenia i praktyki międzynarodowe, Stara 

Wieś 1996 (materiały konferencyjne).
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gospodarczą są zatem narażone, że pod-

czas podejmowania decyzji dotyczących 

rozwoju w przyszłości, jak i spraw bieżą-

cych, mogą narazić się na jakieś starty. Nie 

zawsze aktualny stan kondycji finansowej i 

prognozy dotyczące przyszłości trafnie zde-

finiują potencjalne źródło ryzyka i je wyeli-

minują lub przynajmniej zminimalizują. Nie 

da się bowiem w pełni przewidzieć prze-

biegu zdarzeń gospodarczych i ich realne-

go wpływu na przyszłość banku. Jedno jest 

pewne. Im dłuższy jest horyzont czasowy 

podejmowanych decyzji, tym większe praw-

dopodobieństwo wystąpienia nieprzewidy-

walnych trudności. To ważne na przykład 

przy podejmowaniu decyzji kredytowych 

zabezpieczonych co prawda hipoteką, ale 

wydawanych dla klientów detalicznych na 

przynajmniej 30 – 35 lat.

W literaturze przedmiotu nie brak de-

finicji niepewności i ryzyka, rozważanych 

teoretycznie z bardzo różnych płaszczyzn 

i doświadczenia autorów. Przytoczę tylko 

niektóre. 

Zdaniem jednych ryzyko to prawdopodo-

bieństwo, że nastąpi jakieś negatywne zda-

rzenie7. Ryzyko, to możliwość wystąpienia 

odchylenia faktycznego wyniku decyzji od 

wyników planowanych, przy czym istnieje 

w zasadzie możliwość wystąpienia odchyle-

nia pozytywnego i negatywnego8. Równie 

ciekawie wygląda teoria ryzyka w wydaniu 

anglosaskim. Termin ryzyko jest używany, 

gdy rezultat osiągnięty w przyszłości jest 

nieznany, ale są możliwe do zidentyfiko-

wania jego przyszłe alternatywy, oraz gdy 

szanse wystąpienia tych możliwych alter-

natyw są znane9. Mogą jednak wystąpić 

sytuacje, w których ryzyko nie musi się 

zrealizować. Sytuacje te zawsze obarczone 

są pewną dozą niepewności. Analizując to 

podejście, można wysunąć wniosek, że to 

niepewność jest głównym źródłem ryzyka. 

I. Pfeffer uważał natomiast, że: „Ryzyko jest 

kombinacją hazardu i jest mierzone prawdo-

podobieństwem; niepewność jest mierzona 

przez poziom wiary. Ryzyko jest stanem 

świata, niepewność – umysłu”10. 

Ten subiektywny przegląd kilku opinii i 

teorii na temat ryzyka pozwala na wyróżnie-

nie dwóch nurtów rozważań. Pierwszy z nich 

związany jest z teorią podejmowania decy-

zji11, a drugi z teorią zarządzania ryzykiem, 

który akcentuje możliwość nieosiągnięcia 

zamierzonego celu. Między ryzykiem a nie-

pewnością istnieje więc ścisły związek cho-

ciażby w tym zakresie, że wykazują wspólne 

cechy zjawiska dynamicznego. Niepewność 

wpływając na rozmiary ryzyka ulega prze-

kształceniu warz ze zmianami rzeczywisto-

7 E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, Warszawa 1997, T 1, s. 654.
8 H.E. Buschgen, Przedsiębiorstwo bankowe, Warszawa 1997, s.190.
9 S.R. Diacon, R.L.Carter, Success in Insurance, London 1990, s.4.
10 I. Pfeffer, Insurrance and Economic Theory, Homewood 1956, s.42.
11 Zdaniem F.M. Knighta ryzyko występuje wtedy, gdy wynik danego działania lub decyzji może być określony za pomocą 

rachunku prawdopodobieństwa: Risk, Uncertainty and Profit, London 1933, s. 19-20. 
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ści społeczno-gospodarczej. Podmioty decy-

zyjne podejmują więc konkretne działania, 

których celem jest sukces lub niepowodze-

nia w zależności od tego, czy zdarzenia go-

spodarcze są identyfikowalne i na jaką skalę 

udaje się przewidzieć i przekształcić niepew-

ność w ryzyko12. 

Z przytoczonych dotychczas argumen-

tów jasno wynika, ze ryzyka nie da się cał-

kowicie wyeliminować z życia gospodarcze-

go ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju, 

gdzie jest prowadzona zdrowa gospodarka 

rynkowa. Ryzyko jest bowiem nieodłącz-

nym czynnikiem funkcjonowania podmio-

tów gospodarczych, w tym także banków 

komercyjnych. We wszystkich działaniach 

zmierzających do zminimalizowania ryzy-

ka bankowego jest jego identyfikacja oraz 

kwantyfikacja. Dopiero po szczegółowej 

analizie, rozpoznaniu i zbadaniu rozmia-

rów ryzyka można przystąpić do działań 

prewencyjnych lub sanacyjnych. Identyfika-

cja i ocena ryzyka dotyczy również ryzyka 

kredytowego, jest ona prowadzona przy 

wykorzystaniu metod zewnętrznych jak i 

wewnętrznych. Zewnętrzne to oczywiście 

wykorzystanie norm ostrożnościowych 

podczas badania działalności kredytowej 

banku komercyjnego. Są to współczynnik 

wypłacalności, normy koncentracji kre-

dytów czy rezerwy na ryzyko związane z 

działalnością banku13. Inną formą ustalania 

poziomu ryzyka kredytowego jest wyzna-

czanie stopnia koncentracji udzielonych 

kredytów zgodnie z przepisami prawny-

mi14. Przepisy mówią w tym przypadku o 

tzw. dużym kredycie, czyli na poziomie 10 

% kapitału własnego banku. Łączna wiel-

kość takich kredytów nie może przekraczać 

ośmiokrotności kapitału własnego danego 

banku. Normy koncentracji określają więc 

czy istniejący poziom akcji kredytowej na-

rusza w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo 

płynności finansowej banku.

III. POZIOM ZADŁUŻENIA 

HIPOTECZNEGO POLAKÓW

Zgodnie z najnowszym raportem za-

wierającym dane liczbowe przedstawione 

przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. i 

opracowane przez ekspertów finansowych 

z Expander15, kredyty hipoteczne w Polsce 

od początku 2005 roku wyraźnie z roku na 

rok rosną. W lipcu ubiegłego roku, tym ra-

zem według danych NBP, suma zadłużenia 

hipotecznego Polaków przekroczyła 100 

mld zł16. Lipiec 2007 był także miesiącem 

z największym w historii przyrostem su-

my kredytów hipotecznych ponieważ wy-

niósł on 5,2 mld zł. W sierpniu wzrost był 

12 Podobnie wnioski A. Rzepecka, Ryzyko..., s.52. 
13 Więcej w praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworski, Współczesny bank, Warszawa1998, Poltext.
14 Ustawa Prawo bankowe, Dz. U.1989, nr 1, poz. 21 z późniejszymi zmianami, art.71 i 79.
15 Więcej w: Ocena jakości kredytów mieszkaniowych i gotówkowych w Polsce na tle rynku amerykańskiego, http://www.

expander.pl/raporty (stan na 23 października 2007).
16 Więcej danych na ten temat: http://www.nbp.pl/archiwum2007.
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nieznacznie mniejszy, ale nadal spektaku-

larny i zamknął się w kwocie 5,12 mld zł. 

Na koniec sierpnia zadłużenie hipoteczne 

Polaków wynosiło zatem dokładnie 106,27 

mld zł. Analitycy produktów finansowych z 

Expander szacowali, że na koniec 2007 ro-

ku poziom tego zadłużenia sięgnie nawet 

120 mld zł, a na koniec 2008 roku nawet 

200 mld zł. Jak będzie w tym roku niedługo 

się przekonamy, bo popularność kredytów 

hipotecznych jest nadal wysoka i Polacy 

chętnie nabywają mieszkania i domy wła-

śnie w ten sposób. Skala zjawiska jest wi-

doczna najlepiej w przypadku porównania 

miesięcznych przyrostów zadłużenia. Na 

początku obecnego trendu wzrostowego, w 

połowie 2005 roku, takie miesięczne przy-

rosty zadłużenia wynosiły około 1,5 mld zł, 

a w 2007 roku przekraczały już 5 mld zł. 

Warto pamiętać podczas analizowania ta-

kich zaskakujących danych, że prawdziwy 

obraz dadzą nie miesięczne, ale najlepiej 

roczne albo kilkuletnie zestawienia, ponie-

waż miesięczne zmiany przyrostów zadłu-

żenia polegają zbyt dużym wahaniom.

W badanym przez NBP okresie (od grud-

nia 1996 do czerwca 200717) najwyższe 

przyrosty zadłużenia miały miejsce w 2000 

roku. W poszczególnych miesiącach roczne 

przyrosty sięgały nawet 100%. Jednak był 

to efekt niskiej bazy, a obecnie osiągnięcie 

takich przyrostów jest mało prawdopodob-

ne. Na początku obserwowanej fali wzrostu 

zadłużenie rosło w tempie niespełna 17%, w 

szczytowym momencie (luty 2007) przekro-

czyło 60%, a obecnie oscyluje koło 57%18.

W bazie BIK na koniec sierpnia ubiegłego 

roku znajdowały się dane o 873,33 tys. kre-

dytach hipotecznych na łączną kwotę 86,7 

mld zł. Tylko w okresie 6 miesięcy od marca 

do końca sierpnia suma ta wrosła o ponad 25 

mld zł. To świadczy o tym jak Polacy chętnie 

decydowali się na kredyty hipoteczne, któ-

re przecież są zobowiązaniami pieniężnymi 

przynajmniej na najbliższe 25- 35 lat. 

Bardzo ciekawie na tym tle kształtuje 

się porównanie danych zebranych z BIK i da-

nych gromadzonych przez oddziały okręgo-

we NBP w całej Polsce. W systemie wymiany 

informacji zarządzanym przez BIK uczestni-

czy obecnie 48 banków i innych instytucji, 

które umieszczają w systemie dane o udzie-

lonych przez siebie kredytach. I to właśnie 

w materiałach z BIK są zgromadzone dane o 

kredytach w złotych, które stanowią 83,5% 

wartości kredytów wykazanych w sprawoz-

daniach przekazanych NBP przez banki. 

Natomiast w przypadku kredytów waluto-

wych odsetek ten wynosi 76,5 proc. Dla-

tego podstawę analizy raportu Expandera 

o prawdziwej sytuacji zadłużenia Polaków 

stanowią głównie jednak dane z Biura .

