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mamy przyjemność przedstawić Pań-
stwu trzydziesty trzeci numer kwartalnika 
Przegląd Prawno-Ekonomiczny. 

Prezentowany numer rozpoczyna opra-
cowany w języku niemieckim artykuł Da-
miana Gila, w którym autor przedstawia 
nieczęsto przywoływaną w rozważaniach 
naukowych karnoprocesową instytucję 
sprzeciwu, dokonując tego w analizie po-
równawczej dwóch systemów prawnych – 
polskiego i niemieckiego. W następnym ar-
tykule Katarzyna Maćkowska przedstawia 
podstawy prawne funkcjonowania amery-
kańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki 
i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), uwzględ-
niając istotne komercyjne aspekty działania 
w przestrzeni kosmicznej. Z kolei Ewa Kruk 
porusza problematykę umorzenia postępo-
wania karnego w wyniku naprawienia szko-
dy i zadośćuczynienia za krzywdę w oparciu 
o nową instytucję polskiego prawa karnego 
uregulowaną w art. 59a k.k. 

Osoby zainteresowane dziedziną prawa 
cywilnego zapraszamy do lektury artykułu 
autorstwa Grzegorza Wolaka, który podej-
muje zagadnienie głosowania na zebraniu 

ogółu właścicieli lokali przez małżonków 
pozostających w ustroju wspólności mająt-
kowej małżeńskiej i będących współwłaści-
cielami lokalu. W kolejnym artykule Artur 
Lis pochyla się nad problemem charakteru 
relacji rodzinnych w prawie polskim doby 
średniowiecza, ze szczególnym uwzględnie-
niem statusu kobiety na tle podstawowych 
funkcji przypisywanych ówczesnej rodzi-
nie. Emilia Czepczyńska natomiast anali-
zuje współczesny aspekt polskiego prawa 
oświatowego w zakresie zakładania szkół 
niepublicznych. 

Niezwykle aktualne zagadnienie po-
dejmuje Sławomir Zwolak w interesują-
cym szkicu poświęconym politycznemu 
oddziaływaniu Trybunału Konstytucyj-
nego, zarówno w obszarze personalnym, 
związanym z uwarunkowaniami procesu 
rekrutacji sędziów, jak i na płaszczyznach 
jego orzecznictwa oraz relacji z politykami. 
W dalszej kolejności Konrad Kozioł przed-
stawia historyczne uwarunkowania kształ-
towania się prokuratury na gruncie ustawy 
z 1950 r., wskazując na jej upolitycznienie 
w okresie PRL. Dominika Rydlichowska zaś 

Szanowni Państwo,
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kontynuuje rozważania rozpoczęte w dwu-
dziestym dziewiątym numerze kwartalnika, 
poświęcone historii adwokatury polskiej, 
tym razem w okresie od rozbiorów do od-
zyskania niepodległości. 

Niniejszy numer zamykają glosa Ewy 
Kruk, poświęcona problemowi statusu pro-
kuratora biorącego udział w sprawie wsz-
czętej na podstawie aktu oskarżenia wnie-
sionego przez oskarżyciela posiłkowego, 

oraz prezentowane przez Beatę Piasny re-
cenzje prac: Czy kultura ma znaczenie? ZZL 
w japońskich fabrykach w Polsce i Instru-
mentarium zarządzania publicznego.

Redakcja Przeglądu Prawno-Ekono-
micznego życzy Państwu miłej i owocnej 
lektury. 

dr Filip Ciepły
redaktor numeru
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1 Braunschweig, G. Azibert, Code de procédure pénale, Paris 2001, S. 302-303.
2 Por. W. Pleischl, R. Soyer, Strafrecht, Wiedeń 2002, S. 336 und  folgende. 
3 J. Jelínek, Trestním právo procesní, Praga 2007, S. 663 und ff. 
4 Gesetz vom  24 Mai 2005 - Triestný poriadok (die slovakische StPO), zugänglich auf der Internetseite: www.zbierka.sk, 

weiter als s.k.p.k. (§ 353 und ff.). 
5 Vgl. G. Pfeiffer, T. Fischer, Strafprozeßordnung. Kommentar, München 1995, S. 908.
6 S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993, S. 770. 
7 M. Szymczak (Red.), Słownik języka polskiego, Band III, Warszawa 1983, S. 308. 

Damian Gil 

Einsprüche im polnischen  
und deutschen Strafprozess

Sprzeciwy w polskim i niemieckim procesie karnym
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I. EINlEItENDE BEmERkuNGEN
Rechtsbehelfe, welche im Gesetz als Ein-

sprüche bezeichnet werden, kommen auch 
in anderen Rechtsystemen vor. Sie sind unter 
anderen in dem: französischen1, österreichi-
schen2, tschechischen3, slowakischen4 und 
deutschen5 Strafprozess bekannt. Die Analyse 
der Regelungen in diesen Ländern verweist 
auf Ähnlichkeiten zwischen dem polnischen 
und dem deutschen Modell. Daher sind ihre 
gegenseitigen Beziehungen kurzer Überle-
gungen wert.

Das kleine Wörterbuch der polnischen 
Sprache erläutert, dass „Einspruch“ ein Man-
gel an Einwilligung in eine bestimmte Hand-
lung (Tätigkeit)ist; Negation der Art und 
Weise, auf welche eine Sache erledigt wird, 
Negation jemandes Weltanschauung oder 
Umsetzungsabsicht einer Idee, „protestieren 
gegen etwas“, „Satz, Schrift, usw. welche einen 
Protest enthält“6. 

Nach Ansicht der Sprachwissenschaft-
ler ist Einspruch im rechtlichen Sinne „eine 
Forderung nach Wiederaufnahme des Ver-
fahrens von der Partei, in deren Sache eine 
Entscheidung zu ihrer Abwesenheit ergangen 
ist“7. Dieser Rechtsbehelf drückt in der Tat 
Missbilligung (Nichteinverstanden) der Ur-
teilsfindung in Abwesenheit, Reduktion des 
Verfahrens zur Sitzung in Abwesenheit der 
Parteien oder Erlass eines Beschlusses durch 
den Rechtspfleger. Motivation oder Absich-
ten eines ”Protestierenden” sind nicht immer 
gleich. Es können folgende Gründe vorkom-
men: eine zu harte Strafe, hohe Verfahren-
skosten, „Empörung“ wegen Urteilsfindung 
in Abwesenheit von Parteien, mangelndes 
Verständnis von Verfahrensmechanismen (z. 
B. Mahnverfahren des polnischen k.p.k, Straf-
befehlsverfahren), Überredung seitens der 
Dritten, simple Prozesswut, Negation per se, 
etc. Eine breite Palette von Faktoren, welche 
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die Personen begleiten, die mittels Einspruch 
eine Klage anfechten, zeigt, dass nur wenige 
Ursachen der Einlegung eines Einspruchs als 
Klagegründe gewöhnlicher Berufungsmit-
tel gelten dürften, z. B. unangemessen harte 
Strafe oder mangelhaft zugesprochene Ver-
fahrenskosten. 

Der heutige polnische Strafprozess ist 
durch die Tendenz zur Informalisierung der 
Prozesshandlungen und somit Verkürzung 
seiner einzelnen Stadien gekennzeichnet. 
Die Möglichkeit, einen Einspruch gegen den 
Strafbefehl und gegen den vom Rechtspfleger 
erlassenen Beschluss einzulegen, resultiert 
aus der Reduktion des Verfahrenslaufs im 
Rahmen der einzelnen Verfahren.

Einsprüche im polnischen Strafprozess ge-
hören nicht zur Rechtsmittelgruppe, weil sie 
nicht den Regelungen unterliegen, welche auf 
Berufung und Beschwerde zutreffen. Die Ein-
legung von einer Berufung oder Beschwerde 
ist immer mit einem ausgebauten formalen 
Weg verbunden und zielt darauf, die angefoch-
tene Entscheidung aufzuheben oder zu än-
dern. Der Einspruch unterscheidet sich dage-
gen erheblich von Modellvoraussetzungen des 
Berufungsverfahrens, dessen Hauptziel es ist, 
die Rechtsfolgen des Strafbefehls oder des Be-
schlusses eines Rechtspflegers aufzuheben8. 

Konnotationen des Einspruchs mit or-
dentlichen und außerordentlichen Rechts-
behelfen sind nur rudimentär. Wenn man 

also Einsprüche in die Rechtsbehelfskatego-
rie einstufen wollte, sollte man ihren Wert 
dadurch aufzeigen, dass man sie zwischen 
ordentlichen und außerordentlichen Rechts-
behelfen klassifiziert. Das Hervorheben von 
dieser Gruppe bekräftigt ihre Besonderheit, 
die zum Gegenstand von eingehenden Erwä-
gungen wird.

In der Doktrin wird angenommen, dass 
„Einspruch ein Rechtsbehelf ist, welcher 
einen Mangel an Einwilligung in eine Ent-
scheidung des Prozessorganes äußert, die ein 
Entscheidungsangebot ist, und von der aus-
drücklichen oder stillen Akzeptanz der Pro-
zesspartei abhängig ist”9. A. Gaberle behaup-
tet, dass „Einspruch ein Rechtsbehelf ist, mit 
dessen Hilfe der Kläger sein Nichteinverstan-
den mit der Entscheidung der angefochtenen 
Urteilsfindung äußert, was im Falle von einer 
wirksamen Erhebung des Einspruchs zu ih-
rer Unwirksamkeit und zur Wiederaufnahme 
des Verfahrens führt“10. I. Nowikowski und W. 
Daszkiewicz sind der Meinung, dass Rechts-
behelfe, die als Einsprüche genannt werden, 
keine homogene Konstruktion haben und sich 
in Abhängigkeit von dem Organ, im Rahmen 
dessen sie funktionieren, unterscheiden11. 
Z. Wrona findet, dass der Einspruch als Pro-
zesshandlung eine von dem Berechtigten an 
das Gericht gerichtete Erklärung ist, welche 
eine fehlende Einwilligung in die Entschei-
dung und den Anfechtungswillen äußert12. 

8 Vgl. D. Gil, Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane), (in:) P. 
Ruczkowski (Red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, Kielce 2011, S. 107. 

9 Por. M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984, S. 379; Cz.P. Kłak, Postępowanie nakazowe w polskim procesie 
karnym a ochrona praw człowieka, Warszawa 2008, S. 303.  

10 A. Gaberle, Postępowania szczególne w kodeksie postępowania karnego z 1997 roku, Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks 
postępowania karnego. Krótkie Komentarze. Heft 14, Warszawa 1998, S. 128. 

11 Por. I. Nowikowski, Odwoływalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001, S. 170; W. 
Daszkiewicz, (in:) W. Daszkiewicz, T. Nowak, S. Stachowiak, Proces karny. Część szczególna, Poznań 1996, S. 128.  

12 Z. Wrona, Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym, Warszawa 1997, S. 104. 
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R. A. Stefański behauptet wiederum, dass der 
Einspruch ein eigentümlicher Rechtsbehelf 
ist, welcher den Willen, das Urteil zu entkräf-
ten und die Forderung nach der Prüfung nach 
allgemeinen Grundsätzen beinhaltet13. Den 
Einspruch kann man also als ein Instrumen-
tarium des Berechtigten zur Anfechtung von 
Rechtsfolgen des ergangenen Strafbefehls 
oder des von einem Rechtspfleger erlassenen 
Beschlusses bezeichnen.

Im deutschen Rechtssystem kommt der 
Einspruch in verschiedenen Rechtsgebieten 
vor. Das Lexikon des deutschen Rechts defi-
niert den Einspruch in dem Prozess-, Steuer- 
und Verwaltungsrecht, als auch gegen eine 
Geldstrafe. Der Einspruch im Prozesssinne ist 
ein Rechtsbehelf, welcher darauf zielt, die er-
gangene Gerichtsentscheidung zu ändern. Die 
Inanspruchnahme der Möglichkeit, einen Ein-
spruch zu erheben, ist durch das Vorkommen 
von bestimmten Rechtsgrundlagen bedingt. 
Im Zivilverfahren kommt der Einspruch ge-
gen ein Versäumnisurteil und gegen den Voll-
streckungsbescheid (Mahnverfahren) vor, im 
Strafprozess gegen den Strafbefehl (§ 409 
StPO)14.