Zgodnie z raportem, według danych BIK, 

na koniec sierpnia 2007 zadłużenie wynosi-

ło 86,68 mld zł i było o 79% wyższe niż w 

analogicznym okresie 2006 roku. Jednak na 

17 Tamże. 
18 Por. Ocena jakości..., s. 4. 
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szczęście odsetek osób, które nie spłacają w 

terminie rat kredytów mieszkaniowych jest 

w Polsce bardzo niski, nieznacznie przekra-

cza 2%. O ponad połowę niższy jest z kolei 

udział sald zaległości dla takich kredytów 

w ogólnej wartości kredytów. Warto jednak 

zauważyć, że w ostatnim badanym okresie 

odsetek „spóźnialskich” minimalnie wzrósł, 

przy jednoczesnym spadku udziału zaległo-

ści. A jak będzie wyglądał ten wskaźnik za 

rok 2008 przekonamy się już wkrótce. 

W przypadku kredytów udzielonych we 

frankach szwajcarskich rzadziej zdarzały 

się opóźnienia w spłacie. Tak było w całym 

obserwowanym okresie19. Na okres przypa-

dający tuż po opublikowaniu raportu kredy-

tów we frankach opóźnionych o ponad 30 

dni było 1,09%, a kredytów w złotych było 

ponad dwa razy więcej czyli 2,22%. Ta dys-

proporcja systematycznie się zmniejsza, co 

może świadczyć o tym, że banki decydując 

się w ogóle na udzielnie kredytu hipoteczne-

go w obcej walucie dokładniej badają zdol-

ność kredytową klientów i wybierają tylko 

tych kredytobiorców, którzy budzą najwięk-

sze zaufanie swoimi dochodami i płynnością 

finansową. Dla kredytów w złotych, udział 

tych opóźnionych o ponad 30 dni od lute-

go 2006 do sierpnia 2007 spadał z 3,45% do 

2,22%. Dla porównania w przypadku fran-

ków zmiany były mniejsze, choć także widać 

było lekki trend spadkowy. Duży wpływ na 

kształtowanie się udziału kredytów z opóź-

nieniami dla tej waluty miało wprowadzenie 

od lipca 2006 tzw. Rekomendacji S. Nakazała 

ona bankom liczyć zdolność kredytową dla 

kredytów we frankach, tak jak dla kredytów 

w złotych plus 20 %. Na efekty tej zapowie-

dzi nie trzeba było długo czekać, ponieważ 

klienci w okresie od lutego do sierpnia 2006 

wyraźnie wykorzystali okazję zawarcia umo-

wy kredytowej we frankach i tym samym 

zwiększyli procentowo liczbę opóźnień w 

spłacie kredytu. W kolejnym okresie nastą-

pił już wyraźny spadek poziomu kredytów z 

opóźnieniami, co było zamierzonym efektem 

działania Rekomendacji S. W praktyce ozna-

cza to tyle, że po jej wprowadzaniu osoby 

zadłużające się we frankach muszą posiadać 

wyższe dochody, niż osoby zaciągające kre-

dyty w tej samej kwocie w złotych. A prze-

cież od dawna wiadomo, że wyższe dochody 

powodują, że takie osoby rzadziej mają pro-

blem ze spłatą kredytu. 

IV. AMERYKAŃSKI KRYZYS 

KREDYTOWY

Amerykanie największe problemy ze 

spłatą kredytów hipotecznych mieli w 

pierwszej połowie lat 80. Jeszcze w pierw-

szym półroczu 1985 roku odsetek kredy-

tobiorców, którzy nie regulowali w termi-

nie zobowiązań przekraczał 6%20. Po roku 

1986 sytuacja poprawiała się stopniowo21. 

W połowie lat 90. odsetek nieterminowych 

kredytobiorców spadł nawet poniżej 4%. 

19 Tamże.
20 Więcej na temat kryzysu zadłużeniowego A. Bień, Światowy kryzys zadłużeniowy lat osiemdziesiątych, Piaseczno 1993. 
21 Por. M. Iwanicz-Drozdowska, Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, Stany Zjednoczone, Warszawa 2002, s.261-266.
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Począwszy jednak od 2005 roku mamy do 

czynienia z nasileniem problemów ze spłatą 

kredytów mieszkaniowych na rynku ame-

rykańskim. Na koniec pierwszego półrocza 

odsetek kredytobiorców mających proble-

my z terminową spłatą takich kredytów 

wynosił aż 5,1% i był dwukrotnie wyższy 

niż w Polsce. Są to o tyle istotne informa-

cje, że problemy Amerykanów z terminową 

spłatą kredytów hipotecznych przestały być 

tylko wewnętrzną sprawą tego państwa22. 

Niestety ze względu na powiązania finan-

sowe istniejące między rynkiem kredytów 

hipotecznych w USA a globalnym rynkiem 

kapitałowym kryzys w USA odbija się sze-

rokim echem po całym świecie. Oczywiście 

na obecną kryzysową sytuację na rynku 

kredytów hipotecznych nie bez znaczenia 

była recesja w 2001 roku. To wtedy dla ra-

towania gospodarki decydenci postanowili 

zliberalizować politykę pieniężną, a tym 

samym regulacje dotyczące rynku kredy-

towego. Bank centralny w USA w latach 

2001-2003 systematycznie obniżał stopy 

procentowe, aż dotarł i przekroczył nawet 

granicę 1 procenta. 

Na efekty nie trzeba było zbyt długo 

czekać, ponieważ Amerykanie, i to dosłow-

nie niemal każdy, mogli pozwolić sobie na 

całkiem spore zadłużanie i nabywanie nie-

ruchomości. Liberalizacja przepisów kredy-

towych dopuszczała nawet do sytuacji, gdy 

zdolność kredytowa potencjalnego klienta 

banku nie była brana pod uwagę podczas 

zawierania umowy kredytowej na zakup 

mieszkania czy domu. Jedynym hamulcem, 

co jak pokazał czas – niezbyt skutecznym 

– była cena nieruchomości. Banki w sytu-

acjach niewielkiej zdolności kredytowej 

swoich klientów oferowały zatem wyższe 

oprocentowanie. Nieuzasadniona wydaje się 

też naiwność amerykanów, którzy wierzyli, 

że ceny nieruchomości będą rosły i to niepo-

partych rzetelnymi analizami czy długolet-

nimi prognozami. Banki więc udzielały kre-

dytów na 100 proc. wartości nieruchomości 

i ewentualnie, w razie kłopotów ze spłaca-

niem kredytu bank przejmował własność 

nieruchomości i sprzedawał ją na rynku23. 

Oczywiście takie działanie jest normalnie 

stosowanym, ale sytuację kryzysową spo-

wodował nowy segment rynku kredytów 

hipotecznych tzw. s u b p r i m e24. 

Po znaczących obniżkach stóp procento-

wych ceny nieruchomości zaczęły wreszcie 

rosnąć, ale tak szybko, że odnotowywane 

wzrosty były o wiele wyższe niż wynikałoby 

to ze wzrostu dochodów ludności. To było 

22 Tamże, s.284.
23 Mechanizm jest następujący: banki oraz inne instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek sprzedają je różnego typu 

instytucjom pośredniczącym, zarówno rządowym, jak i prywatnym. Trzy najważniejsze instytucje rządowe to: Government 

National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) oraz Federal Home Loan 

Mortgage Corporation (Freddie Mac). W oparciu o zakupione wierzytelności instytucje te emitują papiery wartościowe. Dzię-

ki sekurytyzacji wierzytelności banki pozbywają się części portfela kredytowego i mogą dalej zwiększać akcję kredytową.
24 Są to kredyty dla osób o podwyższonym ryzyku kredytowym, w praktyce jednak nawet nie sprawdza się wiarygodności 

kredytowej takiego klienta, a jeśli doszłoby do zapytania w tej sprawie to odpowiedzi się nie weryfikuje. 
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czyste nakręcanie koniunktury i te speku-

lacyjne działania szybko się zemściły25. Od 

2004 roku stopy procentowe były tyle razy 

podnoszone, że obciążenie w tytułu odse-

tek mocno podwyższyło koszty kredytów 

konsumpcyjnych, obniżyło natomiast popyt 

konsumpcyjny oraz popyt na nowe kredyty 

hipoteczne. W efekcie część kredytobiorców 

stała się niewypłacalna. A że to problem w 

skali tak dużego państwa jak USA, to kryzys 

amerykański dotknął także sektor bankowy 

i gospodarkę w wydaniu globalnym. 

V. PODSUMOWANIE 

Najnowszy raport o stabilności systemu 

finansowego sporządzony dla potrzeb NBP26 

analizuje dane za okres od początku 2007 

do dnia 30 kwietnia br. Ogólna ocena jest 

zadowalająca. W okresie objętym analizą in-

stytucje finansowe zdaniem autorów rapor-

tu rozwijały się dobrze. Szczególnie banki 

prosperowały tak dobrze, ze odnotowywały 

dobre wyniki finansowe. Jedyną niepokoją-

cą informacją dla klientów była utrata zaufa-

nia do funduszy inwestycyjnych i dość duża 

ucieczka niedoświadczonych inwestorów na 

przykład do stabilnych lokat terminowych.

Dla niniejszej pracy najważniejszą infor-

macja jest jednak zapewnienie specjalistów 

i analityków rynków finansowych, że sytu-

acja kryzysowa na rynku kredytów hipotecz-

nych dotknęła krajowy system finansowy w 

stopniu zaledwie ograniczonym. Jedynym 

zauważalnym wpływem tego globalnego 

kryzysu i jego negatywnych skutków były 

widoczne spadki cen akcji na GPW. Brak 

bezpośrednich lub pośrednich ekspozycji 

banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych na ryzyko związane z amery-

kańskim rynkiem kredytów hipotecznych o 

podwyższonym ryzyku, w dużym stopniu 

uchronił krajowe instytucje przed stratami 

finansowymi spowodowanymi przeceną in-

strumentów opartych na kredytach subpri-

me27. I w sumie tylko dlatego nie nastąpił 

spadek zaufania publicznego do instytucji 

bankowych w naszym kraju, przypomina-

jący początkowe lata transformacji sytemu 

bankowego w Polsce.