II. EINSpruch Im polNISchEN 
StrAfprozESS

De lege lata braucht der Einspruch keine 
mit dem Inhalt der ergangenen Gerichtsent-
scheidung verbundenen Klagegründe enthal-

ten. Diese Trennung des Einspruchs von der 
klassischen Anfechtungsrolle sollte kritisch 
beurteilt werden. In der Prozessfachliteratur 
wird auf die informative Funktion der Straf-
klage hingewiesen15. Sie betrifft nicht aus-
schließlich grundsätzliche Klagen, sondern 
sie ist auch im Falle von Etappen- und Einzel-
klagen wichtig und unentbehrlich16. Die Un-
veränderlichkeit der mit dem Einspruch ver-
bundenen Regelungen hat zum Mangel an In-
teresse an der theoretischen und praktischen 
Bedeutung dieses besonderen Rechtsbehel-
fes geführt. Eine Änderung des geltenden 
Modells (um die Klagbarkeit des Einspruchs 
zu betonen), und Beschleunigung des Verfah-
rens (durch das Zuerkennen der Befugnisse 
zu reformierenden Entscheidungen dem nach 
Einlegung eines Einspruchs erkennenden Ge-
richt), wird zur Betonung der praktischen 
und theoretischen Bedeutung dieses beson-
deren Rechtsbehelfs führen. Zum Vergleich: 
Der Einspruch gegen ein Versäumnisurteil 
im Zivilverfahren hat eine ausgeprägt forma-
lisierte Struktur. Gemäß Art. 344 § 2 k.p.c: „In 
einer Einspruchsschrift soll der Beklagte so-
wohl die ihm zur Last gelegten Taten, welche 
unter Androhung der Nichtigkeit vor der Ein-
lassung zur Sache anzumelden sind, als auch 
Sachverhalte und Beweismittel anführen. Das 
Gericht berücksichtigt verspätete Behauptun-
gen und Beweismittel nicht, es sei denn, die 
Partei weist nach, dass sie diese im Einspruch 

13 Vgl. R.A. Stefański, (in:) R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego – komentarz (Band III), Warszawa 
2004, S. 431 – die Ansicht wurde im Kontext des Strafbefehls ausgedrückt.  

14 H. Tilch, F. Artoth, Detsches Rechts-Lexikon, München 2001, S. 1258. 
15 Vgl. R. Kmiecik, (in:) R. Kmiecik, E. Skretowicz, Proces karny – część ogólna, Warszawa 2009, S. 74. 
16 S. Waltoś findet, dass die informative Funktion „auf dem Informieren der Prozezessbehörde und übriger Parteien über 

die Ansicht der Partei in Bezug auf die Tatsachen und Recht. Die Klage enthält zudem einen Vorschlag der geforderten 
Entscheidung“.- S. Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999, S. 88 – unter Bezugnahme dieser Ansicht 
soll darauf hingewiesen werden, dass der Einspruch keinem Entscheidungsvorschlag enthält – indem er ausschließlich 
die Richtigkeit des Strafbefehls in Frage stellet, oder die Abwesenheit in dem vereinfachten Verfahren entschuldigt.



9artykuły prawnicze

ohne eigenes Verschulden nicht aufgezeich-
net hat, oder dass die Berücksichtigung von 
verspäteten Behauptungen und Beweismit-
teln keine Verzögerung in der Entscheidung 
der Rechtssache verursacht, oder dass ande-
re außergewöhnliche Umstände vorliegen”17.

Das so genannte „reine Klageprinzip“ des 
Einspruchs im polnischen Strafprozess lässt 
ihn zu einem opportunistischen Mechanis-
mus bezüglich der in Abwesenheit der Par-
teien ergangenen Entscheidung werden. Das 
drückt sich am stärksten am Beispiel des 
Einspruchs gegen den Strafbefehl, in dem 
der einen Rechtsbehelf Erbringende nur ei-
nen Satz als Begründung schreiben kann: 
„Ich wünsche mir eine solche Entscheidung 
nicht“. Dadurch kommt es zu einer Annä-
herung zwischen dem Widerspruch gegen 
einen Verwaltungsakt und dem Einspruch 
gegen den Strafbefehl im Strafprozess. Im 
Sinne des Art. 128 k.p.a [der polnischen 
Verwaltungsgerichtsordnung]18 verlangt der 
Widerspruch keine detaillierte Begründung. 
Es genügt, wenn aus dem Widerspruch her-
vorgeht, dass die Partei mit der ergangenen 
Entscheidung nicht zufrieden ist. Beson-
dere Bestimmungen können andere Anfor-
derungen an den Inhalt des Widerspruchs 
festlegen. In der Rechtsprechung der Ver-
waltungsgerichte wurde mehrmals betont, 
dass „(…) der Widerspruch ein, bezüglich 
des Inhalts, nicht formalisiertes Rechtsmit-
tel ist. Die Partei ist verpflichtet weder seine 
Forderung zu begründen, noch einen Nach-

weis zu erbringen, oder diesen mit Belegen 
zu untermauern19.

Zwischen dem Widerspruch und dem 
Einspruch gegen den Strafbefehl gibt es je-
doch wesentlich Unterschiede. Der Wider-
spruch stützt sich nicht auf das Kassations-
prinzip, zudem ist er ein verhältnismäßig 
devolutives Mittel (Art. 132 § 1 k.p.a). A. 
Pawłowska ist der Meinung, dass die Erhe-
bung des Einspruchs gegen den Strafbefehl 
„eine Art Kontrolle über die Entscheidung 
(Klagbarkeit des Einspruchs) im Falle der 
Wideraufnahme des Verfahrens nach allge-
meinen Grundsätzen in der ersten Instanz, 
also in der Verhandlung und unter Anwen-
dung eines gewöhnlichen Strafprozesses, 
verursacht“20. Das Paradox besteht darin, 
dass im Sinne des Art. 506 § 6 k.p.k. der 
Strafbefehl, welcher entkräftet wurde, für 
das erkennende Gericht nach der Erhebung 
des Einspruchs nicht mehr bindend ist. So-
mit ist das Verfahren nach der Erhebung des 
Einspruchs nicht mit einem Überprüfungs-
verfahren gleichzusetzen. Das Klageprinzip 
bedeutet in diesem Fall die Einleitung eines 
folgenden Verfahrens, weil das vorangehen-
de aufgrund der Einlegung eines Einspruchs 
ungültig geworden ist. Das Verfahren nach 
der Einlegung eines Einspruchs stellt eine 
Notwendigkeit dar, andernfalls führt der Ge-
richtsprozess nicht dazu, die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit des mutmaßlichen Täters 
festzustellen. Die vorangehende Erkenntnis-
form ist außer Kraft getreten.

17 Die Regelung im Wortlaut des Gesetzes von 16 September 2011r. - o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, Pos. 1381). 

18 Gesetz vom 14. Juni 1960. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr. 0, Pos. 267).  
19 Urteil WSA in Warszawa vom 6 Juni 2006. (IV SA/Wa 624/06), LEX Nr. 219329. 
20 A. Pawłowska, Sprzeciw od wyroku nakazowego – uwagi dotyczące jego charakteru i skutków, (in:) I. Nowikowski (Red.), 

Problemy stosowania prawa sądowego (księga jubileuszowa prof. E. Skrętowicza), Lublin 2007, S. 401- 402. 
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Kassationsprinzip des Strafbefehls erfolgt 
durch die Einlegung des Einspruchs per se. 
Die Konsequenz ist Entwertung des ganzen 
bisherigen Schemas des Erkenntnisverfah-
rens21. Der Art. 506 § 3 k.p.k. bestimmt expres-
sis verbis, dass im Falle der Einlegung eines 
Einspruchs der Strafbefehl außer Kraft tritt; 
die Sache wird nach allgemeinen Grundsät-
zen entschieden. Cz. P. Kłak betont, dass „die 
Erhebung des Einspruchs nicht zur Reforma-
tion der Entscheidung führt, sondern zu ih-
rer Kassation, und der Prozess ist anhängig, 
wobei das Gesetz nicht eindeutig bestimmt, 
wann (d. h. automatisch oder nach Ablauf 
einer gewissen Zeit) das Außerkrafttreten 
der jeweiligen Entscheidung erfolgt”22. Noch 
zum im Jahre 1969 geltenden k.p.k. bemerk-
te M. Cieślak, dass der Kassationseffekt nicht 
automatisch erfolgen muss, er kann auf der 
Aussetzung der angefochtenen Entscheidung 
beruhen23. In der sachdienlichen Literatur 
kann man unterschiedlichen Ansichten über 
die Folgen der Einlegung eines Einspruchs 
begegnen. Die Einen behaupten, dass der 
Strafbefehl automatisch ungültig wird,24 die 
Anderen finden Unterschiede unter den mit 

der Erhebung eines Einspruchs verbundenen 
Rechtsfolgen25. Im Falle, wenn man die sofor-
tige Kassationswirkung befürwortet, ist auf 
den Wortlaut von Art. 506 § 3 k.p.k. hinzuwei-
sen. Der Gesetzgeber bietet keine Grundlagen 
für eine andere Auslegung der Regelung, weil 
ihre Verfügung „im Falle der Erhebung eines 
Einspruchs“ keine Möglichkeit eines verspä-
teten Kassationseffekts zulässt. Eine Basis 
für Interpretationsunterschiede im Bereich 
der Rechtsfolgen eines Einspruchs bietet die 
unrichtige Auslegung von Art. 506 § 3 k.p.k. 
De lege ferenda sollte der Artikel lauten: „Zum 
Zeitpunkt der Einlegung eines Einspruchs tritt 
der Strafbefehl außer Kraft und das erkennen-
de Gericht ist an die bisherige Entscheidung 
nicht gebunden. Wenn Widerspruch eingelegt 
wird, wird Verfahren gemäß den Regeln eines 
ordentlichen Verfahrens fortgeführt“.

Wiederaufnahme des Verfahrens in der-
selben Instanz scheint eine gute und funkti-
onale Entscheidung zu sein. Die im Strafbe-
fehlsverfahren zur Entscheidung stehenden 
Sachen betreffen Verbrechen von geringerem 
Ausmaß. Im Strafbefehlsverfahren kann das 
Gericht einen Strafbefehl erteilen, wenn auf-

21 Kassationeffekt wurde nicht direkt in der Kodizifizierung vom 1928 niedergeschrieben. Im Sinne des Art. 39 § 1 der 
k. p. k (der polnischen StPO) einleitenden Vorschriften vom 1928 (Amtsblatt vom 1928, Nr. 33, Pos. 314) – wenn ein 
Einspruch eingeleitet wird, wird die Sache nach allgemeinen Regelungen erkannt. Auf den Kassationseffekt kann man 
dagegen aus dem Art. 39 § 2 schließen, weil durch den Strafbefehl im ordentlichen Verfahren das Gericht weder an die 
rechtliche Einstufung der Straftat, noch an die Höhe der strafrechtlichen Sanktionen nicht gebunden war. Die Tatsache, 
dass die Wirkung des Strafbefehls abfällt, wurde nicht in expresis verbis der damaligen Regelung aufgezeichnet. StPO 
vom 1969 im ursprünglichen Wortlaut hat das Strafbefehlsverfahren nicht vorgesehen. Mit der Novellierung vom 1988 
wurde Kapitel 45a – hinzugefügt: Strafbefehlsverfahren. Der Strafbefehl wurde zum Zeitpunkt der Einlegung eines 
Einspruchs unwirksam (Art. 454g § 3 k.p.k. vom 1969r.) – sieh. Gesetz vom 17 Juni 1988. – zur Änderung gewisser 
Strafrechtgesetze und Ordnungswidrigkeitsgesetze (Dz. U. 1987, Nr 21, Pos. 123).

22 Cz.P. Kłak, Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka, Warszawa 2008, S. 300. 
23 Vgl. M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, S. 367. 
24 Vgl. R.A. Stefański, Postępowanie nakazowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr 2003, Nr 

7-8, S. 23; J. Grajewski, Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym, Studia Prawnicze (PAN) 1991, Heft. 1, S. 
76; K. Noskowicz, Sprzeciw od wyroku nakazowego, Actwa Univeritatis Nicolai Copernici. Prawo XXXII, 1992, z. 256, S. 
91-92, K. Zgryzek, Warunki dopuszczalności wniesienia sprzeciwu od nakazu karnego, (w:) A. Gaberle, S. Waltoś (red.), 
Środki zaskarżenia w procesie karnym (księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Dody), Kraków 2000, S. 369. 

25 Vgl u.a. . Z. Wrona, Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym, Warszawa 1997, S. 117; I. Nowikowski, Od-
woływalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001, S. 175 ff.
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grund von gesammeltem Beweismaterial die 
Tatumstände und die Schuld des Angeklagten 
keinen Zweifel lassen (Art. 500 § 3 k.p.k.). Mit 
dem Strafbefehl kann man nur auf bestimmte 
nicht isolierende Strafen erkennen d. h. Geld-
strafe bis 100 Tagessätzen oder bis 200 000 
PLN oder Freiheitsbeschränkungsstrafe. 