Najważniejsze zadania związane z utrzy-

maniem stabilności systemu finansowego 

jakie na chwilę obecna stoją przed polskim 

sektorem finansowym to możliwość zmate-

rializowania się ryzyka kredytowego, które 

w coraz większych rozmiarach obecne jest 

w bilansach banków, zmniejszanie się bufora 

kapitałowego banków, będącego zabezpie-

czeniem przed wystąpieniem niekorzyst-

nych zjawisk, o nieczekiwanie dużej skali 

oraz zmiany sposobu finansowania banków, 

dla których coraz większa role stanowi fi-

nansowanie pozyskiwane z innych instytu-

cji finansowych, bez wykluczania w tych 

kwestiach instytucji zagranicznych28. 

25 Podobnie uważa K. Piech, Amerykański kryzys, Gazeta Bankowa nr 35(983), 27 sierpnia – 2 września 2007.
26 Szerzej: http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/ros2008, Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2008 r.
27 Tamże, s. 7.
28 Tamże, s. 96.
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STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie sys-

temu finansowego w kontekście szeroko 

rozumianego pojęcia ryzyk a bankowego. 

Kryzys subprime na amerykańskim rynku 

nieruchomości wpłynął bowiem tak bardzo 

na rynek finansowy znacznej części Europy 

zachodniej i nawet rynków azjatyckich czy 

arabskich, że warto zastanowić się nad jego 

potencjalnymi skutkami destabilizacji syste-

mu finansowego także w naszym kraju. Po 

wręcz traumatycznych przeżyciach z po-

czątku lat 90., z widowiskowymi upadkami 

pierwszych komercyjnych banków w polskiej 

gospodarce wolnorynkowej, wczesne wykry-

cie potencjalnego źródła zachwiania stabil-

ności sektora bankowego jest szczególnie 

ważne ze społecznego punktu widzenia. Do 

Polski dotarły dotychczas zaledwie lekkie fa-

le globalnego kryzysu rynku kredytów hipo-

tecznych, ale widoczne spowolnienie wzro-

stu cen nieruchomości przy równoczesnym 

zmniejszeniu tempa udzielania kredytów hi-

potecznych bardzo niebezpiecznie zaczyna 

przypominać amerykański scenariusz.

SUMMARY

The author in the article describes si-

tuations, which provoked establishment 

institutions, with control of Polish banking 

system. In accordance to accepted general 

outline, author stated that bank acts in cir-

cumstances of premament risk. Seeing that 

the bank is the public thrust institution, 

noticed the necessity of undertaking me-

asurements aimed to minimalized menaces 

in its activity. 

In the article the author introduced the 

ways of bank’s risk reduction. Especially 

its identification, quantification, stages of 

managing of risk and other control. In the 

article it is carried out review of different 

types of bank’s risk existing in Polish bank 

system. Also the instruments of its recogni-

zing and estimating were defined. In mo-

nograph we can find a review of different-

bankk’s risk, existing in every bank system, 

together with specification of instruments 

of its recognising and estimating.

Based on this theoretical considerations 

and empirical data it is stated that system‘s 

approach enables minimalized of risk, witch 

constitute an attribute of activity of every 

firm on the market, especcialy including the 

commercial bank. 



Przegląd Prawno-Ekonomiczny 4 (3/2008)134

Diacon S.R., Carter R.L., Success in Insurance, John Murray, London 1990

NBP, Sytuacja finansowa banków, Synteza, Warszawa 2000

NBP, Kontrola w bankowości a zapobieganie zjawiskom kryzysowym. Doświadczenia i 

praktyki międzynarodowe, Stara Wieś 1996 (materiały konferencyjne) 

Iwanicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, Stany Zjednoczone, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002

Jaworski W.L., Współczesny bank, Poltext,Warszawa 1998

Knight F.M., Risk, Uncertainty and Profit, London 1933 

Pfeffer I., Insurrance and Economic Theory, Homewood 1956

Piech K., Amerykański kryzys, Gazeta Bankowa nr 35(983), 27 sierpnia – 2 września 2007

Rzeczycka A., Ryzyko bankowe i metody jego ograniczania, Wydawnictwo Politechniki 

Gdańskiej, Gdańsk 2002

www.expander.pl/raporty (stan na 23 października 2007), Ocena jakości kredytów miesz-

kaniowych i gotówkowych w Polsce na tle rynku amerykańskiego,

www.nbp.pl/archiwum2007 

www.nbp.pl/SystemFinansowy/ros2008, Raport o stabilności systemu finansowego czer-

wiec 2008 r.

Nota o autorze:

mgr Marta Korol, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Pra-

wa, Prawa Kanonicznego i Administracji, doktorant w Katedrze Bankowości i Finansów 

Publicznych, rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. Dr hab. Ery-

ka Wojciechowskiego na temat bezpieczeństwa systemów gwarantowania depozytów 

bankowych w Polsce i na świecie, e-mail: martakorol@interia.pl, zainteresowania: bez-

pieczeństwo systemów bankowych w Polsce i UE, działalność instytucji pomocowych 

w sytuacjach kryzysów bankowych.



135Artykuły ekonomiczne

I. WSTĘP

W momencie, gdy zauważono, że dla 

właściwego funkcjonowania przedsiębior-

stwa nie wystarczają materiały i kapitał, a 

zwrócono uwagę na zasoby ludzkie, zaczęto 

obserwować wpływ niezadowolenia pracow-

ników na efektywność przedsiębiorstwa. 

Jednym z powodów tego niezadowolenia 

jest wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa. Dla analityków procesów 

zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa 

nie ma bardziej skutecznego zabójcy postę-

pu niż wdrażanie zmian bez porozumienia z 

pracownikami, których te zmiany dotyczą. 

Artykuł ten ma za zadanie przedstawić for-

my niwelowania oporu pracowników w mo-

mencie wdrażania innowacji.

II. ROLA KIEROWNIKA

Pojęcie „zmiana” można ujmować w spo-

sób syntetyczny, jako synonim innowacji 

lub w sposób dynamiczny, jako czynność 

wprowadzania innowacji do elementów 

określonego systemu, na którą składają się 

procesy innowacyjne i adaptacyjne. Opór 

przed zmianami jest istotną częścią ludz-

kiego wrodzonego instynktu przetrwania – 

jednak, posunięty zbyt daleko może stać się 

przyczyną upadku. Zachowanie odpowied-

niego poziomu równowagi staje się więc 

kluczem do utrzymania jakiejkolwiek orga-

nizacji dobrze prosperującej. Powodzenie 

zmian w przeważającej mierze zależy od 

postawy członków organizacji. Przywódca 

ma z reguły największy wpływ na swoich 

pracowników. Jest on w stanie zarazić ich 

entuzjazmem wobec zmiany oraz zapobiec 

postawom blokującym zmianę. Wydaje się, 

że jego najważniejszym zadaniem jest wła-

śnie zwalczenie lub złagodzenie oporów 

członków organizacji wobec zmiany. W. 

Bennings uważa natomiast, że przywódca 

musi posiadać cztery obszary kompetencji, 

gdy chodzi o zwalczanie oporów wobec 

zmiany1: 

– management of attention – zarządzanie 

uwagą – umiejętność jasnego komuniko-

wania celów i kierunku, 

1 C. Carnall, Managing change in organizations, Prentice Hall, 1995. 

Mgr Dorota Tokarska

Opór pracowników 
wobec zmian w przedsiębiorstwie
Employee’s resistance in case of changes in company
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– management of meaning – umiejętność 

komunikowania myśli, osiągania zrozu-

mienia i wyzwalania uwagi, 

– management of trust – umiejętność bycia 

konsekwentnym mimo wielu dylematów, 

aby ludzie mogli zawierzyć liderowi, 

– management of self – umiejętność rozu-

mienia i wykorzystywania własnych sił 

i słabości. 

III. ZJEDNOCZENIE DLA 

WSPÓLNEGO DOBRA

Zarówno badania i koncepcje dotyczące 

problematyki zmian i przeciwdziałania po-

wstawaniu oporu w trakcie ich realizacji jak 

i doświadczenie praktyczne pokazują, że 

trudne jest ukształtowanie jednolitej kon-

cepcji bądź teorii zmian bądź teorii zmniej-

szenia oporu przy wprowadzaniu zmian 

organizacyjnych. Można jedynie analizować 

sytuację i przy jednoczesnym korzystaniu z 

teorii dynamiki grupowej starać się nie tyle 

pozbyć się oporu, ile zredukować go na tyle, 

by z jak największym sukcesem osiągnąć za-

mierzone cele i przeciwdziałać niechętnym 

postawom. W artykule zajmiemy się wska-

zaniem teorii, które wspomogą przeciw-

działanie oporowi. Dla jaśniejszego obrazu 

zostanie to przedstawione na przykładzie 

firm wdrażających Systemy Informatyczne 

Zarządzania. Pomysł wynikł z zaintereso-

wania zarówno analityków systemów, jak 

i socjologów, problemami we wprowadza-

niu zmian technicznych. Pomimo różnych 

podejść i celów w powiązaniu ze zmianami 

technicznymi2, obie te grupy wskazują na 

szczególny opór pracowników na zmiany 

związane z udoskonalaniem technicznym 

organizacji. Socjologowie twierdzą, że fir-

mie łatwiej będzie osiągnąć jej cele bizne-

sowe, jeśli większą uwagę skupi się na czyn-

niku ludzkim i zmiany będą przedstawiane 

w sposób niepowodujący oporu do rozwoju 

w grupach ryzyka[change introduced in such a 

way that it does not cause resistance to develop in 

groups on the receiving end]. Opór przed zmia-

nami jest także ważny dla analityków sys-

temowych, gdyż dokładne zaprojektowanie 

i racjonalność systemu będzie nic nie warta, 

jeśli pracownicy odmówią pracy z nim.

Badania przeprowadzane w czasie wdra-

żania systemów komputerowych pokazują, 

że istnieją cztery czynniki, mające znaczący 

wpływ na stosunek pracowników do zmian 

technicznych. Są nimi:

– stopień stabilizacji używanego syste-

mu; rozumiany jest przez to stopień, do 

jakiego organizacja, w której znajduje 

się departament użytkownika systemu, 

zauważa potrzeby i aspiracje pracowni-

ków zatrudnionych w niej.

– opinia użytkownika o zmianach; czy 

pracownicy wierzą, że nowy system 

komputerowy może wpłynąć na nich lub 

2 Analitycy systemowi interesują się przede wszystkim projektem i przedstawieniem nowych metod pracy, które usprawnią 

działanie firmy. Socjologów natomiast bardziej interesują skutki, jakie wywrą te zmiany na pracownikach oraz czy nowy 

system jest zaprojektowany i wdrożony tak, aby człowiek, który jest elementem systemu nie został zdegradowany lub 

poddany zbytniemu stresowi lub niepewności.
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na ich sprawy. Ta opinia nie musi mieć 

żadnego odniesienia do tego, co stanie 

się w rzeczywistości.