Dem Strafbefehlsverfahren unterliegen 
nicht Sachen, denen eine Untersuchung vo-
rangeht. Die genannten Elemente berech-
tigen zur Umgestaltung der Überprüfung, 
ohne dass die Eröffnung des Instanzenzugs 
nötig ist. Der nicht devolutive Charakter des 
Einspruchs ist mit der relativen Devolutivi-
tät einer Beschwerde nicht vergleichbar. Die 
Regelung von Art. 463 § 1 k.p.k. berechtigt 
ausschließlich zur Entscheidung in der glei-
chen Instanz, unter Bedingung ihrer Berück-
sichtigung und Erkennung der Beschwerde 
in der gleichen Zusammensetzung, welche 
die angefochtene Entscheidung erlassen hat. 
„Der Verfassungsgerichtshof anerkennt die 
Freiheit des Gesetzgebers in der Gestaltung 
des Überprüfungsverfahrens. Gemäß Art. 176 
Abs. 2 der Verfassung werden das Verfahren 
vor dem Gericht als auch die Gestaltung des 
Überprüfungsverfahrens durch Gesetze be-
stimmt. Es besteht keine in der Verfassung 
begründete Forderung danach, jedes Stadi-
um des Überprüfungsverfahrens immer wie 
im Modell der vollen Berufung zu gestalten. 
Der Verfassungsstandard des Überprüfungs-
verfahrens beschränkt sich jedoch nicht nur 
auf den Zugang zur Berufungsinstanz”26. Die 

Anfechtung durch einen Einspruch schließt 
den Gerichtsweg nicht und fügt sich in die 
Verfassungsstandards. Nach Wiederaufnah-
me des Verfahrens steht gegen das nach all-
gemeinen Grundsätzen ergangene Urteil eine 
Berufung zu. Somit ist die Eröffnung des Ins-
tanzenzugs infolge der Anfechtung durch ei-
nen Einspruch nicht ausgeschlossen, sondern 
zeitverschoben.

Im Strafbefehlsverfahren fällt die Ausset-
zung der Urteilsvollstreckung mit dem Weg-
fall der Wirkung von Strafbefehl zusammen. 
Cz. P. Kłak findet, „Es darf in diesem Fall von 
keinerlei „“Einstellung“, „Einsetzung“, usw. 
die Rede sein. Im Gegenteil, der genannte Be-
griff bedeutet, dass ein Zustand aufgetreten 
ist, in dem etwas aufgehört hat, zu bestehen. 
Die Formulierung „die Sache unterliegt einer 
Erkenntnis nach allgemeinen Grundsätzen“ 
bedeutet eine Pflicht, diesbezügliche Prozess-
handlungen zu unternehmen“27. Im Sinne von 
Regelungen zur Rücknahme eines Einspruchs 
(Art. 506 § 5 k.p.k.) scheint die Sache nicht 
eindeutig zu sein. Es unterliegt keinem Zwei-
fel, dass die sofortige Kassationswirkung den 
Suspensiveffekt eines Einspruchs gegen den 
Strafbefehl ausschließt. Wenn die Wirkung 
des Strafbefehls abfällt, erfolgt die Entwer-
tung jeglicher Handlungen im Gerichtsver-
fahren. Diese rechtliche Fiktion führt zu sehr 
radikalen Rechtsfolgen, insbesondere für die 
mit dem ergangenen Strafbefehl zufriedene 
Partei. Man kann jedoch den Zeitraum zwi-
schen der Einlegung eines Einspruchs und 

26 Aus der Begründung des Beschlusses vom 9 November 2009. (S 7/09), LEX Nr. 551227; Vgl. Urteil  des Verfassungsge-
richtshofs [weiter als TK bezeichnet] vom 13. Juli 2009r. (SK 46/08), OTK-A 2009, Nr 7, Pos. 109; Urteil TK vom 18 Mai 
2004. (SK 38/03), OTK-A 2004, Nr. 5, Pos. 45; Urteil TK vom 10. Mai 2000. (K 21/99), OTK 2000, Nr. 4, Pos. 109; Urteil 
TK vom 2. April 2001. (SK 10/00), OTK 2001, Nr 3, Pos. 52; Urteil TK vom 16. März 2004r. (K 22/03), OTK ZU 2004, Nr. 
3A, Pos. 20; Urteil TK vom 16. November 1999. (SK 11/99), TK 1999, Nr. 7, Pos. 158. 

27 Cz.P. Kłak, Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka, Warszawa 2008, S. 306.
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28 Vgl. D. Gil, Sprzeciwy i quasi sprzeciwy w procesie karnym, Lublin 2015, S. 209. 
29 E. Skrętowicz, (in:) R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny – część ogólna, Warszawa 2006, S. 268. 

der Berechtigung zu seiner Rücknahme nicht 
unberücksichtigt lassen. De lege ferenda sollte 
die Regelung des Art. 506 § 3 StPO verändert 
werden: - „Die Wirkung des Strafbefehls fällt 
mit der Eröffnung des Gerichtsverfahrens in 
der ersten Verhandlung, die aufgrund der 
Einlegung eines Einspruchs anberaumt wur-
de, weg.“ Dann wird das Problem des „Wiede-
belebens“ des Strafbefehls der Auseinander-
setzung um die Rechtsfolgen der Rücknahme 
eines Einspruchs ein Ende setzen28.

Mit der Novelle vom 13. September 2013 
wurden die Regelungen über das verein-
fachte Verfahren aufgehoben, somit wurde 
ein Einspruch gegen den Strafbefehl zum 
Teil des polnischen Strafprozess. Das Ände-
rungsgesetz führt einen weiteren Einspruch 
ein (indem gewissermaßen diese Gruppe er-
gänzt wird, nach der Aufhebung des Art. 482 
k.p.k.), mit dem man die von den Rechtspfle-
gern erlassenen Beschlüsse anfechten kann. 
In Anbetracht des Art. 93a § 1 k.p.k. kann der 
Rechtspfleger in den im Gesetz festgelegten 
Fällen einen Beschluss oder eine Verordnung 
erlassen. De lege lata k.p.k. berechtigt Rechts-
pfleger auch zum Erlass von Anordnungen, 
die laut Gesetz das Gericht erlässt (Art. 93 
§ 2 k.p.k.). Es wird daran erinnert, dass ein 
Rechtspfleger sein Amt im Amtsgericht oder 
im Kreisgericht ausübt, welche Tätigkeiten 
dem Bereich des rechtlichen Schutzes ange-
hören. Die Anfechtbarkeit der von Rechtspfle-
gern erlassenen Beschlüsse ist unbestritten. 
Anordnungen werden nicht als Beschlüsse 
eingestuft. Obwohl Anordnungen zwingen-
de Erklärungen sind, enthalten sie „keine 
meritorischen Entscheidungen oder Ent-

scheidungen im Zwischenstreit, welche die 
Feststellung des Tatbestands voraussetzen 
um sie den geltenden Rechtsvorschriften zu 
subsumieren“29. Demnächst sind Anordnun-
gen nicht anfechtbar. 

In Art. 459 § 4 StPO der ursprünglichen 
Fassung des Entwurfs wurde festgelegt, dass 
gegen die von einem Rechtspfleger erlassenen 
Beschlüsse ein Einsprech eingelegt werden 
kann. Im Falle wenn ein Einspruch eingelegt 
wird, wird der Beschluss aufgehoben. Die Ver-
fügung des Art. 460 k.p.k. (der ursprünglichen 
Fassung des Entwurfs) implizierte dagegen, 
dass der Einspruch gegen Beschlüsse (oder 
Anordnungen) eines Rechtspflegers einen re-
lativ devolutiven oder devolutiven Charakter 
hat, weil der Gesetzgeber keine Änderung des 
Art. 463 § 1 k.p.k. vorausgesetzt hat. 

In jener Fassung des Entwurfs entstand 
ein Missverhältnis zwischen einer Beschwer-
de gegen einen Beschluss (oder Anordnung), 
welche von einem Gericht (Richter) erlas-
sen wurden, und einem Einspruch gegen 
einen von einem Rechtspfleger erlassenen 
Beschluss. Ein Einspruch hat eine Kassati-
onswirkung, eine Beschwerde hat dagegen 
keine solchen Auswirkungen. In ähnlichen 
Fällen würden also zwei Modelle der Anfech-
tung auftreten, von den Verfahrensparteien 
unabhängig. Im Entwurf wurde der Verfah-
rensverlauf nach Einlegung eines Einspruchs 
nicht bestimmt, indem lediglich der Wortlaut 
des Art. 460 StPO geändert wurde, der aus-
schließlich die Methode der Einlegung von 
den Rechtsbehelfen regelt. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass Einspruch eine Kassations-
wirkung mit dem Zeitpunkt der Einlegung 
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30 Im Projekt suggeriert man, den Art. 459 k.p.k. um folgendes zu ergänzen: „§ 4. Gegen die im § 1 be-
stimmten Beschlüsse des Rechtspflegers kann ein Einspruch eingelegt werden. Bei Einlegung eines Ein-
spruchs wird der Beschluss ungültig. § 5. Präsident des Gerichts weist den Einspruch zurück, im Falle wenn 
er nicht fristgerecht eingelegt oder von einer zur Einlegung nicht berechtigten Person eingelegt wurde.  
–siehe.http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja 
-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/projekty-aktow-prawnych/.

31 S. Wronkowska, Postulat jasności prawa i niektóre metody jego realizacji, PiP 1976, Nr 10, S. 20 und 22. 

hat. Die Tätigkeiten des Rechtspflegers nach 
Einlegung eines Einspruchs wurden nicht be-
stimmt. Der Einspruch gegen den Beschluss 
eines Rechtspflegers ist lediglich ein Rechts-
behelf im Strafprozess. Ein Einspruch steht 
auch den Parteien zu, als auch einer Person, 
die der Beschluss direkt betrifft, sofern das 
Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 93a § 
3 k.p.k. nach Novellierung). Die Regelung ist 
eine Wiederholung des Art. 459 § 3 StPO, aus-
schließlich auf den Einspruch begrenzt. Die 
Bestimmung des Geltungsbereichs der zur 
Einlegung eines Einspruchs im Art. 459 k.p.k. 
nach Novellierung Berechtigten erscheint als 
superfluum, weil in Anbetracht des Art. 466 
§ 1 k.p.k. nach Novellierung die Regelungen 
über Einspruch und Beschwerde gegen Be-
schluss den Regelungen über Einspruch und 
Beschwerde gegen Anordnung gleichgesetzt 
werden. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass wenn der Gesetzgeber sich entschlos-
sen hat, Beschwerde und Einspruch im Ka-
pitel 50 zu „verbinden“, wird der Einspruch 
zu einem Rechtsbehelf. Im Sinne des Art. 93a 
§ 3 k.p.k. in fine (nach Novellierung) hat der 
Einspruch eine sofortige Kassationswirkung, 
verfügt also über andere Eigenschaften als 
die Beschwerde. Am Rande ist in diesem Be-
reich eine ausdrückliche Ähnlichkeit zu dem 
Einspruch gegen den Strafbefehl sichtbar, 
welcher kein Rechtsbehelf ist. Gegenseiti-
ge Beziehungen zwischen Beschwerde und 
Einspruch erscheinen als nicht vollkommen 
durchdacht. Die eingeengte Regelung des Art. 

93a § 3 i 4 k.p.k. lässt nach Novellierung den 
Eindruck entstehen, dass der Gesetzgeber ein 
gesondertes Rechtsbehelf ausschließlich ge-
gen die Beschlüsse der Rechtspfleger entwer-
fen wollte, nach einem gesonderten Namen 
des Rechtsbehelfs suchte, zugleich war er in 
seiner Konzeption davon überzeugt, dass er 
nicht zu weit von der Beschwerde gegen Be-
schluss und Anordnung des Gerichts abwei-
chen kann. Dieselben Anordnungen und Be-
schlüsse kann ein Gericht erlassen. Indem der 
Gesetzgeber die Rechtsbehelfe differenziert 
hat, hat er sich zu einer wenig plausiblen Lö-
sung entschieden, die in zwei weit entfernten 
Kapiteln der k.p.k. geregelt werden. Im Ent-
wurf der Kommission zur Kodifizierung des 
Strafrechts vom 25. Januar 2011 wurde die 
ganze Struktur des Einspruchs in das Kapitel 
50 aufgenommen30. In der Recherche wurde 
richtig anerkannt, dass „ein klares Recht ein 
Recht ist, welches – erstens: allgemein ver-
ständlich, und zumindest kommunikativ für 
die meisten Menschen ist, zweitens: eindeu-
tig bestimmt, was, wer und wann tun soll, 
also ein solches Recht, welches aus zumin-
dest praktisch eindeutigen Aussagen besteht. 
(…). Die Pflege um die Klarheit von Rechts-
vorschriften muss jedoch das ganze Rechts-
setzungsverfahren begleiten, nicht nur die 
letzte Phase, in der die konkreten Vorschrif-
ten entstehen”31. Wohl nicht ganz eindeutig 
scheint das Verhältnis der Regelungen der 
Art. 459 467 k.p.k. zu Art. 93a § 3 und 4 k.p.k, 
nach Novellierung zu sein. Erstens ist ein Ein-
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32 Vgl. P. Hofmański, Kodeks postępowania karnego – komentarz, Band II, Warszawa 2011, S. 989. 

spruch keine Beschwerde und nach der Än-
derung des Titels des 50. Kapitels werden die 
eine Beschwerde betreffenden Regelungen 
(im pragmatischen Sinne) nicht auf einen Ein-
spruch anwendbar. Offensichtlich kann man 
annehmen, dass die Titeländerung des Kapi-
tels 50 aus der Änderung der Art. 460, 461 § 
2 und 466 § k.p.k. hervorgeht und ausschließ-
lich auf diese Regelungen im Bezug auf Ein-
spruch gegen Beschlüsse und Anordnungen, 
die von den Rechtspflegern erlassen werden, 
ihre Anwendung findet. Falls der Gesetzgeber 
eine solche Idee verfolgte, konnte er diese Re-
gelungen in das Kapitel 11 aufnehmen, oder 
das Kapitel 50a – „Einspruch gegen Beschlüsse 
eines Rechtspflegers“ untergliedern, oder den 
Vorschlag der Kommission zur Kodifizierung 
des Strafrechts akzeptieren. Dann könnte er 
zu einem weiteren Rechtsmittel oder einem 
anderem (dem Rechtsmittel ähnlichen, sich 
jedoch von anderen Einsprüchen und quasi-
Einsprüchen unterscheidenden) Rechtsbe-
helf werden. Zweitens wurde der Charakter 
des Einspruchs im 11.Kapitel bestimmt, was 
darauf hinweist, das seine Folge nicht die 
Eröffnung eines Prüfungsverfahrens, son-
dern die Notwendigkeit für das Gericht, den 
Beschluss oder die Anordnung erneut zu er-
lassen, bedeutet. Aufgrund des Art. 44 (nach 
Novellierung) im Zusammenhang mit Art. 40 
§ 1 Pkt. 6 k.p.k. wird der Rechtspfleger aus 
dem Verfahren, welches nach Einlegung eines 
Einspruchs eröffnet wurde, ausgeschlossen. 
Drittens soll darauf hingewiesen werden, 
dass ein Teil der formallen Anforderungen 
im Art. 93a § 3 k.p.k. geregelt wurde, die Frist 
des Einspruchs wurde im Art. 460 k.p.k. (nach 
Novellierung) bestimmt. Wenn man diese 

Frage theoretisch erfasst, ist es bemerkens-
wert, dass die mit dem Einspruch verbun-
denen Anforderungen gegen den Beschluss 
eines Rechtspflegers aus den Regelungen der 
Art. 93a § 3, 119 § 1, 460, 466 § 1 k.p.k. her-
vorgehen. Diese wenig transparente Konst-
ruktion des Einspruchs kann sich in der Pra-
xis als sehr problematisch erweisen. Es wird 
befürchtet, dass Gerichte einen Einspruch der 
Beschwerde gleichstellen können, indem sie 
sich nach dem neuen Titel des 50. Kapitels 
leiten lassen. Wenn überdies in Anbetracht 
des Art. 461 § 2 k.p.k. (nach Novellierung) 
Beschwerde oder Einspruch von Personen 
stammen, die in dem Art. 461 § 1 k.p.k. nicht 
genannt werden (Rechtsanwalt, Verteidiger, 
Bevollmächtigter), wird die Einlegung den 
Personen, die der angefochtene Beschluss 
betrifft, mitgeteilt. Die Bekanntmachung be-
zweckt es, den Parteien und anderen Betrof-
fenen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem 
Inhalt der Beschwerde in der Kanzlei des Ge-
richts oder einer anderen zuständigen Behör-
de in Kenntnis zu setzen32. Die Verknüpfung 
des Einspruchs gegen den Beschluss eines 
Gerichtspflegers mit dem bisherigen Wort-
laut des Art. 461 § 2 k.p.k. soll für unbegrün-
det anerkannt werden. Der sofortige Kassati-
onseffekt des Einspruchs (Art. 92a § 3 k.p.k.) 
schließt die der Einlegung eines Einspruchs 
einschlägige Mechanismen aus. Die Bekannt-
machung und die Tatsache, dass man sich mit 
ihrem Inhalt vertraut macht, hat praktisch 
keine Bedeutung für die Rechtswirkungen, 
welche er zum Zeitpunkt seiner Einlegung er-
zeugt hat. Indem der Gesetzgeber diese zwei 
verschiedene Rechtsbehelfe (Beschwerde 
und Einspruch) verknüpft hat, hat er wesent-
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33 Strafprozeßordnung z 7 kwietnia 1987r. (BGBl. I S. 1074, ber. 1319), weiter StPO.
34 AO – Abgabenordnung . 
35 H. Tilch, F. Artoth, Deutsches Rechts-Lexikon, München 2001, S. 1258. 
36 Ebenda, S. 1258. 

liche Modellannahmen nicht berücksichtigt, 
und zwar die die sich grundsätzlich von den 
Rechtsbehelfen unterscheiden. 

III. EINSpruch Im dEutSchEN 
rEcht

Das Konzept des Einspruchs erscheint 
auch in der deutschen Strafprozessordnung 
(StPO)33. 

In jenem Steuerrecht ist Einspruch der 
wichtigste und meist eingelegte Rechtsbe-
helf in der Praxis der Steuerverwaltung im 
außergerichtlichen Verfahren. Vom 1. Ja-
nuar 1996 ist er der einzige Rechtsbehelf; 
die früheren Regelungen über Beschwerde 
wurden aufgehoben. Im Sinne § 347 Abs. 1 
AO34 ist Einspruch ein Rechtsbehelf gegen 
Verwaltungsakte. Zu den Verwaltungsakten 
gehören unter anderen der Steuerbescheid 
und seine Begründung. Die Einspruchsfrist 
beträgt einen Monat (§ 355 Abs. 1 AO). Der 
Beschwerdeführer muss sein Rechtsinteresse 
in der Anfechtung beweisen (§ 350 AO). Ein-
spruch ist auch insofern zulässig, wenn der 
Antrag auf Erlass von Verwaltungssteuerbe-
scheid nicht innerhalb von einer angemes-
senen Frist zu keiner Reaktion geführt hat, 
ohne hinreichende Begründung (§ 347 Abs. 1 
zweiter Satz AO). Infolge der Einlegung eines 
Einspruchs prüft die Verwaltungsbehörde er-
neut die Sache genau (§ 367 Abs. 2 AO). Die 
Verwaltungsbehörde kann in dem durch Ein-
bringung eines Einspruchs eröffneten Verfah-
ren, im Genenteil zu einem durch finanzge-
richtliche Einleitung eröffneten Verfahren die 
Lage des Beschwerdeführers verschlechtern 

(§ 367 Abs.2 Pkt. 2 AO). Die Verwaltungsbe-
hörde kann dem Einspruch stattgeben, oder 
ihn ganz oder teilweise zurückweisen. Falls 
die Verwaltungsbehörde dem Einspruch im 
Ganzen stattgibt, ändert sie den Steuerbe-
scheid, in Übereinstimmung mit dem Inhalt 
des Einspruchs. Es besteht dann kein Bedürf-
nis einen formalen Beschluss bezüglich des 
Einspruchs zu erlassen. Wenn die Verwal-
tungsbehörde dem Einspruch nur teilweise 
stattgibt, und den Rest zurückweist, erlässt 
sie, ähnlich wie bei Zurückweisung im Gan-
zen, einen formellen Bescheid bezüglich des 
Einspruchs. Die nach der Einlegung des Ein-
spruchs erfolgten Änderungen, über welche 
die Verwaltungsbehörde in der Berichtigung 
der Entscheidung informiert, entsprechen 
nur teilweise den Absichten des Beschwerde-
führers, das Einspruchsverfahren wird weiter 
geleitet, und die Berechtigung der Verwal-
tungsentscheidung wird automatisch zum 
Gegenstand eines außergerichtlichen Rechts-
mittelverfahrens gegen die Entscheidungen 
der Steuerverwaltung35. 

Im Verwaltungsrecht ist Einspruch ein 
formeller Rechtsbehelf, über dessen Einle-
gung die Behörde entscheidet, welche einen 
Verwaltungsakt erlassen hat. Einspruch ist 
ein Rechtsbehelf im Vorverfahren vor dem 
Gerichtsverwaltungsverfahren36.

Dieses Konstrukt tritt auch im Verfahren 
wegen Ordnungswidrigkeiten auf, welche 
mit Geldstrafe bedroht sind. Dem Bestraf-
ten steht das Recht zu, den Einspruch gegen 
die ergangene Geldstrafe, welche von einer 
Verwaltungsbehörde erlassen wurde (§ 67 
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37 OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz. 
38 H. Tilch, F. Artoth, Deutsches Rechts-Lexikon, München 2001, S. 1258. 
39 Por. G. Pfeiffer, T. Fischer, Strafprozeßordnung. Kommentar, München 1995, S. 908. 
40 Ebenda, s. 908. 
41 Por. T. Kleinknecht, (aktualisiert von) L. Meyer – Großner,  Strafprozeßordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebenge-

setze und ergänzende Bestimmungen, München 1997, S. 1207. 

OWiG), zu37. Der Einspruch ist innerhalb von 
zwei Wochen nach Zustellung einzulegen. 
Der Gesetzgeber lässt einen schriftlichen 
und mündlichen Einspruch zu, zu Protokoll 
der Geschäftsstelle der Verwaltungsbehörde, 
welche die Entscheidung über die Geldstra-
fe erlassen hat. Die teilweise Anfechtung der 
Entscheidung ist zulässig (§ 67 Abs. 2 OWiG). 
Über den Einspruch entscheidet das Gericht 
der ersten Instanz (Amtsgericht). Bis zur 
Überweisung der Dokumente zu dem Amts-
gericht kann die Verwaltungsbehörde wei-
tere Feststellungen führen, als auch die Ent-
scheidung über Geldstrafe zurückweisen (§ 
69 Abs. 2 OWiG). Entsprechende Regelungen 
gelten für die Entscheidung über Einziehung 
von Vermögen (§ 87 Abs. 3 OWiG)38.

IV. EINspRuch GEGEN DEN 
StrAfbEfEhl IN dEr dEutSchE 
Stpo

Im Gegensatz zum polnischen Recht, be-
hielt die deutsche StPO den Strafbefehl als Ent-
scheidung im Strafbefehlsverfahren. Bis 2003 
kam der Strafbefehl auch im polnischen k. p. k. 
vor. In Anbetracht 410 Abs. 1 StPO steht dem 
Beschuldigten das Recht, Einspruch gegen ei-
nen Strafbefehl innerhalb von zwei Wochen 
nach der Zustellung einzulegen. Der Einspruch 
ist bei dem Gericht einzulegen, das den Straf-
befehl erlassen hat, schriftlich oder mündlich 
zu Protokoll der Geschäftsstelle. Der Einspruch 
kann auf bestimmte Beschwerdepunkte be-
schränkt werden (§ 410 Abs. 2 StPO). Wenn 

der Strafbefehl innerhalb von der in § 410 Abs. 
1 StPO) genannten Frist mit dem Einspruch 
nicht angefochten wird, wird er rechtskräftig 
und vollstreckbar (§ 410 Abs. 3 StPO).

Der Einspruch ist der einzige Rechtsbehelf 
gegen den Strafbefehl. Nach Ansicht der deut-
schen Rechtslehre gehört er nicht zu Rechtsmit-
teln, weil er keinen Suspensiveffekt bewirkt39.

Zur Einlegung des Einspruchs sind Be-
schuldigte, Tatbeteiligte, wenn es solche gibt, 
auch Verurteilte und Opfer berechtigt, inso-
fern der Gegenstand der Sache Ordnungs-
widrigkeit ist. Auch ein Rechtsvertreter kann, 
auch gegen den Willen des Beschuldigten, ei-
nen Einspruch einlegen40.

Wenn der Einspruch nur von einem der dazu 
Berechtigten eingelegt wird, wird der Strafbe-
fehl rechtskräftig im Bezug auf die Personen, 
die keinen Einspruch eingelegt haben. Wenn 
den Einspruch der Beschuldigte einlegt, gegen 
den eine Geldstrafe wegen einer begangenen 
Ordnungswidrigkeit ergangen ist (§ 64 OWiG), 
legt dagegen das Opfer den Einspruch nicht ein, 
wird die Geldstrafe rechtskräftig. Wenn andern-
falls nur das Opfer den Einspruch erhebt, wird 
das Verfahren weiterhin als Verfahren zur Auf-
erlegung der Geldstrafe geführt. Wenn zudem 
nur die Person den Einspruch einlegt, gegen die 
Beschlagnahme und Einziehung des Vermögens 
ergangen ist, juristische Person oder Prozess-
bevollmächtigter, wird die ergangene Entschei-
dung rechtskräftig. Gegen Einziehungs - oder 
Beschlagnahmebeteiligte wird dann ein Sam-
melverfahren durchgeführt (§ 439 StPO)41.
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42 Por. D. Pożaroszczyk, (w:) P. Kruszyński (red.), Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym – 
System Prawa Karnego Procesowego, Band II,  Warszawa 2014, S. 525.