– strategia zmiany; środki nacisku używane 

przez grupy wprowadzające zmiany infor-

matyczne, aby przekształcić ręczne wpro-

wadzanie danych w zintegrowany system 

informatyczny. Taka zmiana może doty-

czyć przekształcenia postaw i zachowań 

pracowników w takim samym stopniu jak 

i technologii w danym dziale firmy.

– rola opinii grupy wdrażającej zmiany 

techniczne; jak analitycy systemu, od-

powiedzialni za przedstawienie nowej 

technologii postrzegają swoją rolę i jak 

ta opinia oddziałuje na ich postawy wo-

bec personelu odbiorcy; jaką strategię 

przyjmą dla wdrożenia zmian3.

Badania empiryczne, a także liczne do-

świadczenia praktyczne, wynikające z wielo-

letniego zajmowania się wdrażaniem innowacji 

w różnych organizacjach oraz oddziaływaniem 

mającym na celu wywołanie zmian u ludzi wy-

kazały, że najbardziej skuteczną metodą jest 

współuczestnictwo w grupie uznającej okre-

ślone wartości. Grupa może odgrywać trzy 

role w stosunku do zmian4:

– Grupa jako źródło wpływu na jej człon-

ków. Usiłowanie zmian może być w tej 

sytuacji popierane bądź blokowane 

przez naciski wynikające z grupy, a wy-

wierane przez jej członków;

– Grupa staje się obiektem zmian. W celu 

wywołania zmian jednostki, zredukowa-

nia oporu wobec jakiegoś zjawiska, nie-

zbędna jest zmiana grupy – nazwy, stylu 

kierowania, hierarchii itp.;

– Grupa jako rzecznik zmian. Kierujący zmia-

ną może zauważyć, że zmiana zachowa-

nia, w tym także zmniejszenie oporu pra-

cowników w stosunku do zmiany będzie 

możliwe dopiero po włączeniu się grupy 

do wspólnego dzieła dokonania zmiany.

IV. PRZYCZYNY OPORU WOBEC ZMIAN

Ludzie stawiają opór w stosunku do 

zmian i próbują ich uniknąć, jeżeli na skutek 

tych zmian ich sytuacja uległaby pogorsze-

niu pod względem zakresu pracy, warunków 

pracy, ilości pracy, dochodów, układów, oso-

bistego zakresu wpływów, stylu życia itp. 

Jest to zjawisko zrozumiałe. Jednakże są sy-

tuacje, w których propozycje zmian napoty-

kają na opór nawet wtedy, jeżeli zmiany te 

mają charakter neutralny, lub mogłyby być 

źródłem korzyści dla ludzi, których doty-

czą. Istnieje ku temu wiele powodów natury 

psychologicznej i innych. Najczęstsze z nich 

wyróżniono w czasie badań nad firmami 

wdrażającymi systemy informatyczne5:

3 R. I. Tricker, Management Information and Control Systems, John Wiley & Sons, London 1976, s. 251-252
4 G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, s. 90
5 Potwierdza to ankieta przeprowadzona wśród dostawców systemów do raportu specjalnego „Zintegrowane Systemy Za-

rządzania”, Vogel Publishing, Wrocław 1997; wyniki zostały przedstawione przez M. Rzepkę w artykule „Dostawcy i użyt-

kownicy ZSI – wspólna droga” w tym raporcie. W raporcie nie podano jednak próby badawczej. Należy także wyjaśnić, że 

badani mieli możliwość wielokrotnego wyboru przy odpowiedzi na pytanie analizowane w artykule.
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– naruszenie stabilizacji (49%); Implemen-

tacja nowego rozwiązania informatycz-

nego często wiąże się ze zmianą sposo-

bu realizacji poszczególnych elementów 

procesów organizacyjnych. Tymczasem 

większość pracowników, szczególnie 

starszych stażem, jest bardzo przywią-

zana do wykonywania działań w trady-

cyjny sposób. Często obawiają się, że nie 

opanują nowego narzędzia i w związku 

z tym nie będą w stanie realizować po-

stawionych przed nimi zadań.

– obawa przed utratą nieformalnej pozycji 

w firmie (19%); Realizacja przedsięwzięć 

informatycznych staje się okazją do anali-

zy sposobów realizacji zadań i procesów 

przez organizację. Padają pytania: „po 

co?”, „dlaczego?”, „co to daje?”. Pracow-

nicy często obawiają się negatywnej oce-

ny prowadzonych przez nich działań.

– utrata pracy (14%); Realizacja nowych 

przedsięwzięć informatycznych nieod-

parcie kojarzona jest z redukcją perso-

nelu, zastąpieniem pracy ludzkiej przez 

funkcjonalność systemu.

– obawa przed degradacją w strukturze 

organizacyjnej firmy (11%); rodzi się za-

grożenie, że osoby odpowiedzialne za 

funkcjonowanie systemu będą „ważniej-

sze” dla firmy.

– niezrozumiały język (10%); Kierownicy 

często posługują się językiem „dobra or-

ganizacji”, a konsultanci slangiem tech-

nicznym. Wskutek tego pracownik nie 

wie, czego konkretnie się od niego ocze-

kuje i w jaki sposób ma to wykonać.

– niedoinformowanie pracowników (7%); 

Nie zawsze ilość informacji przekazywa-

na pracownikom przez ich przełożonych 

daje jasny, klarowny obraz planowanych 

skutków realizowanego przedsięwzięcia. 

Wtedy pracownicy starają się pozyskać 

informacje z innych źródeł. Poczucie nie-

pewności, zagrożenia prowadzi więc do 

wyolbrzymiania zasłyszanych informacji 

negatywnych i pomijania lub minimali-

zowania ewentualnych korzyści6.

Niektóre przyczyny oporu w stosunku 

do zmian mają swoje korzenie w naturze 

ludzkiej. Nierzadko są one jednak wymu-

szane przez doświadczenia życiowe (np. w 

postaci negatywnych konsekwencji zmian, 

które zaszły w przeszłości). Ludzie, którzy 

doświadczyli wielu zbędnych lub frustrują-

cych zmian, takich jak częste i niepotrzeb-

ne reorganizacje, lub, którzy doświadczyli 

krzywdy z powodu zmian przedstawionych 

im jako korzystne, będą z reguły bardzo 

nieufni w stosunku do kolejnych zmian. 

Jest to niezwykle istotne. Przyczyn kłopo-

tów bardzo często doszukuje się we wro-

dzonej niechęci do zmian, mimo że leżą 

one zupełnie gdzie indziej – na przykład 

w niewłaściwym doborze technologii, nie-

umiejętności wyjaśnienia, dlaczego zmiana 

jest konieczna, czy też w słabej koordyna-

6 M. Konieczna, K. Pawłuszewicz-Mantiuk, Zapanować nad emocjami, http://www.sap.com/poland/strategie/15/analizy/

emocje.asp, 2003-07-17.
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cji różnych aspektów zmian. W takich przy-

padkach opór w stosunku do zmian jest 

tylko symptomem, a prawdziwym proble-

mem jest nieuporządkowane, chaotyczne i 

niewyczulone na ludzkie uczucia i problemy 

zarządzanie zmianami.

Duży wpływ na nastawienie w stosunku 

do zmian i umiejętność radzenia sobie z nimi 

mają różnice osobowości. Niektórzy ludzie 

są naturalnymi partnerami menedżerów i 

konsultantów w przygotowaniu i wprowa-

dzaniu zmian w organizacji. Niestety ludzie, 

którzy najbardziej potrzebują zmian, często 

opierają się im bardziej niż ktokolwiek in-

ny, wymagają specjalnej uwagi i wsparcia. 

Mogą to być jednostki (robotnicy czy mene-

dżerowie), grupy, organizacje, a nawet całe 

społeczności ludzkie7.

V. PRZECIWDZIAŁANIE

Ponieważ powodzenie i sukces projektu 

w znacznej mierze zależą od nastawienia 

osób zaangażowanych bezpośrednio i po-

średnio w realizację, istotne jest, aby mieć 

świadomość obaw pracowników i starać się 

im przeciwdziałać. Duża odpowiedzialność 

spoczywa tutaj na kierownikach poszcze-

gólnych działów, bądź na osobach odpo-

wiedzialnych ze strony firmy za wdrożenie 

systemu. M. Konieczna i K. Pawłuszewicz-

Mantiuk (SAP Polska) sformułowały model 

postępowania z pracownikami8. Według 

niego pracownik powinien być dobrze zo-

rientowany w tym, co się w firmie dzieje. 

Dobry menadżer powinien pracowników: 

informować, angażować, motywować, a w 

trakcie pracy (szczególnie po jej zakończe-

niu) odpowiednio pracownika nagrodzić. Jak 

wskazują autorki modelu, nagroda nie musi 

mieć wymiaru finansowego. Ważna jest pa-

mięć o ich wkładzie w prace wdrożeniowe, 

podziękowanie. O pracownikach nie należy 

zapomnieć po zakończeniu wdrożenia. Jest 

to jeden z istotnych błędów popełnianych 

przez firmy. W projekt zaangażowane są 

wybrane osoby, natomiast z efektów ich 

pracy korzystać będzie wielu pracowników 

organizacji. Należy zadbać, aby łatwiej im 

było rozpocząć pracę z systemem. Muszą 

otrzymać rzetelne instrukcje użytkowni-

ków – najlepiej przygotowywane przez ich 

kolegów zaangażowanych w projekt. Należy 

zorganizować dla nich warsztaty i szkolenia, 

pokazać im system przygotowany do pracy 

w danej organizacji. Powinni mieć możli-

wość przećwiczenia wszystkich wykonywa-

nych na co dzień czynności i do zadawania 

pytań, rozwiązywania wątpliwości.

Powyższe rady odnoszą się do specy-

ficznej sytuacji wdrażania systemu informa-

tycznego. Jednak można stworzyć system 

poruszania się w sytuacji wprowadzania do-

wolnych zmian w przedsiębiorstwie. Przede 

wszystkim nie można rzucać pracowników 

od razu na głęboką wodę i stawiać ich 

przed bardzo gwałtowną zmianą. Należy 

7 http://www.sdg.com.pl/kubr/rozdzial _ 04 _ 1.htm, 2005-01-10.
8 Tamże.
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stosować raczej tzw. „okresy przejściowe”. 