43 Gemäß dem vom Bundesgerichtshof erlassenen Beschluss (Federalny Sąd Najwyższy, Niemcy - 25, Juristische Runschau 
Przegląd Prawny 74, 296) ist die Einlegung des Einspruchs vor der Zustellung des Strafbefehls möglich, insofern der 
Strafbefehl erlassen bereits wurde, d. h. von dem Richter unterzeichnet wurde und anhängig ist.

44 Vgl. T. Kleinknecht, (aktualisiert von) L. Meyer – Großner,  Strafprozeßordnung: Gerichtsverfassungsgesetz, Nebenge-
setze und ergänzende Bestimmungen, München 1997, S. 1206. 

45 Vgl. T. Kleinknecht, (aktualisiert) L. Meyer – Großner,  Strafprozeßordnung: Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze 
und ergänzende Bestimmungen, München 1997, S. 1206. 

Gemäß § 410 Abs. 2 StPO kann der Ein-
spruch auf bestimmte Beschwerdepunkte 
beschränkt werden. Die Beschränkung des 
Einspruchs auf bestimmte Beschwerdepunk-
te ist nur bis Urteilsverkündung in der ersten 
Instanz möglich (§ 411 Abs. 3 1. Satz StPO). 
Der deutsche Gesetzgeber sieht eine ähnliche 
Lösung im Falle der Beschränkung von Rechts-
mitteln (§§ 318, 344 Abs. 1 StPO) vor. Die Be-
schränkung des Einspruchs auf eine von vielen 
Taten (per analogium § 318 StPO), oder zu ei-
nem Teil von vorgeworfenen Taten wird zuge-
lassen. Die Beschränkung des Einspruchs kann 
noch während des Hauptverfahrens erfolgen. 
Ähnlich wie die Beschränkung der Berufung, ist 
die Beschränkung des Einspruchs auf gewählte 
Rechtsfolgen des Strafbefehls unwirksam, wenn 
die Entscheidungsgründe des Schuldspruchs 
unzureichend sind, d. h. wenn sie keine ausrei-
chende Grundlage für Entscheidungsgründe der 
Rechtsmittel bildet42. Wenn der Beschuldigte 
den Einspruch ausschließlich auf die Höhe der 
Geldstrafe beschränkt hat, kann das Gericht, 
mit Genehmigung des Beschuldigten eine Ent-
scheidung in Beschlussform erlassen, ohne ein 
Verfahren durchzuführen. Eine auf diese Art 
und Weise gefällte Entscheidung kann die Lage 
des Beschuldigten nicht verschlechtern. Die 
Entscheidung ist sofort anfechtbar. Falls dage-
gen der Einspruch keine Beschränkung enthält, 
wird ein Verfahren nach allgemeinen Grundsät-
zen vor dem Amtsgericht durchgeführt43.

Einspruchsfrist gegen den Strafbefehl be-
trägt zwei Wochen nach seiner Zustellung. Der 
Beschuldigte, welchem die Freiheitsstrafe auf-
erlegt worden ist, hat das Recht, den Einspruch 
zu Protokoll des Amtsgerichts, welches für das 
Gefängnis örtlich zuständig ist, einzulegen. In 
der deutschen Rechtslehre überwiegt die An-
sicht, der telefonische Einspruch sei ungültig. 
Der Einspruch, welcher keine Entscheidung 
verlangt, kann noch vor der Zustellung des 
Strafbefehls erhoben werden. In der Recherche 
wird unterstrichen, dass der Strafbefehl zu-
mindest erlassen werden muss44. Der vorzeitig 
eingelegte Einspruch ist unwirksam im Bezug 
auf den später erlassenen Strafbefehl45. Nach 
rechtzeitiger Einlegung des Einspruchs (411 
Abs. 1 Satz 2. StPO) oder infolge der Wider-
einsetzung der Frist zur Einspruchseinlegung 
wird die Frist der Hauptverhandlung ver-
einbart. In der Hauptverhandlung finden die 
allgemeinen Vorschriften über das Verfahren 
vor dem Gericht der ersten Instanz ihre An-
wendung (§§ 213 i folgende. StPO).

V. rESumE 
Der Versuch, die Rolle des Einspruchs 

als Rechtsbehelf in ähnlichen Rechtssyste-
men zu zeigen lässt das Wesen der Rechts-
behelfe verstehen, welche in beiden Rechts-
ordnungen sich von dem dominierenden 
Modell, Entscheidungen anzufechten, we-
sentlich unterscheiden. Sie verursachen 
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Wiederaufnahme des Verfahrens in dersel-
ben Instanz. In beiden Fällen manifestieren 
sie den Mangel an Einwilligung darin, ohne 
Anteilnahme der Parteien zu entscheiden, 
mit deutlicher Beschränkung der Verfah-
rensregeln.

ZusammENfassuNG
Das Konzept des Einspruchs kommt 

in verschiedenen Rechtssystemen vor. Im 
polnischen Strafprozess erscheint der Ein-
spruch gegen den Strafbefehl und gegen den 
Beschluss der Rechtspfleger. Im deutschen 
Recht, außer dem Einspruch gegen den 
Strafbefehl, kommt dieses Mittel im Steu-
errecht, Verwaltungsrecht als auch im Falle 
von Ordnungswidrigkeiten vor. Die Proble-
matik des Einspruchs ist ein selten in der 
Recherche diskutiertes Phänomen. Im deut-
schen StPO ist kein Forschungsinteresse in 
diesem Bereich zu beobachten. Der Artikel 
zeigt die Problematik des Einspruchs in bei-
den Kodifizierungen. Dank vergleichenden 
Erwägungen kann der Leser den Sinn der 
Anfechtung durch Einspruch und das Wesen 
dieses Mittels in zwei ähnlichen Strafprozes-
sen verstehen. 

schlüssElBEGRIffE
Einspruch, Rechtsmittel, Strafprozess, Ge-

richt, Rechtssystem.
Übersetzung ins Deusche

StrESzczENIE
Instytucja sprzeciwu występuje w różnych 

systemach prawa. W polskim procesie karnym 
znany jest sprzeciw od wyroku nakazowego 
i od decyzji referendarzy sądowych. W prawie 
niemieckim, oprócz sprzeciwu od nakazu kar-
nego, środek ten występuje w prawie podatko-
wym, administracyjnym oraz w sprawach o wy-
kroczenia. Problematyka sprzeciwu w polskim 
procesie karnym nie jest zagadnieniem często 
przywoływanym w literaturze procesowej. 
W niemieckim StPO również nie odnotowano 
zainteresowania badawczego w tym obsza-
rze. Artykuł ukazuje problematykę sprzeciwu 
w obu kodyfikacjach. Dzięki rozważaniom po-
równawczym, czytelnik zrozumie sens zaskar-
żenia sprzeciwem i istotę tego środka w dwóch 
zbliżonych procesach karnych. 

słowa klucZowE
Sprzeciw, środek zaskarżenia, proces kar-

ny, sąd, system prawa.
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Pierwsza refleksja, która dotyczy przed-
miotu niniejszej publikacji wiąże się ze 
stwierdzeniem, iż co do zasady problematyka 
agencji administracyjnych nie znajduje szer-
szego zainteresowania wśród osób niebędą-
cych specjalistami w tym zakresie. Wyjątek 
odnosi się właśnie do NASA - agencji, której 
stronę internetową przeglądają mieszkańcy 
całego globu i której działalność cieszy się 
popularnością w środkach masowego prze-
kazu, jak również stanowi tematykę kino-
wych produkcji. Wydaje się, że jest to jedyna 
agencja, której nazwa nie jest obca „zwykłym” 
obywatelom. Taki stan rzeczy determinuje 
oczywiście sfera kompetencji tego podmio-
tu. Z perspektywy administracji centralnej 
Stanów Zjednoczonych racjonalne wydaje się 
w dobie wychodzenia z kryzysu ekonomicz-
nego cięcie przede wszystkim wydatków na 
programy obejmujące przestrzeń kosmiczną. 
„Fanów” owej aktywności bardziej jednak 
przekonują argumenty szefa NASA prezento-
wane w corocznej walce o fundusze, podkre-
ślające, iż badania prowadzone przez przed-
miotową agencję bezpośrednio wpływają na 

rozwój technologiczny poprawiający warunki 
codziennej ludzkiej egzystencji. Jaka jest więc 
rola tego organu podług obowiązujących 
norm? Na to pytanie odpowiedzieć można 
w drodze przedstawionej poniżej analizy 
właściwych aktów prawnych. Zaznaczyć przy 
tym należy, iż niniejszy artykuł nie dotyczy 
wątków związanym z prawem międzynaro-
dowym publicznym, w tym relacji NASA i Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej, jak i państw, 
w których takie agencje działają.

Przedstawione w temacie artykułu zagad-
nienie badawcze dotyczy zaś statusu Naro-
dowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Ko-
smicznej jako specyficznej agencji w systemie 
prawa amerykańskiego. Podmiot ów bowiem 
nie jest wprost zaliczany do agencji regulacyj-
nych, lecz mimo to korzysta z ograniczonych 
uprawnień w zakresie legislacji administra-
cyjnej. Powyższa problematyka implikowana 
jest oczywiście szerszym aspektem pozycji 
agencji administracyjnych w Stanach Zjedno-
czonych, jako że NASA stanowi przykład efek-
tywności tej unikatowej formy wykraczającej 
poza zakres klasycznego trójpodziału władzy. 

katarzyna maćkowska

Podstawy prawne działalności NASA 
jako agencji niezależnej

Legal basis of NASA activity as an independent agency
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Poszczególne wątki uwzględnionej w ni-
niejszym artykule dotyczą celów Federalnej 
Ustawy o Aeronautyce i Przestrzeni Kosmicz-
nej, organizacji, funkcji i statusu NASA oraz 
innych przepisów komercjalizujących działa-
nia w przestrzeni kosmicznej. Wpływa to na 
normatywny charakter publikacji oraz zasto-
sowanie metody analizy aktów prawnych, tym 
bardziej, iż prezentowana materia pozostaje 
na uboczu badań dotyczących statusu agen-
cji administracyjnych w USA. Publikacje do-
tyczące NASA mają z kolei przede wszystkim 
charakter popularnonaukowy i przedstawiają 
poszczególne osiągnięcia „podboju kosmosu”. 
Odrębną grupę stanowią natomiast publikacje 
samej agencji, które wynikają z realizowanych 
przez nią programów naukowych.

fEdErAlNA uStAWA 
o AEroNAutycE I przEStrzENI 
kosmIcZNEj (NatIoNal 
AEroNAutIcS ANd SpAcE 
pRoGRam)

Na początku wypada nadmienić, iż powyż-
szą ustawę uchwalono w wyniku wystrzelenia 
przez Sowietów pierwszego sztucznego sate-
lity Sputnik 1 w 1957 r. W odpowiedzi, Ame-
rykanie – cztery miesiące później – wysłali 
w przestrzeń kosmiczną satelitę Explorer 1.

Prezentowany akt prawny stanowi obec-
nie jeden z rozdziałów Tytułu 51 Kodeksu 
Prawa Stanów Zjednoczonych „Narodowe 
i Handlowe Programy Przestrzeni Kosmicz-
nej” (National and Commercial Space Pro-
grams) uchwalonego w 2010 r. w celu kody-
fikacji praw regulujących wskazany w tytule 

przedmiot oraz w związku z koniecznością 
wyjaśnienia istniejących wątpliwości oraz 
rozbieżności. Tytuł ów składa się z 32 roz-
działów zgrupowanych w 5 podtytułach 
obejmujących następujące zagadnienia: pod-
stawowe pojęcia, organizacja, przepisy admi-
nistracyjne (np. dotyczących bezpieczeństwa 
i zdrowia), programy badawcze i edukacyjne, 
wyzwania ekonomiczne, obserwacja Ziemi 
oraz dostęp do przestrzeni kosmicznej. 