Lęk jest ewidentnie widoczny w firmach, 

które przechodzą zmiany. By poradzić so-

bie z oporem wynikającym ze strachu przed 

zmianami, należy określić, co każdy traci, 

przewidzieć reakcje, przekazać wiedzę o 

stratach i starać się dać coś w zamian. Na-

leży rozglądać się za oznakami smutku i 

pozwalać pracownikom otwarcie wyrażać 

swoją złość i frustrację.

Jak wskazują badania9, najlepiej zarządza 

się małymi zespołami. Zespołom od sześciu 

do ośmiu osób najłatwiej przekazać istotę 

zmian. Łatwiejsza jest w takiej sytuacji komu-

nikacja oraz rozwiązywanie konfliktów, tak 

ważne elementy w trakcie wdrażania zmian. 

Podobnie jak w sytuacji wdrażania systemu in-

formatycznego, tak przy każdej wprowadza-

nej zmianie istotne jest uzyskanie akceptacji 

kierownictwa, a także zrozumienie ze strony 

pracowników. Osoba, która rozumie istotę 

zmian oraz wie, czego się od niej oczekuje, 

jest bardziej podatna na współpracę. Doko-

nywanie zmian w przedsiębiorstwie musi być 

pracą zespołową, gdyż prędzej czy później in-

ni pracownicy będą z niej korzystać10. Rozpo-

czynając od małego zespołu wdrożeniowego, 

potrzeba zmiany i jej ogólny zamysł powinien 

być poznany przez ogół pracowników, mają-

cych w przyszłości korzystać z udogodnień, 

jakie niesie za sobą to działanie.

Nauka nowych rzeczy jest trudna i zwy-

kle niesie ze sobą możliwość niepowodzeń. 

Jednak zadaniem menagera jest zaakcepto-

wanie takich sytuacji i raczej przewidywanie 

oraz przeciwdziałanie niż poddanie się nie-

powodzeniom i zarzucenie inicjatywy. Po-

mocne w tym jest ustalenie systemu oceny 

postępu, który pomoże także oceniać i wy-

nagradzać osiągnięcia pracowników. Stała 

kontrola postępów daje większa możliwość 

przewidywania zakłóceń, mogących nastąpić 

w trakcie wprowadzania zmiany, a nawet już 

po zakończeniu wdrożenia, gdy dochodzi do 

wykorzystania innowacji w praktyce.

  

VI. MODEL ROZMRAŻANIE-ZMIANA-

ZAMRAŻANIE

Wcześniej została wspomniana teoria 

dynamiki grupowej. W tej części artykułu 

zajmiemy się dokładniej koncepcjami zwią-

zanymi z tą teorią, prezentowanymi przez 

Kurta Lewina, wybitnego amerykańskiego 

psychologa. Zaprezentował on ogólny mo-

del zmieniania organizacji. Według tego mo-

delu każdy proces zmian, aby był skuteczny, 

musi składać się z trzech zasadniczych eta-

pów: „rozmrażania”, samej zmiany oraz „za-

mrażania”11. Każdy z nich jest niezbędny do 

osiągnięcia celu – trwałego wprowadzenia 

usprawnień i zapewnienia nieodwracalności 

całego procesu. Model Rozmrażanie-Zmiana-

9 T. Jakubowski, Daremny opór, „Praca dla Informatyków”, 2001, nr 19.
10 Taki jest w każdym razie zamysł wprowadzania zmian, które mają służyć usprawnieniu całości przedsiębiorstwa, a nie tylko 

pojedynczym osobom. 
11 J. Zgud, M. Pacek, Jak rozmrozić organizację-czyli o roli menedżera na etapie przygotowywania do zmian, www.centrum-

wiedzy.edu.pl, 2005-02-03.
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Zamrażanie (RZZ) w bardzo prosty sposób 

podsumowuje wiele złożonych zagadnień i 

elementów składających się na efektywnie 

wprowadzoną zmianę12. Aby organizacja w 

ogóle mogła się poddać zmianie, na początku 

niezbędne jest „ROZMROŻENIE” jej dotych-

czasowych struktur i sposobów działania. Z 

jednej strony przejście przez ten etap daje 

szansę na zaproponowanie nowych, lep-

szych rozwiązań, a z drugiej – na tyle desta-

bilizuje status quo, że szybkie wprowadze-

nie ulepszeń staje się po prostu konieczne. 

Rozmrożenie tworzy motywację i gotowość 

do zmian. Wiąże się ono ze stworzeniem 

niezadowolenia ze stanu rzeczy panujące-

go w danym momencie oraz zapewnieniem 

rynku zbytu dla zmian. Stworzenie takiego 

stanu rozmrożenia w firmie umożliwia z ko-

lei przeprowadzenie samej ZMIANY, która 

aby była skuteczna, musi zostać dokładnie 

zaplanowana z uwzględnieniem specyfiki 

działalności firmy, jej kultury organizacyjnej 

oraz stopnia zaangażowania pracowników. 

Aby jednak zmiana na trwałe zaistniała w 

organizacji, niezbędne jest jeszcze przejście 

przez trzeci etap proponowanego modelu, 

czyli ZAMRAŻANIE. Jest to bowiem okres 

adaptacji wprowadzonych usprawnień, w 

którym to czasie reorganizacja przestaje 

być rozumiana jako coś nowego, ale powoli 

zaczyna funkcjonować w świadomości pra-

cowników jako jej naturalny stan. 

W. Cartwright, korzystając ze sformuło-

wanych przez K. Lewina ról grupy w zarzą-

dzaniu zmianą podaje pięć zasad skutecznego 

wykorzystania grupy jako środka zmiany13.

1) Oddziaływanie grupy jest tylko wtedy 

skuteczne, gdy osoby, mające podlegać 

zmianie, mają silne poczucie przynależ-

ności do grupy. 

2) Atrakcyjność grupy – grupa wywiera na 

swych członków wpływ jedynie, gdy jest 

atrakcyjna dla swych członków. 

3) Związek zmian postaw z atrakcyjnością 

grupy. Członkowie danej grupy nie zechcą 

bowiem zmienić swych postaw, jeśli spo-

woduje to spadek atrakcyjności grupy.

4) Wpływ członka, a nie przywódcy grupy 

na pozostałych członków. 

5) Normy organizacyjne – silny opór powo-

dują zmiany, które powodują odchylenia 

od norm grupowych.

Powyższe normy będą skuteczne, gdy 

zostaną zastosowane wobec grup, stwo-

rzonych w celu przeciwdziałania oporowi, 

bądź wprowadzenia zmian postaw powodu-

jących opór wobec zmian.

Wśród taktyk, które teoretycy zarządza-

nia zasobami ludzkimi proponują w celu zre-

dukowania oporu najczęściej pojawiają się:

– szkolenie i komunikowanie się; pracow-

nikom należy umożliwić zrozumienie lo-

giki zmian;

– partycypacja; pracownik uczestniczący w 

podejmowaniu decyzji dotyczących zmia-

ny będzie najlepiej poinformowany, a dzię-

ki udziale w podejmowaniu decyzji uzna 

wprowadzanie zmiany za swoje dzieło;

12 L. Clarke, Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997, s. 129 i następne.
13 G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997, s. 92.
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– ułatwianie i wspieranie; Kierownicy zmian 

powinni mieć udostępnione przeróżne 

instrumenty wspierające, które pomogą 

im zmniejszyć opór. W trakcie wprowa-

dzania zmian pracownicy powinni mieć 

dostęp do takich środków jak szkolenia 

(zarówno przeszkalające jak i doszkalają-

ce), a nawet poradni psychologicznej;

– negocjacje; są szczególnie przydatne, 

gdy sprzeciw wychodzi ze strony osób 

dysponujących władzą; 

– manipulacja i pozyskiwanie; manipula-

cja to nazwa niejawnych prób wywiera-

nia wpływu w postaci np. przekręcania 

i zniekształcania faktów, by wydawały 

się bardziej atrakcyjne, ukrywania nie-

pożądanych informacji. Pozyskiwanie 

jest natomiast połączeniem manipulacji 

i partycypacji. 

O ile trzy pierwsze metody są nie tylko 

skuteczne, ale nawet powinny być bezwa-

runkowo stosowane w trakcie wdrażania 

zmiany, nawet przy minimalnym zagroże-

niu oporem, o tyle dwie kolejne są już na 

granicy etyki zarządzania, a ostatnia zde-

cydowanie jest nieetyczna. W prawidłowym 

funkcjonowaniu organizacji ważne jest za-

ufanie, a stosując tak podchwytliwe metody 

naruszamy granice zaufania, a także etyki 

zawodowej.

Zastosowanie się do powyższych rad 

może okazać się nieefektywne. Powodem są 

tu pewne naturalne bariery, takie jak: wiek, 

nastawienie do zmian, charakter pracowni-

ków itp. Przykładem mogą tu być badania 

przeprowadzone przez K. Buczkowskiego 

wśród pracowników dwóch firm A i B, nale-

żących do różnych grup wiekowych14. Pra-

cownicy firmy A to osoby młode w wieku 20 

– 30 lat, a pracownicy firmy B są wieku 30 

– 60 lat. Różnice w ich reakcjach na zmianę 

oprogramowania pokazuje wykres 1.

Różnice w reakcjach ze względu na 

wiek powinny być dla dobrego kierownika 

znakiem, że jeżeli w firmie zatrudnionych 

jest więcej osób powyżej 30 roku życia, to 

większą wagę powinno się przyłożyć do 

przygotowania ich na zmiany zachodzące 

w przedsiębiorstwie. Planując każde przed-

sięwzięcie wdrożeniowe systemu informa-

tycznego należy przykładać dużą wagę do 

zależności wynikającej z ciężaru gatunko-

Wykres 1. Reakcja pracowników na zmianę oprogramowania.

Źródło: K. Buczkowski, Przyjazne wdrażanie, „Manager”, 2003, nr 11. 
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14 K. Buczkowski, Przyjazne wdrażanie, „Manager”, 2003, nr 11, s. 43-46, autor badań nie podaje wielkości próby.
15 Tamże.
16 S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 437.

wego wprowadzanej zmiany i umiejętności 

absorpcyjnych potencjalnych użytkowni-

ków końcowych systemu15.

 

VII. PODSUMOWANIE

Opór wobec zmian nie zawsze ujawnia 

się w standardowy sposób. Może być jawny 

bądź ukryty, natychmiastowy lub odroczo-

ny. Jak wskazuje S. P. Robbins kierownictwo 

najłatwiej radzi sobie z oporem jawnym i na-

tychmiastowym16. Jest on łatwo zauważalny 

i wyżej przedstawione metody będą mogły 

być szybciej zastosowane, a dzięki temu mo-

gą się okazać skuteczniejsze. Jednak często 

pojawia się opór ukryty bądź odroczony. 

Ukryte formy oporu to między innymi mniej-

sza lojalność wobec przedsiębiorstwa, utrata 

motywacji do pracy, większa liczba błędów 

lub braków. Są one trudniejsze do wykrycia, a 

przez to przeciwdziałanie im staje się niemal 

niemożliwe. Reakcja na zmianę nie musi wy-

stąpić w momencie zakomunikowania rozpo-

częcia innowacji, frustracja może narastać z 

czasem, bądź ujawnić się po pewnym czasie. 

Możliwa jest także sytuacja, że opór został 

zapoczątkowany przez jakieś inne działanie 

(poprzednią zmianę), a dopiero ta kolejna 

zmiana ujawni kompleksową reakcję.

SŁOWA KLUCZOWE

opór, rola kierownika, zarządzanie zaso-

bami ludzkimi, zarządzanie zmianą

STRESZCZENIE

Artykuł ma za zadanie przedstawić formy 

niwelowania oporu pracowników w momencie 

wdrażania innowacji. Współpraca, a szczegól-

nie właściwa komunikacja w przedsiębiorstwie 

może przeciwdziałać powstawaniu oporu, a 

nawet przyspieszyć wdrożenie zmiany. Jak za-

uważają analitycy, jedną z głównych przyczyn 

niezadowolenia pracowników z wprowadzania 

zmian jest nieinformowanie ich o konieczność 

modyfikacji, metodzie wprowadzania i o za-

mierzonym rezultacie, nie wspominając o po-

stępie prac ewolucyjnych. Jest to główne spo-

strzeżenie artykułu. Jednak we współpracy z 

pracownikami zauważa się wiele błędów. Ich 

rozwiązanie jest często prozaiczne i dotyczy 

postępowania przełożonego.

W polskich firmach pokutuje przestarzały 

schemat komunikacji oraz traktowanie pra-

cownika jako narzędzie, a nie jako współtwór-

cę sukcesu. Aby zmiany były udane należy za-

cząć od podstawowej – zmiany podejścia do 

pracownika i zmiany kultury organizacyjnej 

(o ile taka w przedsiębiorstwie istnieje).

SUMMARY

The article is about causes of employ-

ees’ resistance and methods of preventing 

this situation. Cooperation and right com-

munication can be a rescue. Employees are 

not informed about necessary, method or 

result of a change implementing. Coopera-

tion between management and employees 
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is often made in a wrong way. In many situ-

ation solution is simple and we can find it 

in manager behaviour.

In Poland all the time we have old com-

munication scheme. On second hand man-

agers treat employees like a tool not a part-

ner on the way to success . To make changes 

successful it is needed to change treatment 

of employees and change corporate culture 

or even create a new one.

Nota o autorze:

mgr Dorota Tokarska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy 

Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii, Katedra Gospodarki i Rynków 

Finansowych, dowe@poczta.fm, główne kierunki zainteresowań: zarządzanie zasobami 

ludzkimi, informatyczne systemy zarządzania, księgowość.
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Ważnym elementem licznych zagra-

nicznych pielgrzymek Ojca Świętego Jana 

Pawła II były wizyty składane w zakładach 

karnych. Papież, kierowany słowami Chry-

stusa „Byłem w więzieniu, a odwiedziliście 

Mnie” (Mt 25, 36) głosił orędzie nadziei 

ludziom wyłączonym ze społeczeństwa za 

sprawą popełnionych przestępstw, a także 

tym, którzy starają się na co dzień pomóc 

im w powrocie do życia w społeczeństwie. 

Przy wielu okazjach Jan Paweł II przemawiał 

do osób skazanych, służb penitencjarnych, 

prawników i polityków, wskazując nie tylko 

na sens karania, ale przede wszystkim na to, 

kim jest człowiek poddawany karze, na jego 

wolność, godność i odpowiedzialność. Z bo-

gactwa nauczania papieża w tym zakresie 

czerpią od kilku lat zarówno ludzie nauki, 

jak i praktycy wymiaru sprawiedliwości1. W 

ten nurt wpisała się także zorganizowana 

dnia 10 czerwca 2008 r. w Lublinie konfe-

rencja naukowa pt. „Więziennictwo lubel-

skie w hołdzie Janowi Pawłowi II”, której 

organizatorami byli Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II oraz Okręgowy In-

spektorat Służby Więziennej w Lublinie. 

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej 

Okręgowego Inspektoratu Służby Więzien-

nej w Lublinie i zgromadziło przedstawicieli 

władz Służby Więziennej z całej Polski, ka-

pelanów więziennych, pracowników ośrod-

ków naukowych, wolontariuszy pomagają-

cych skazanym oraz dziennikarzy.

Uczestników powitał płk Jerzy Nikoła-

jew, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej 

w Lublinie, który moderował obrady. Kon-

ferencję otworzył prof. dr hab. Franciszek 

Fert, prorektor KUL, który przypomniał, że 

Jan Paweł II zawsze szukał kontaktu z ludźmi 

najgorzej się mającymi, czego wymownym 

symbolem było spotkanie z jego niedoszłym 

zabójcą Ali Agcą. Jan Paweł II dał przy tym 

1 Zob. Nauczanie Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych, red. J. Świtka, M. Kuć, Lublin 2006; Instytucje prawa 

karnego na tle nauczania Jana Pawła II, red. A. Grześkowiak, Lublin 2006.

Dr Filip Ciepły

Sprawozdanie z konferencji naukowej

„Więziennictwo lubelskie 
w hołdzie Janowi Pawłowi II”
Lublin, 10 czerwca 2008 roku
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wzór służby wobec ludzi nie tylko dobrych, 

ale także tych, „którzy się źle mają”. 

Jako pierwsza zabrała głos s. prof. dr hab. 

Zofia Zdybicka (KUL) przedstawiając referat 

nt. „Kim jest człowiek według Jana Pawła II”. 

Prelegentka wskazała, że jednym z istotnych 

dokonań Jana Pawła II była posługa myśle-

nia w zakresie prawdy o człowieku. Już na 

początku pontyfikatu papież stwierdził, że 

współczesna kultura znajduje się w głębo-

kim kryzysie, u którego źródeł leży błędne 

rozumienie człowieka. Współcześnie czło-

wieka redukuje się do istoty materialnej, 

żyjącej tylko na ziemi lub uważa się, że jest 

całkowicie wolny, czy wreszcie poddaje się 

go panowaniu różnych struktur, co prowadzi 

do totalitaryzmu. Jan Paweł II podkreślał, 

że człowiek jest osobą, czyli istotą świado-

mą i wolną, samodzielnym, dynamicznym 

podmiotem swoich działań. Jako istota ro-

zumna człowiek może poznać otaczający 

go świat i samego siebie, doświadcza sie-

bie jako sprawcę świadomych i wolnych 

czynów. Człowiek ma boskie pochodzenie 

i przeznaczenie. Posiada wielką wartość i 

wielką godność. Jest celem samym w sobie. 

Człowiek nie rodzi się gotowy, jest bytem 

dynamicznym, ma możliwości, które rozwi-

jane spełniają go. Spełniając czyn świadomy 

i wolny człowiek tworzy siebie, nadaje swo-

jemu życiu kierunek. Przez świadome czy-

ny moralne człowiek staje się dobrym lub 

złym człowiekiem. Ludzka wolność nie jest 

absolutna, ale zależna od prawdy o dobru. 

Wolność wiąże się z odpowiedzialnością 

za swoje czyny przed samym sobą, innymi, 

społecznościami, Bogiem. Ostatecznym klu-

czem do zrozumienia rzeczywistości czło-

wieka jest Jezus Chrystus, którego przyjęcie 

nie niszczy osobowej struktury osoby, ale 

pozwala odnaleźć najgłębszą wielkość, god-

ność i wartość własnego człowieczeństwa. 

Jako kolejny zabrał głos prof. dr hab. Fran-

ciszek Fert, który wygłosił referat nt. „Jan 

Paweł II – Poeta”. Prelegent podkreślił, że po-

ezja Jana Pawła II to istotna część jego dialogu 

ze współczesnością. Wpływ na jego drogę ar-

tystyczną miały spotkania mistrzów poetyc-

kich: Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida; 

mistrzów polonistycznych: Stanisława Pigo-

nia, Kazimierza Wykę, myśliciela Romana In-

gardena, prostego robotnika Franciszka Łabu-

sia, wybitnego człowieka teatru Mieczysława 

Kotlarczyka, wielkiego sługę Kościoła kard. 

Stefana Sapiehę i innych. Droga artystyczna 

doprowadziła Karola Wojtyłę do rozpoznawa-

nia Chrystusa w każdym człowieku. Świadec-

twem tego są dzieła poetyckie od wczesnej 

„Pieśni o Bogu ukrytym” (1944), przez doj-

rzałe poematy jak „Myśląc Ojczyzna”, aż do 

„Tryptyku Rzymskiego” (2003). W każdym 

tym dziele powraca myśl, że człowiek ma od-

ciśnięty na swoim obliczu profil Boży. 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek w refe-

racie „Karol Wojtyła – Nauczyciel i Mistrz“ 

przywołał wspomnienia z czasów, w których 

pracował razem z kard. Wojtyłą w Katedrze 

Etyki KUL. Referent wspominał o wewnętrz-

nym spokoju Mistrza, który potrafił łączyć 

życzliwość z krytycyzmem, cierpliwą analizę 

z szukaniem głębokiej syntezy. Prof. Wojtyła 

lubił wydobywać ze stanowisk sobie przeciw-
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nych wątki, który przy bliższym wejrzeniu 

okazywały się komplementarne i wzajemnie 

ubogacające. Tak starał się łączyć filozofię 

bytu z fenomenologią, respekt dla tradycji z 

uszanowaniem myśli nowożytnej i współcze-

snej, analizę ściśle filozoficzną z wrażliwością 

teologiczną. Kard. Wojtyła nie pobierał pensji 

za pracę w KUL, ale dzielił ją na stypendia dla 

studentów oraz wspierał pracę Katedry. Ob-

ciążony wieloma obowiązkami robił wszystko 

to co musiał, ale i tylko to co musiał. Artyku-

ły i książki pisał najczęściej w swojej kaplicy, 

gdzie trudno było korzystać z warsztatu na-

ukowego, stąd pierwsze wydanie dzieła „Oso-

ba i czyn” nie zawiera żadnego przypisu. Prof. 