Sama Federalna Ustawa o Aeronautyce 
i Przestrzeni Kosmicznej1 stanowi rozdział 
201 wspomnianego wyżej aktu prawnego, 
a jej oficjalny tytuł brzmi: Ustawa o wprowa-
dzeniu niektórych praw dotyczących narodo-
wych i handlowych programów przestrzeni 
kosmicznej, zatytułowanych zgodnie z Tytu-
łem 51 Kodeksu Prawa Stanów Zjednoczonych 
„Narodowe i Handlowe Programy Przestrzeni 
Kosmicznej”. Powszechny w użyciu tytuł usta-
wy jest zatem skróconą formą utrzymaną ze 
względu na jej obowiązywanie od 1958 r. 

Cele ustawy zostały sformułowane nastę-
pująco2:

poświęcenie działalności w przestrze-- 

ni kosmicznej pokojowym osiągnięciom 
dla dobra całej ludzkości; w tym zwrocie 
swoje źródła ma właśnie napis na tablicy 
pamiątkowej pozostawionej na Księży-
cu przez załogę Apollo 11: „Przybywamy 
w pokoju w imieniu całej ludzkości” (We 
came in peace for all mankind);
wprowadzenie przepisów regulujących - 

aeronautykę i badanie przestrzeni ko-
smicznej ze względu na ogólny dobrobyt 
i bezpieczeństwo USA.

1 Dalej: Ustawa o NASA
2 Art. 20102 Ustawy o NASA. Tekst dostępny na Stronie Internetowej: http://www.nasa.gov lub https://www.law.cornell.

edu/uscode/text/51/subtitle-II/chapter-201.
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W tym miejscu trzeba wyjaśnić, iż realiza-
cję tego zadania przekazano do kompetencji 
cywilnej agencji, za wyjątkiem spraw związa-
nych z obroną USA, operacjami wojskowymi 
oraz rozwojem technologii wojskowych leżą-
cych w przedmiotowej jurysdykcji Departa-
mentu Obrony. Ewentualne wątpliwości doty-
czące podporządkowania zadań określonym 
podmiotom rozstrzyga Prezydent USA w for-
mie decyzji na wniosek przewodniczącego 
NASA lub Sekretarza Obrony. Podług ustawy, 
NASA oraz Departament Obrony mają obo-
wiązek konsultować się za pośrednictwem 
Prezydenta w kwestiach prowadzonych przez 
nich badań oraz rzetelnie wymieniać istotne 
informacje3. Strukturalnie odpowiada za to 
Komitet Łączności Cywilno-Wojskowej (Civi-
lian-Military Liaison Committee).

Kolejne cele ustawy obejmują:
gospodarcze wykorzystanie przestrzeni - 

kosmicznej;
badania nad systemem napędowym - 

w związku z poszukiwaniem nowych 
źródeł energii oraz minimalizowaniem 
degradacji w środowisku wynikających 
z prowadzenia takich badań;
prowadzenie i rozwój badań bioinżynie-- 

ryjnych dla minimalizowania skutków 
niepełnosprawności;
ostrzeganie i ochrona przed potencjalny-- 

mi niebezpieczeństwami ze strony obiek-
tów znajdujących się na orbicie Ziemi, 
a więc wykrywanie, ustalanie trajektorii, 
charakteryzowanie oraz klasyfikowanie 
komet i asteroid mogących zderzyć się 
z Ziemią.

Omawiany przepis zawiera także szczegó-
łowe cele działań aeronautycznych i kosmicz-
nych rozumianych jako:
- prowadzenie badań nad lotami w grani-

cach ziemskiej atmosfery i poza nią;
- konstrukcja, rozwój, testowanie i używa-

nie pojazdów kosmicznych oraz prace nad 
rozwojem transportu kosmicznego;

- inne działania niezbędne dla eksploracji 
przestrzeni kosmicznej4.
Obejmują one, m.in.: rozwój wiedzy na te-

mat Ziemi oraz zjawisk występujących w at-
mosferze, utrzymanie roli USA jako lidera 
w rozwoju nauk i technologii dotyczących ae-
ronautyki i przestrzeni kosmicznej, pokojową 
współpracę USA z innymi państwami (przy 
czym zaangażowanie w programy między-
narodowe następuje pod zwierzchnictwem 
Prezydenta, a podpisywanie umów przez 
szefa federalnej egzekutywy musi odbyć się 
za zgodą i radą Senatu5) oraz przekazywanie 
instytucjom zajmującym się obroną Stanów 
Zjednoczonych informacji o osiągnięciach 
mających znaczenie wojskowe.

oRGaNIZacja, fuNkcjE I status 
NASA

Utworzona w 1958 r. Narodowa Agen-
cja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej 
zastąpiła Narodowy Doradczy Komitet ds. 
Aeronautyki (National Advisory Committee 
for Aeronautics) z 8 000 pracowników oraz 
stumilionowym budżetem. Na jej czele stoi 
przewodniczący, tzw. administrator powoły-
wany spośród cywilów przez Prezydenta za 
zgodą i radą Senatu. Przewodniczący NASA 

3 Tamże, art. 20114.
4 Tamże, art. 20103, pkt 1.
5 Tamże, art. 20115.
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jest odpowiedzialny za działanie agencji oraz 
kontroluje jej politykę kadrową. Prezydent 
za radą i zgodą Senatu powołuje także spo-
śród cywilów zastępcę przewodniczącego 
odpowiedzialnego za zadania zlecone przez 
szefa agencji oraz wykonującego jego funkcje 
w przypadku nieobecności lub niezdolności. 
Zarówno przewodniczący NASA, jak i zastęp-
ca nie mogą ani wykonywać innych funkcji, 
ani prowadzić działalności gospodarczej6. 
Agencja ma ponadto uprawnienie do powoła-
nia Komitetu Doradczego w celu konsultowa-
nia obszarów swojej aktywności7.

 Z uwagi na to, iż strukturę organizacyjną 
agencji czytelnie przedstawia Karta załączona 
na jej stronie internetowej8, wystarczy wspo-
mnieć, iż oprócz ścisłego kierownictwa oraz 
kilkunastu biur finansowych, zarządzających, 
prawnych oraz technicznych, działają depar-
tamenty tworzone na kanwie kryterium me-
rytorycznego i zajmujące się powerzonymi im 
misjami – obecnie jest ich cztery. Oprócz tego, 
zorganizowano 6 departamentów wsparcia 
dla misji. https://www.law.cornell.edu/usco-
de/text/51/subtitle-II/chapter-201

Wskazane przez ustawodawcę funkcje 
NASA to przykładowo:

planowanie i realizacja działań aeronau-a) 
tycznej i kosmicznej;
aranżowanie udziału naukowców w przy-b) 
gotowywaniu projektów badawczych 
mogących zostać zrealizowane dzięki wy-
korzystaniu pojazdów kosmicznych oraz 
przy ocenie efektów takich działań (np. 
badania nad próbkami materiałów pobra-

nych poza Ziemią);
 umożliwienie szerokiego odbioru infor-c) 
macji o osiągnięciach agencji;
umożliwienie rządowi federalnemu udzia-d) 
łu w handlowych aspektach działalności 
agencji;
badania nad postępem technologicznyme) 9.
W celu realizacji wyżej wymienionych 

funkcji agencja została wyposażona w upraw-
nienia, między innymi, do:
a) tworzenia, promulgowania, wydawania, 

unieważniania i poprawiania praw i regu-
lacji obejmujących zakres jej działalności;

b) zatrudniania pracowników agencji oraz 
ustalania ich wynagrodzeń zgodnie 
z prawami dotyczącymi służby cywilnej 
(z uwzględnieniem prawa do zatrudnia-
nia inżynierów i naukowców na wyższych 
stanowiskach, mimo niespełniania prze-
słanek z nich wynikających oraz do zgody 
na świadczenie pracy przez osoby spoza 
agencji, jeśli przewodniczący agencji uzna 
to za konieczne10);

c) nabywania prawa własności i rozporzą-
dzania nim (np. laboratoria, pojazdy ko-
smiczne, własność intelektualna czy bu-
dynki będące siedzibą agencji w Dystryk-
cie Kolumbia, przy czym ustawa wskazuje 
ograniczenia swobodnego rozporządza-
nia prawem własności do nieruchomo-
ści), w tym dzięki bezwarunkowym daro-
wiznom;

d) dokonywania wszelkich czynności praw-
nych z podmiotami publicznymi i prywat-
nymi umożliwiającymi realizację zadań; 

6 Tamże, art. 20111.
7 Tamże, art. 20113(g).
8 https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/org_chart_agencywide_april_2015.pdf
9 Tamże, art. 20112.
10 Tamże, art. 20113(j).
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owa „klauzula porozumień” stosowana 
jest do nawiązywania współpracy z oso-
bami zagranicznymi, instytucjami akade-
mickimi, jednostkami władzy federalnej, 
stanowej lub lokalnej, rządami państw 
obcych oraz organizacjami międzynaro-
dowymi; co roku NASA zawiera około 250 
porozumień za pośrednictwem swoich 
centrów, które w połowie przypadków 
angażują amerykański sektor prywatny;

e) współpracy z innymi agencjami federal-
nymi, w tym do bezpłatnego korzystania 
z ich wyposażenia oraz pomocy ich pra-
cowników za zgodą danej agencji;

f) ustanawiania wewnętrznych regulami-
nów działania agencji;

g) powierzania wykonywania określonych 
zadań wyznaczonym wojskowym (wojska 
lądowe, marynarka, siły powietrzne) za 
zgodą Prezydenta;

h) rozstrzyganie spraw o naprawienie szkód 
i zadośćuczynienie krzywdom wynikaja-
cym z wykonywaniem funkcji, o wartości 
równej lub poniżej 25 000 dolarów (spra-
wy o wyższej wartości są przedstawiane 
do rozpoznania Kongresowi)11.
Funkcjonowanie NASA jest z zasady jawne, 

a ustawa wyraźnie nakazuje, aby informacje 
otrzymywane przez przewodniczącego agen-
cji w związku z pełnionymi przez niego obo-
wiązkami były dostępne do wglądu publicz-
nego, za wyjątkiem: wyłączeń wynikających 
z prawa federalnego, zakwalifikowanych jako 
dane mające na celu ochronę bezpieczeństwa 
narodowego oraz stanowiących poufne lub 
tajne dane handlowe12.

W pozostałych przepisach ustawy ure-
gulowano sytuacje wiążące się z przedmio-
tem działalności agencji, jak np.: własność 
intelektualna (art. 20135), pozwy cywilnych 
przeciwko USA o odszkodowanie za utratę 
życia lub zdrowia (art. 20137), ubezpieczenia 
na wypadek wyrządzenia szkód przez pojaz-
dy kosmiczne (art. 20138), w tym przez tzw. 
eksperymentalne pojazdy powietrzno-ko-
smiczne (art. 20139) czy organizacja konkur-
sów w celu stymulowania nowych rozwiązań 
technologicznych (art. 20144).

W odrębnym podrozdziale zatytułowanym 
„Badania w górnej części atmosfery” wskaza-
no cele działalności NASA dotyczące rozwoju 
technologicznego oraz monitorowania badań 
w przedmiocie chemicznych i fizycznych zja-
wisk zachodzących ponad troposferą. Zaak-
centowano tu rolę agencji w werbowaniu do 
międzynarodowej współpracy naukowców 
i organizacji, co odbywa się pod kierunkiem 
Prezydenta i po konsultacji z Sekretarzem 
Stanu13.

Podkreślenia wymaga, iż federalnym do-
kumentem systematyzującym agencje admi-
nistracyjne jest United States Governmental 
Manual. NASA jest agencją administracyjną, 
a zatem nienależącą in genere ani do władzy 
wykonawczej, ani ustawodawczej. W tym do-
kumencie zalicza się ją jednakże do władzy 
wykonawczej, a to z racji wykonywanych przez 
nią zadań. Sama NASA w przyjętym przez sie-
bie Preliminarzu do retrospektywnej analizy 
istniejących regulacji z 2011 r. 14, wyraźnie za-
znaczyła, iż nie stanowi agencji regulacyjnej, 
ale posiada pewne regulacyjne kompetencje 

11 Tamże, art. 20113.
12 Tamże, art. 20131.
13 Tamże, art. 20161-20164.
14 http://www.nasa.gov/pdf/550671main_NASA%20Preliminary%20Plan_7.pdf.
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w zakresie nabycia prawa własności, ochrony 
środowiska czy prawa własności intelektual-
nej. Z tego też powodu agencja zastosowała się 
do Rozporządzenia Prezydenta USA Nr 13579 
obligującego niezależne agencje regulacyjne 
do sporządzania takiego preliminarza. W tych 
zatem sferach uzupełnia przepisy wydawa-
ne przez agencje wykonawcze. Przykładowo, 
NASA uzupełnia tzw. FAR (Federal Acquisition 
Regulations), czyli przepisy wydawane przez 
agencje, które dotyczą nabywania dóbr, ale 
nie przez podmioty sektora prywatnego. Re-
gulacje NASA zawarte są w Suplemencie do 
FAR (NASA FAR Supplement) publikowane 
w Dzienniku Regulacji Federalnych (Code of 
Federal Registration). W kontekście ochro-
ny środowiska zaś istotny jest Suplement do 
NEPA, czyli National Environmental Policy Act 
(NASA NEPA Supplement). 