Karol Wojtyła chętnie przystępował do dys-

kusji, ale nie lubił powierzchownych utarczek 

słownych. Nigdy nie wykorzystywał niezręcz-

ności i językowych potknięć oponenta, tym 

bardziej stronił od wszelkiej złośliwości. Gło-

sy krytyczne skłaniały go do próby pozytyw-

nego i całościowego wyjaśnienia problemu. 

Fascynacja człowiekiem wypływała u Mistrza 

z fascynacji Bogiem i do niej prowadziła. 

Jako kolejny wystąpił ks. prof. dr hab. Sta-

nisław Zięba, prorektor KUL, który przedsta-

wił referat nt. „Problem odpowiedzialności 

za przyrodę w nauczaniu Jana Pawła II”. Pre-

legent zwrócił uwagę, że istnieje ścisły zwią-

zek między religią a kosmologią. Teologiczna 

refleksja powinna coraz częściej obejmować 

problematykę ekologiczną, choćby z tego 

względu, że odpowiedzialnością za dzisiej-

szy stan środowiska obarcza się chrześcijań-

stwo. Jan Paweł II mówił, iż jedynie wtedy, 

gdy uznamy, że świat został stworzony przez 

Boga możemy odkryć obiektywny porządek 

moralny, który można ująć w kodeks postępo-

wania w środowisku naturalnym. Podkreślał 

też, że ludzie zostali ustanowieni przez Boga 

zarządcami ziemi, by ją uprawiali i strzegli, 

stąd wynika to co nazywamy powołaniem 

ekologicznym. Ojciec święty alarmował jed-

nocześnie, że człowiek oddala się od planów 

Boga dotyczących świata stworzonego. Nie 

wolno nigdy zapominać, że ziemia należy do 

Boga, chociaż Bóg powierzył ją rękom czło-

wieka. Chrześcijanie winni się wywiązać z 

obowiązku, jaki na nich spoczywa zgodnie 

z Bożym planem stworzenia. Należy nauczyć 

człowieka właściwej relacji z przyrodą. Pre-

legent rozwinął problem odpowiedzialności 

człowieka za przyrodę oraz wskazał na fał-

szywe z punktu widzenia antropologii chrze-

ścijańskiej ideologie ekologiczne.

Prof. dr hab. Alina Rynio w referacie pt. 

„Źródła nadziei tkwiące w pedagogicznym 

przesłaniu Jana Pawła II” stwierdziła, że na-

uczanie Jana Pawła II może być źródłem 

nadziei i będzie takim w przyszłości, po-

nieważ on sam był i jest nadal nosicielem i 

świadkiem niezawodnej, bo gwarantowanej 

przymierzem Boga z człowiekiem, nadziei i 

atrakcyjności osobowej. Myśl pedagogiczna 

Jana Pawła II może być traktowana jako cenne 

źródło nadziei, ponieważ jest tym samym ty-

pem zamysłu, jaki można spotkać na kartach 

Biblii – prorocy, apostołowie, męczennicy 

nie ulękli się przed mocą władz, ale w każ-

dej okoliczności życia oczekiwali zbawienia, 

które pochodzi od Boga. Według Jana Pawła 

II wychowywać to wprowadzać w system Bo-
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żego prawa, w przestrzeń tego co prawdziwe, 

co dobre. Papieska wizja wychowania bazuje 

na tym co realne, istniejące, na zrozumieniu 

kim jest człowiek, czego pragnie i co ma czy-

nić, aby godnie przeżyć życie i zachować je na 

wieczność. Wychowanie to wprowadzanie w 

całą rzeczywistość, a nie tylko jej fragment. 

To rodzenie człowieka w człowieku. Wartość 

pedagogicznego przesłania Jana Pawła II sta-

nowi nie tylko to czego nauczał, ale przede 

wszystkim to kim był. Będąc świadkiem dawał 

nadzieję. Jan Paweł II wskazywał na pracę, ja-

ko element wychowania. Wymagając wiele od 

siebie, umiał wymagać od innych, a w szcze-

gólności umiał wymagać od dzieci i młodzie-

ży. Uczył odwagi w poszukiwaniu prawdy. 

Pokazywał, że chrześcijaninem jest się wszę-

dzie bez względu na stanowisko, względy 

czy okoliczności. Akcentował niepowtarzalną 

godność każdego i potrzebę międzyludzkiej 

solidarności. Bronił ubogich, skrzywdzonych i 

nienarodzonych. Był głosem tych, którzy gło-

su nie mieli. Podstawową troską Jana Pawła 

II była prawda. Twierdził, że prawdę trzeba 

bardziej kochać niż samego siebie. 

Jako ostatni wystąpił dr Filip Ciepły (KUL) 

z referatem nt. „Cele kary kryminalnej w 

świetle nauczania Jana Pawła II”. Prelegent 

zaznaczył, że wizja celów kary kryminalnej 

rekonstruowana z nauczania Jana Pawła II ma 

charakter komplementarny i wielowymiaro-

wy. Kara kryminalna ma naprawić nieporządek 

prawny i moralny wywołany przestępstwem, 

a przez to zadośćuczynić sprawiedliwości i 

wyrównać wyrządzoną ofierze krzywdę (cel 

sprawiedliwościowy), sprawiedliwa kara za-

razem w sposób najbardziej odpowiadający 

naturze człowieka stoi na straży bezpieczeń-

stwa publicznego (cel ochronny) i realizuje 

cele prewencyjne; oprócz tego kara ma być 

pomocą i bodźcem do poprawy przestępcy 

(cel poprawczy), a także drogą pokuty i we-

wnętrznego uwolnienia od zła (cel ekspiacyj-

ny). Według Jana Pawła II odbywana kara może 

stać się miejscem poznania prawdy o sobie i 

poznania Boga, który jest miłością miłosierną. 

Sprawiedliwa kara może pomóc w przemianie 

duchowej (duchowy wymiar kary). 

Po przerwie nastąpił czas na osobiste 

świadectwa oraz dyskusję. Spotkanie za-

mknęła wizyta uczestników w Areszcie Śled-

czym. Nie ulega wątpliwości, że podniesio-

ne podczas konferencji ogólne zagadnienia 

natury filozoficznej i teologicznej wybrane 

z bogactwa nauczania Jana Pawła II mogą i 

powinny stać się solidną podbudową oraz 

drogowskazem dla szczegółowych analiz z 

zakresu kryminologii, prawa karnego, pe-

nitencjarystyki czy pedagogiki resocjaliza-

cyjnej. Należy zaznaczyć, że organizatorzy 

zapowiedzieli publikację materiałów poko-

onferencyjych.

Nota o autorze:

dr Filip Ciepły, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk 

o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Prawa. Główne kierunki zainteresowań: prawo 

karne, kryminologia, penologia.
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W dniach 8 - 9 maja 2008 roku odby-

ła się V Konferencja Młodych Pracowników 

Nauki zatytułowana „Polska Wschodnia 

– perspektywy rozwoju”. Organizatorem 

konferencji był Zakład Ekonomii i Zarządza-

nia Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 

im. Stanisława Staszica w Białymstoku. W 

konferencji wzięli udział przedstawiciele z 

blisko 30 ośrodków akademickich z całej 

Polski, głównie z Polski Wschodniej.

Celem konferencji, podobnie jak i czte-

rech poprzednich z tego cyklu, była promocja 

młodych naukowców, zajmujących się proble-

matyką rozwoju regionalnego we wszystkich 

jego aspektach oraz stworzenie warunków 

transferu ich wiedzy do sfery praktyki. 

W skład Rady Programowej konferencji 

wchodziło 12 profesorów z siedmiu ośrod-

ków akademickich z Polski Wschodniej i Mi-

nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. 

B. Kudrycka. 

8 maja, w Pałacu Lubomirskich, witając 

wszystkich gości, otwarcia konferencji do-

konał prof. dr hab. Jerzy M. Kopania, Rek-

tor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 

im. Stanisława Staszica. Następnie, problem 

współpracy województw Polski Wschodniej 

poruszyli w swoich wystąpieniach, Maciej 

Żywno, Wojewoda Podlaski oraz dr hab. 

Bogusław Plawgo, prof. WSAP, Przewod-

niczący Komitetu Organizacyjnego Konfe-

rencji, Pełnomocnik Wojewody Podlaskie-

go ds. rozwoju województwa podlaskiego 

w ramach współpracy województw Polski 

Wschodniej. 

Dwudniowe obrady zostały podzielone 

na osiem sesji.

Pierwsza, prowadzona przez prof. dr 

hab. Roberta Ciborowskiego (Uniwersytet  

w Białymstoku), nosiła tytuł: „Potencjał 

rozwojowy regionu”. W jej ramach zosta-

ło zaprezentowanych siedem referatów, w 

których młodzi naukowcy szczególnie moc-

no zaakcentowali potrzebę pełniejszego 

wykorzystania potencjału endogenicznego, 

tworzenia warunków dla pobudzenia i wy-

Dr Beata Piasny

Sprawozdanie z drugiej konferencji naukowej pt.

„Polska Wschodnia
– perspektywy rozwoju”
Białystok – Goniądz, 8-9 maja 2008 roku
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korzystania wewnętrznych źródeł wzrostu 

dla rozwoju przedsiębiorczości i podno-

szenia poziomu technologicznego regionu. 

Wskazano także na potrzebę wzrostu na-

kładów na badania i rozwój zgodnie z zasa-

dą, iż: „Badania przekształcają pieniądze w 

wiedzę, a innowacje przekształcają wiedzę 

w pieniądze” oraz, związaną z nią, potrze-

bę sprawnego i efektywnego wykorzysty-

wania środków finansowych, zwłaszcza  z 

funduszy unijnych.

Sesje, druga i piąta poświecone były 

„Administracji publicznej i zarządzaniu 

rozwojem regionalnym” i przebiegały, od-

powiednio, pod przewodnictwem prof. dr 

hab. Marzanny Poniatowicz (Uniwersytet w 

Białymstoku) i dr Joanny Salachna (Wyższa 

Szkoła Administracji Publicznej im. Stani-

sława Staszica w Białymstoku). W ramach 

tej problematyki przygotowano trzynaście 

referatów, co wskazuje na ogromną wa-

gę tego zagadnienia jak również potrzebę 

szerszej jego dyskusji w gronie naukowców 

i praktyków. Referenci podkreślali, że w 

światowym sektorze publicznym, w ciągu 

dwóch ostatnich dekad można zauważyć 

wręcz pandemię reform. Są one wymuszane 

przez zmiany jakie dokonały się  i dokonują 

w szeroko rozumianym otoczeniu, w związ-

ku z rozwijającą się na świecie gospodarką 

opartą na wiedzy. 

Turbulentne otoczenie, w którym przy-

szło funkcjonować urzędom administra-

cji publicznej, wymusza na nich pewne 

działania doskonalące, dopasowujące ich 

funkcjonowanie do coraz wyższych wy-

magań nowej gospodarki i społeczeństwa 

wiedzy. Stąd też, zasadniczym problemem 

współczesnych administracji, zarówno na 

szczeblach krajowych jak i lokalnych jest 

zapewnienie sprawnej, skutecznej i efek-

tywnej realizacji zadań publicznych, którą 

to potrzebę szczególnie mocno akcentowali 

referenci w swoich wystąpieniach. 

Niezwykle trafnej konkluzji swoich roz-

ważań dokonała dr Joanna Salachna, która 

powiedziała, że „...bez względu na to jakich 

obszarów dotyczy zarządzanie, podstawą 

poprawy jego jakości jest szeroko rozumia-

na wiedza. Problemem pozostaje jednak w 

jaki sposób zachęcić polityków – zarządza-

jących jednostkami samorządu terytorial-

nego do jej pozyskiwania”. 

Sesja trzecia, prowadzona przez prof. dr 

hab. Henryka Wnorowskiego (Uniwersytet  

w Białymstoku), dotyczyła problematyki 

„Sektora MSP jako generatora rozwoju”  i 

obejmowała sześć referatów. Ich autorzy 

podkreślali, że tylko firmy innowacyjne, 

czyli wprowadzające innowacje produkto-

we, procesowe, czy organizacyjne, mogą 

stać się siłą napędową polskiej gospodarki. 

Wskazano również, że firmy z sektora MŚP 

posiadają realne możliwości otrzymania 

pomocy ze środków Unii Europejskiej, któ-

ra jest nakierowana,  w szczególności, na 

przedsięwzięcia innowacyjne. One bowiem 

stanowią kluczowe znaczenie w budowaniu 

gospodarki opartej na wiedzy. Referenci 

bardzo mocno akcentowali potrzebę współ-

pracy MŚP z instytucjami otoczenia bizne-

su, w szczególności zaś tworzenia struktur 
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klastrowych, które wspomagają procesy 

dzielenia się wiedzą i wzajemnego uczenia 

się,  i w efekcie tworzenie innowacji.

Tematem przewodnim sesji czwartej, 

przebiegającej pod przewodnictwem dr Ka-

tarzyny Garbarczyk (Wyższa Szkoła Admini-

stracji Publicznej im. Stanisława Staszica  w 

Białymstoku) była „Infrastruktura społecz-

na i techniczna”. W ramach bloku przedsta-

wiono sześć referatów. Autorzy podkreślali 

w nich, że podstawowym zadaniem władz 

samorządowych jest stwarzanie jak najlep-

szych warunków dla rozwoju społeczności 

lokalnej. Rozwój jest zmianą dokonywaną w 

czasie, której efektem powinny być zmiany  

o charakterze ilościowym i jakościowym, 

w sferze infrastruktury społecznej i infra-

struktury technicznej zgodnie z potrzebami 

i preferencjami mieszkańców gminy. Refe-

renci zwrócili uwagę na znaczące wsparcie 

finansowe z Unii, podkreślając jednocze-

śnie, że może ono okazać się nieskuteczne, 

jeżeli nie zostanie połączone z odpowiedni-

mi zmianami legislacyjnymi. 

W ramach sesji szóstej, prowadzonej 

przez prof. dr hab. Renatę Przygodzką 

(Uniwersytet w Białymstoku), zajęto się 

problematyką „Wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich”. Swoje referaty zapre-

zentowało pięciu młodych pracowników na-

uki, którym bliska jest problematyka wsi, w 

szczególności zaś możliwości i kierunków 

jej rozwoju. 

Tematem sesji siódmej był „Samorząd lo-

kalny jako podmiot polityki rozwoju”. Sesję, 

podczas której wygłoszono sześć refera-

tów, moderował dr Adam Tomanek (Wyższa 

Szkoła Administracji Publicznej im. Stani-

sława Staszica w Białymstoku). Referujący 

podkreślali, że rozwój lokalny łączy w sobie 

osiąganie celów w różnych płaszczyznach: 

ekonomicznej, społecznej, ekologicznej, 

przestrzennej, na które wpływają różnego 

typu uwarunkowania, i że jego kształtowa-

nie powinno opierać się na strategii, która 

określałaby główne, długofalowe cele oraz 

wytyczałaby kierunki działania i alokacji 

zasobów koniecznych do realizacji poszcze-

gólnych celów strategicznych. 

Wśród wielu zadań, jakie można podej-

mować na rzecz rozwoju lokalnego, refe-

rujący wskazali również takie, w których 

samorząd terytorialny ma do spełnienia 

szczególnie ważną rolę, np. szeroko rozu-

miane inicjowanie i koordynowanie rozwo-

ju lokalnego, tworzenie przedsiębiorstw 

lokalnych, budowę „przestrzeni pracy” i 

rozwój „inkubatorów przedsiębiorczości”, 

rozwój kooperacji wewnątrzgminnej czy 

wreszcie stworzenie odpowiedniego, spo-

łecznego klimatu rozwoju.

Podczas sesji zwrócono uwagę na bar-

dzo istotny, zdaniem piszącej to sprawoz-

danie, problem. W podsumowaniu swojego 

wystąpienia Joanna Jabłońska, pracownik 

Urzędu Miasta w Ełku, doktorantka Uniwer-

sytetu w Białymstoku, stwierdziła, że po-

mimo istnienia  w Polsce demokratycznych 

struktur i mechanizmów władzy, obywatele 

nadal nie mają poczucia współuczestnictwa 

w życiu publicznym i współodpowiedzial-

ności za sprawy publiczne. Tymczasem 
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władza lokalna pozbawiona partnera w 

osobach aktywnych mieszkańców, stałego 

recenzenta jej poczynań, nie może działać 

dobrze. Można mieć w tej sytuacji pretensje 

do władz o błędne zarządzanie, ale pewną 

część pretensji należałoby adresować także 

do samych mieszkańców.

 „Kapitał ludzki oraz struktury klastro-

we jako szansa na rozwój regionów”, to te-

mat sesji ósmej, którą prowadził dr hab. Bo-

gusław Plawgo, prof. WSAP (Wyższa Szkoła 

Administracji Publicznej im. Stanisława 

Staszica w Białymstoku). W jej ramach re-

feraty zaprezentowało dziesięciu młodych 

pracowników nauki. Wskazywano w nich, 

że w dobie gospodarki opartej na wiedzy, 

przedsiębiorstwa oraz organizacje publicz-

ne i non-profit, zaczynają coraz częściej 

upatrywać swoich szans rozwojowych w 

warunkach jakie stwarza region, w szcze-

gólności zaś ukryta w nim wiedza. 

Wykorzystując doświadczenie krajów 

wysoko rozwiniętych, szczególnie mocno 

podkreślono potrzebę tworzenia środowi-

ska lokalnego/regionalnego. Istnienie śro-

dowiska oznacza, że w regionie zachodzą 

procesy współpracy między przedsiębior-

stwami, placówkami badawczo-rozwojo-

wymi, uczelniami i władzami regionalnymi/

lokalnymi. Tworzą oni sieć, w ramach któ-

rej współistnieje współpraca, konkurencja, 

wiedza jej uczestników oraz środowisko 

przedsiębiorczości. 

Zauważono jednak, że wykształcenie 

sieci współpracy nie jest łatwe, ponieważ 

na poziomie lokalnym i regionalnym różne 

podmioty, społeczne i gospodarcze, konku-

rują ze sobą w obrębie wielu zróżnicowa-

nych celów, dla których często trudno zna-

leźć kompromis. W przypadku Polski należy 

jeszcze dodać czynniki psychospołeczne, 

tj.: brak zaufania pomiędzy partnerami i nie-

chęć do dzielenia się wiedzą, pojmowanie 

kultury kapitalistycznej jako bezwzględnej 

konkurencji, nie dopuszczającej jakiejkol-

wiek kooperacji z innymi uczestnikami ryn-

ku oraz bardzo niski wśród przedsiębiorców 

poziom świadomości korzyści płynących ze 

współpracy, a także jej możliwych form. Na 

dowód, że jest to jednak możliwe, referenci 

przedstawili podkarpacką „Dolinę Lotniczą”, 

pierwszy i największy w Polsce nowoczesny 

klaster, który z sukcesem połączył przemysł 

i naukę. Dzięki niej Podkarpacie powoli ura-

sta do roli jednego z europejskich ośrodków 

przemysłu lotniczego. 

Podczas konferencji swoje referaty wy-

głosili także pracownicy Instytutu Eko-

nomii WZNoS KUL w Stalowej Woli: dr 

Tomasz Dziechciarz – referat pt. „Zmiany 

strukturalne podmiotów gospodarczych Lu-

belszczyzny” i dr Beata Piasny – referat pt. 

„Klaster jako forma kreowania warunków 

rozwoju przedsiębiorstw regionu w gospo-

darce opartej na wiedzy”.

W toku dyskusji podsumowujących po-

szczególne sesje przedstawione tezy pre-

legentów poddane były weryfikacji przez 

uczestników konferencji i ekspertów.

W ramach konferencji, oprócz dyskusji, 

które wieńczyły poszczególne sesje, odbyła się 

dyskusja podsumowująca całą konferencję.
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Podczas trwającej dwa dni konferencji 

wygłoszonych zostało pięćdziesiąt trzy 

referaty. Bez wątpienia była ona dla jej 

uczestników cennym doświadczeniem na-

ukowym.

W październiku 2008 roku planowane 

jest wydanie publikacji zawierającej ma-

teriały zaprezentowane podczas obrad. 

Stanowić ona będzie cenne kompendium 

wiedzy dla tych, którym rozwój polskich 

regionów nie jest obojętny, zwłaszcza dla 

podmiotów, które mają bezpośredni wpływ 

na rozwój regionalny: włodarzy regionów 

oraz praktyków życia gospodarczego.

Nota o autorze:

dr Barbara Piasny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Na-

uk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Ekonomii. Główne kierunki zainteresowań: 

koncepcje i modele zarządzania wiedzą, ich rola w systemie zarządzania organizacją, 

morfologia i sposób funkcjonowania systemów zarządzania wiedzą, przesłanki i uwarun-

kowania ich efektywności.
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