W aspekcie tworzenia wspomnianych 
regulacji, NASA jest zobowiązana do stoso-
wania Ustawy o Procedurach Administracyj-
nych (Administrative Procedure Act)15. Ten akt 
prawny definiuje agencję, po pierwsze w spo-
sób negatywny jako każdy organ władzy USA, 
niezależnie od tego czy podlega innej agencji, 
za wyjątkiem Kongresu, sądów USA, władz na 
terytoriach USA, władz Dystryktu Kolumbia 
(choć w tym przypadku stosuje się niektóre 
przepisy), agencji będących organami repre-
zentacyjnymi partii, sądów i komisji wojsko-
wych oraz kilku innych organów16. W związku 
jednak z art. 552 tej ustawy regulującym pu-
bliczny dostęp do informacji, za agencje rozu-

mie się także departamenty wykonawcze, de-
partamenty wojskowe, korporacje rządowe 
lub inne ustanowione w ramach egzekutywy, 
w tym Urząd Wykonawczy Prezydenta oraz 
niezależne agencje regulacyjne17. Zgodnie 
z Ustawą APA procedura tworzenia regulacji 
prawnych przez agencje obejmuje: publikację 
projektu w Rejestrze Federalnym uwzględ-
niającą oświadczenie o miejscu, czasie i cha-
rakterze obowiązywania danej regulacji, 
podstawę prawną jej wydania, istotę regulacji 
oraz opis spraw jej podlegających. Wymóg ów 
nie dotyczy reguł interpretacyjnych, ogólnych 
oświadczeń o kierunku działania, wewnętrz-
nych procedur funkcjonowania oraz regulacji, 
co do których agencja uzasadni, iż notyfikacja 
jest niepotrzebna, niezasadna lub niezgod-
na z interesem publicznym, chyba że inne 
przepisy obligują do takiego powiadomienia 
lub przesłuchania. Następnie agencja musi 
umożliwić osobom zainteresowanym udział 
w przygotowaniu regulacji, w tym realizację 
uprawnienia do wnoszenia petycji o wydanie 
regulacji, jej nowelizację lub unieważnienie. 
Co do zasady powiadomienie o planowanej 
regulacji nie może nastąpić później niż w cią-
gu 30 dni przed datą jej obowiązywania18.

Na podstawie art. 552 Ustawy APA agen-
cje są zobowiązane do publikowania w Reje-
strze Federalnym:

opisu ich organizacji oraz wskazania pla-- 

cówek, w których można otrzymywać in-
formacje, składać wnioski i otrzymywać 
decyzje;

15 Dalej: Ustawa o APA.
16 Art. 551(1) Ustawy o Procedurach Administracyjnych (APA). Tekst dostępny na Stronie Internetowej: http://usgovinfo.

about.com.
17 Tamże, art. 552(f).
18 Tamże, art. 553. Zob. też: R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Zakamycze 2006, s. 82. Na temat agencji administracyjnych 

w USA zob. też: T.A.J. Banyś, A. Zaborowska, Rola amerykańskich agencji administracyjnych na wybranych przykładach, 
[w:] Administracja od samorządu po organizacje międzynarodowe, red. Anna Zaborowska, Toruń 2010, s. 5-44.
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oświadczenia o ogólnym kierunku działal-- 

ności i metodach jej wykonywania;
regulaminów, wzorów pism i regulacji - 

materialno-prawnych będących podsta-
wą funkcjonowania agencji, jak również 
wykładni oraz uaktualnień powyższych 
danych.
Dostęp do publicznego wglądu oraz moż-

liwości kopiowania dotyczy ponadto osta-
tecznych opinii w rozpoznawanych sprawach, 
interpretacji przepisów, które nie są publiko-
wane w rejestrze oraz instrukcji wewnętrz-
nych, o ile mogą one mieć wpływ na osoby 
trzecie. W 2008 r. właściwy sąd orzekł, iż 
wprowadzone przez NASA ankiety pracowni-
cze zawierające bardzo szczegółowe pytania 
– w tym w sferze prywatnej – nie naruszają 
Ustawy APA ze względu na przepis ustawy 
o NASA, który uprawnia Przewodniczącego 
agencji do ustalania rygorów zapewniających 
bezpieczeństwo, a zatem także do przeprowa-
dzania swego rodzaju dochodzeń w stosunku 
do pracowników19.

NASA jest agencją niezależną (independent 
agency) dlatego, że co do zasady nie jest – tak 
jak agencje wykonawcze (executive agencies) 
– podporządkowana organom egzekutywy. 
Niemniej, Prezydent USA wykonuje pewne 
zwierzchnie funkcje nad działalnością NASA. 
Głowa państwa bowiem, oprócz wpływu na 
obsadę w administracji NASA składa też Kon-
gresowi coroczny raport zawierający ogólny 
opis działalności agencji, jej ocenę oraz postu-
laty legislacyjne uznane przez niego lub Prze-
wodniczącego NASA za niezbędne lub pożąda-
ne dla osiągnięcia wyznaczonych celów20.

Należy również dodać, iż władze stanowe 
mogą wpływać legislacyjnie na NASA pod nastę-
pującymi warunkami wskazanymi w ustawie:

regulacje będą dotyczyć ziem lub innych - 

dóbr znajdujących się na obszarze danego 
stanu pod kontrolą NASA:
przewodniczący NASA zrzeknie się fe-- 

deralnych kompetencji legislacyjnych na 
rzecz stanu;
nie będzie naruszało to innych przepisów - 

prawa21.

INNE ustawy komERcjalIZującE 
DZIałaNIa w pRZEstRZENI 
koSmIczNEj

W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, iż 
według pierwotnych zamierzeń ustawodawcy 
rząd USA miał być wyłącznym usługodawcą 
w zakresie transportu kosmicznego. Dopie-
ro w 1984 r. na mocy Ustawy o Komercyjnym 
Wykorzystaniu Przestrzeni Kosmicznej (Com-
mercial Space Launch Act), stanowiącej obecnie 
rozdział 509 Tytułu 51 Kodeksu Prawa Stanów 
Zjednoczonych zatytułowany Handlowe Działa-
nia z Wykorzystaniem Przestrzeni Kosmicznej 
(Commercial Space Launch Activities) umożli-
wiono nie-rządowe zaangażowanie w wystrze-
liwaniu i wykorzystaniu pojazdów kosmicznych. 
Cele owej regulacji obejmują np.:
a) stymulację wzrostu gospodarczego oraz 

przedsiębiorczości z wykorzystaniem 
przestrzeni kosmicznej;

b) zachęcanie sektora prywatnego do budo-
wania i używania pojazdów kosmicznych, 
m.in. poprzez złagodzenie przepisów re-
gulujących wydawanie licencji;

19 Art. 20132 Ustawy o NASA.
20 Tamże, art. 20116.
21 Tamże, art. 20146.
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22 Art. 50901 Ustawy o Komercyjnym Wykorzystaniu Przestrzeni Kosmicznej (CSLA). Tekst dostępny na Stronie Interneto-
wej: www.law.cornell.edu.

23 Art. 106 Ustawy o Komercjalizacji Przestrzeni Kosmicznej (CSA). Tekst dostępny na Stronie Internetowej: http://www.
nasa.gov.

c) ułatwienie rozwoju infrastruktury ko-
smicznej z udziałem USA22.
Odpowiedzialnym za nadzorowanie tych 

programów - w tym organem właściwym do 
wydawania licencji - jest sekretarz transpor-
tu. Jego kompetencje we wskazanej mate-
rii reguluje Rozporządzenie Prezydenta Nr 
12465 (Executive Order 12465).

W 1998 r. Kongres na mocy Ustawy o Ko-
mercjalizacji Przestrzeni Kosmicznej (Com-
mercial Space Act) umożliwił udział instytucji 
niepublicznych w budowaniu międzynarodo-
wych stacji kosmicznych oraz uprawnił prze-
wodniczącego NASA do administrowania cen-
trami handlowego wykorzystania przestrzeni 
kosmicznej (commercial space centers)23.

W 2000 r. uchwalono także Ustawę o kon-
kurencyjności transportu w komercyjnym 
wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej (Com-
mercial Space Transportation Competitivness 
Act) akcentującą konieczność rozwoju prze-
mysłu transportu kosmicznego, co wiązało 
się z wysyłaniem na międzynarodową stację 
kosmiczną pierwszych astronautów. Stanowi-
ła ona podstawę do asygnowania funduszy na 
rzecz Urzędu ds. Komercjalizacji Przestrzeni 
Kosmicznej (Office of Space Commercializa-
tion) oraz Urzędu Administratora ds. Komer-Komer-
cjalizacji Transportu Kosmicznego (Office of 
the Associate Administrator for Commercial 
Space Transporation). 

Inne agencje, których działalność obejmuje 
przestrzeń kosmiczną to: NOAA Weather Satel-
lites i NOAA National Environmental Satellite, 
Data and Information Service działające w De-
partamencie Handlu, Advanced Research Proj-

ect Agency i United States Strategic Command 
powiązane z Departamentem Obrony, EROS 
Data Center w ramach Departamentu Zasobów 
Wewnętrznych USA, jak również Federal Avia-
tion Administration i National Science Founda-
tion przy Departamencie Transportu.

Warto dodać, iż ustawy komercjalizujące 
stanowią także podstawę do współpracowa-
nia z sektorem prywatnym przez Agencję Lot-
nictwa Federalnego. Mimo tej różnorodności 
instrumentów prawnych udział tego sektora 
w działaniach w przestrzeni kosmicznej wy-
nosi ok. 20%.

podSumoWANIE
Jeden z generalnych wniosków impliko-

wany analizą statusu prawnego NASA stano-
wi uwaga o sporym zróżnicowaniu materii 
obejmującej działalność agencji administra-
cyjnych w Stanach Zjednoczonych. W lite-
raturze przedmiotu trudno o wyraźne oraz 
uporządkowane podziały w owym zakresie, 
skoro samo prawo stwarza tak wiele podstaw 
organizacyjnych oraz funkcjonalnych. NASA 
świetnie odzwierciedla istniejące w owej 
sferze zamieszanie. Z jednej strony może 
w pewnych przypadkach realizować zadania 
o charakterze legislacji administracyjnej, ale 
w na tyle ograniczony sposób, iż trudno o jej 
zaklasyfikowanie jako agencji regulacyjnej.

Przedmiot działania agencji determinuje 
specyficzny charakter dobra przez nią chro-
nionego. Oprócz bowiem potrzeby zapewnie-
nia dobrobytu USA, równie istotne jest przed-
sięwzięcie kroków mających znaczenie dla 
całej ludzkości.
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Ogólne postanowienia dotyczące organiza-
cji NASA zawarto w Federalnej Ustawie o Ae-
ronautyce i Przestrzeni Kosmicznej. Niemniej, 
agencja owa posiada pewną autonomię w za-
kresie wprowadzania własnych przepisów we-
wnętrznych, w tym również tych regulujących 
funkcjonowanie ośrodków zamiejscowych. Za-
leżność agencji od władzy wykonawczej prze-
jawia się w tym zakresie koniecznością składa-
nia raportów Prezydentowi USA. Mimo tego, 
pozostaje ona agencją niezależną, a zatem nie 
ma statusu agencji wykonawczej.

Należy wyraźnie podkreślić, iż NASA nie 
jest jedynym organem władzy Stanów Zjedno-
czonych podejmującym działania w przestrze-
ni kosmicznej i w związku z tym bierze ona 
udział w swoistym wyścigu kompetencyjnym. 
Wydaje się, iż jest to szczególnie istotne w kon-
tekście uprawnień regulacyjnych. Jeśli bowiem 
w przyszłości rozpowszechniona zostanie 
działalność człowieka poza Ziemią, w odnie-
sieniu do Stanów Zjednoczonych podlegać bę-
dzie ona przede wszystkim jurysdykcji agencji 
regulacyjnej. To właśnie ten kierunek determi-
nować będzie zmiany w statusie NASA. 

Znaczące są ponadto modyfikacje w spo-
sobach finansowania tejże agencji. W dobie 
kryzysu ekonomicznego - inaczej niż w przy-
padku pozostałych aspektów gospodarczego 
funkcjonowania państwa - można dostrzec 
zjawisko wycofywania się państwa z roli steru-
jącej w sferze tzw. działań kosmicznych i kre-
owania szerszego wachlarza norm prawnych 
angażujących udział sektora prywatnego.

StrESzczENIE
W niniejszym artykule przedstawiono 

podstawy prawne Narodowej Agencji Ae-
ronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). 

Podług obowiązujących norm podmiot ów 
należy klasyfikować jako agencję niezależ-
ną z ograniczonymi uprawnieniami legisla-
cyjnymi. Status, organizacja i funkcje NASA 
reguluje przede wszystkim Federalna Usta-
wa o Aeronautyce i Przestrzeni Kosmicznej. 
W innych, uwzględnionych w tejże publikacji 
aktach prawnych, znajdują się przepisy, któ-
re albo bezpośrednio dotyczą funkcjonowa-
nia NASA, albo konstytuują takie podmioty, 
których zadania mogą mieć charakter kon-
kurencyjny w stosunku do kompetencji pre-
zentowanej agencji. W związku z tym, jeden 
z analizowanych wątków obejmuje inne usta-
wy komercjalizujące działania w przestrzeni 
kosmicznej. Niewątpliwie NASA jest agencją, 
której status będzie zmieniał się w przyszło-
ści odpowiednio do postępu technologiczne-
go umożliwiającego zwiększoną aktywność 
człowieka poza Ziemią.

słowa klucZowE
NASA, agencje administracyjne, prze-

strzeń kosmiczna

SummAry
This article pertains to legal rules gov-

erning the National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). According to con-
temporary law this agency should be classi-
fied as an independent agency with limited 
regulatory competences. Status, organiza-
tion and functions of NASA are mainly de-
scribed in the National Aeronautics and 
Space Program. In the remaining acts men-
tioned in the article one can find rules that 
either directly relate to NASA or constitute 
such entities whose functions may be com-
petetive with powers of NASA. Therefore, 
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one aspect hereby analysed embraces other 
acts commercialising a space activity. There 
are no doubts that NASA is an agency which 
legal status will be modified according to 
technological progress that enables and 

develops more intensive human activity be-
yond the Earth.
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1 Art. 59a k.k. wprowadziła w art. 12 pkt 1 ustawa z dnia 27 września 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 1247 ze zm., Dz.U. 
z 2015 r., poz. 396.

2 Zob. Uzasadnienie projektu o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych 
innych ustaw, druk nr 870.

3 R. Koper, Warunki umorzenia postępowania karnego w trybie art. 59a k.k., „Ius Novum” 2014, nr 3, s. 12-13.
4 Projekt ustawy z dnia 5 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego i niektórych 

innych ustaw wraz z uzasadnieniami, mieszczący się na stronie: bip.ms.gov.pl.

Wprowadzenie do Kodeksu karnego no-
wej instytucji uregulowanej w art. 59a k.k.1 
stanowi kontynuację polityki państwa, która 
co do zasady ma na celu wzmocnienie pozycji 
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym2. 
Przejawem realizacji tego założenia jest roz-
szerzenie katalogu instytucji prawnych, któ-
rych podstawę stanowi element koncyliacji 
lub restytucji szkody wyrządzonej przestęp-
stwem. Taki zabieg legislacyjny konstytuuje 
nową podstawę z art. 59a k.k. do umorze-
nia procesu karnego w oparciu o element 
sprawiedliwości naprawczej. Słusznie pod-Słusznie pod-
kreśla R. Koper, że ta odsłona sprawiedliwo-
ści naprawczej wyznaczająca kształt prawa 
i procesu karnego oznacza ,,wyeksponowa-
nie pokrzywdzonego i należnej mu restytu-

cji sprowadzającej się do naprawienia przez 
sprawcę szkód i krzywd wyrządzonych po-
krzywdzonemu na skutek przestępstwa, jako 
założenia, że państwowa reakcja na przestęp-
stwo nie polega na równoważeniu zła złem, 
lecz na przywróceniu dobra, które przez ten 
czyn zostało naruszone”3. Ponadto, celem tej 
instytucji jest przyśpieszenie postępowania 
karnego poprzez wyeliminowanie z procesu 
spraw, których prowadzeniem nie jest zainte-
resowany sam pokrzywdzony, z uwagi na za-
kończenie sporu, a do uczestniczenia w któ-
rych byłby jednak zobowiązany bez wprowa-
dzenia tej instytucji4.

Należy zaznaczyć, że prawo karne dyspo-
nuje takimi instytucjami prawnymi, w któ-
rych już starania sprawcy o naprawienie 

Ewa kruk

Umorzenie kompensacyjne 
postępowania karnego w trybie  
art. 59a k.k. – zarys problematyki

Compensatory discontinuation of the criminal proceeding 
under art. 59a c.c. – an outline of the issues
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5 W. Zalewski, Naprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative justice, [w:] Kompensacyjna funkcja 
prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, red. S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaska, M. 
Żurek, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2002, nr 2, s. 71.

6 I. Sepioło, Pojednanie pokrzywdzonego ze sprawcą jako podstawa do umorzenia postępowania w świetle projektu 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2, s. 114.

7 Ł. Chojniak, Umorzenie restytucyjne – odpowiedź na zjawisko nadmiernej kryminalizacji i penalizacji?, [w:] Granice 
kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013, s. 609.

8 R.A. Stefański, Umorzenie restytucyjne – odstępstwem od zasady legalizmu, [w:] Zasada legalizmu w procesie karnym,. 
t. 1 , red. B. Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski, Lublin 2015, s. 427.

9 Tamże, s. 427.

szkody lub zapobieżenie szkodzie przynieść 
mu mogą korzyść w zakresie wymiaru kary. 
Sytuacje takie określane są mianem czynnego 
żalu. Czynny żal pojmowany szeroko obejmu-
je również naprawienie szkody5.

W tym aspekcie konstrukcja art. 59a k.k. 
zbliżona została do rozszerzenia przedmioto-
wego warunkowego umorzenia postępowa-
nia, które przewiduje art. 67 § 3 k.k. Zastoso-
wanie § 3 w wypadku, gdy sprawca dopuścił 
się występku zagrożonego karą pozbawienia 
wolności do lat 5, uzależniono od naprawienia 
przez sprawcę szkody. I na tym podobieństwo 
tej regulacji się kończy, ponieważ przesłanki 
materialne warunkowego umorzenia nor-
muje Kodeks karny, zaś kwestia skierowania 
wniosku o warunkowe umorzenie postępo-
wania podlega swobodnej ocenie prokurato-
ra, a zagadnienie trybu procedowania w tym 
przedmiocie reguluje Kodeks postępowania 
karnego w art. 341 k.p.k.

Zgodnie z art. 59a k.k. ,,Jeżeli przed 
rozpoczęciem przewodu sądowego w pier-
wszej instancji sprawca, który nie był up-
rzednio skazany za przestępstwo umyślne 
z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzy-
wdzonym, w szczególności w wyniku me-
diacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił 
wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wni-
osek pokrzywdzonego, postępowanie karne 
o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 
3 lat pozbawienia wolności, a także 

o występek przeciwko mieniu zagrożony 
karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia 
wolności, jak również o występek określony 
w art. 157 § 1”.

Chociaż zasada legalizmu nie jest dzisiaj ro-
zumiana jako nakaz wymierzenia kary w spra-
wie o każde przestępstwo w myśl zasady nul-
lum crimen sine poena, lecz jako obowiązek 
adekwatnej reakcji organów procesowych na 
popełnione przestępstwo6, to z pewnością na-
leży przyjąć, że art. 59a k.k. jest wyrazem od-
stępstwa od legalizmu na rzecz oportunizmu 
i to, jak słusznie zauważa Ł. Chojniak, o cha-
rakterze generalnym7. Rację ma R.A. Stefański 
przyjmując argument, że z uwagi na przyję-
ty cel tej instytucji – zaniechanie ścigania ze 
względu na złagodzenie konfliktu społecznego 
wywołanego przestępstwem w drodze zre-
kompensowania jego skutków przez spraw-
cę, należy uznać, iż dochodzi do odstępstwa 
od zasady legalizmu8. Sprawca w świetle tego 
unormowania nie jest pociągany do odpowie-
dzialności karnej z powodu okoliczności, które 
wystąpiły po jego popełnieniu9.

Stąd, ustawodawca uzależnił umorzenie 
postępowania karnego od spełnienia warun-
ków, które zostały zawarte w art. 59a k.k., 
przy założeniu, że w procesie karnym działa 
zindywidualizowany pokrzywdzony (lub po-
krzywdzeni) a sprawca (sprawcy) naprawił 
szkodę wyrządzoną przestępstwem lub za-
dośćuczynił krzywdzie. 
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Umorzenie kompensacyjne postępowa-
nia karnego może nastąpić, jeżeli zostały 
spełnione kumulatywnie warunki wskazane 
w art. 59a k.k. Należą do nich: 1) naprawienie 
szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej 
krzywdzie pokrzywdzonemu (lub wszystkim 
przy wielości pokrzywdzonych); 2) wniosek 
pokrzywdzonego; 3) występek zagrożony 
karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia 
wolności; 4) występek przeciwko mieniu za-
grożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozba-
wienia wolności; 5) występek zamieszczony 
w rozdziale „Przestępstwa przeciwko życiu 
lub zdrowiu” w art. 157 k.k., tj. występek 
umyślnego naruszenia czynności ciała lub 
spowodowanie rozstroju zdrowia.

Do przeszkód procesowych uniemożliwia-
jących taki sposób zakończenia postępowa-
nia karnego należy zaliczyć: 1) postępowanie 
prowadzone wobec sprawcy, który uprzednio 
był skazany za przestępstwo umyślne oraz 
sprawcy tzw. przestępstwa bez ofiar. Jak słusz-
nie przyjmują komentatorzy10, oznacza to, że 
skazanie za jakikolwiek typ przestępstwa 
z zastosowaniem przemocy, które nie uległo 
jeszcze zatarciu – uniemożliwia umorzenie 
postępowania na wniosek. Natomiast, para-
doksalnie, w tym wypadku nie ma przeszkód 
by takie umorzenie nastąpiło wobec sprawcy, 
co do którego sąd warunkowo umorzył wyro-
kiem postępowanie karne w sprawie o prze-
stępstwo z użyciem przemocy, a także wtedy, 
gdy oskarżony był uprzednio skazany za inne 

przestępstwo umyślne lub nieumyślne; 2) za-
chodzi okoliczność uzasadniająca, że umorze-
nie postępowania byłoby sprzeczne z potrze-
bą realizacji celów kary (art. 59a § 3 k.k.).

W Kodeksie karnym „obowiązek napra-
wienia szkody” i „zadośćuczynienia wyrzą-
dzonej krzywdzie” zostały zamieszczone 
w rozdziale zatytułowanym „Przepadek 
i środki kompensacyjne”. Takie usytuowanie 
tych środków określa funkcję kompensacyjną 
oraz kompleksowe zastosowanie w obrębie 
całej ustawy11. Zgodnie z dyspozycją zawartą 
w art. 46 k.k. o zakresie wyrządzonej prze-
stępstwem szkody i krzywdy, sąd orzeka sto-
sując przepisy prawa cywilnego. Kodeks cy-Kodeks cy-
wilny nie formułuje definicji szkody. W dok-W dok-
trynie prawa cywilnego przyjmuje się, że 
przez pojęcie szkody należy rozmieć nie tylko 
szkodę majątkową, ale także szkodę niemate-
rialną (uszczerbek niematerialny)12. Według 
Z. Radwańskiego i A. Olejniczaka, określe-
nie to odnosi się do wszelkich uszczerbków 
w dobrach lub interesach prawnie chronio-
nych, których poszkodowany doznał wbrew 
swej woli. Autorzy ci wskazują, że zwrot za-
strzegający „wbrew swej woli” pozwala na 
odróżnienie szkody od uszczerbków, jakie 
nastąpiły na mocy decyzji samego zaintereso-
wanego podmiotu13. Z. Radwański i A. Olejni-
czak zwracają uwagę na fakt, że w prawie cy-
wilnym wykształciły się dwie koncepcje uję-
cia teoretycznoprawnego „szkody”. Według 
węższej koncepcji, „szkoda” jest synonimem 

10 W. Konarska-Wrzosek, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015, s. 397; tak też M. Budyn-
Kulik, [w:] Kodeks kary. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, s.193-194.

11 A. Pilch, Umorzenie kompensacyjne (art. 59a k.k.), [w:] Nowelizacja Prawa Karnego 2015. Komentarz, red. A. Wróbel, 
Kraków 2015, s. 331.

12 T. Wiśniewski, [w:] G. Bieniek , H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. 
Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, wyd. 10, Warszawa 2011, s. 80.

13 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2014, s. 93.
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14 Tamże, s. 94.
15 T. Wiśniewski, [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. 

Żuławska, Komentarz do Kodeksu..., s. 80.
16 K. Zagrobelny, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wyd. 6, s. 633.
17 Tamże.
18 T. Wiśniewski, [w:] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. 

Żuławska, Komentarz do Kodeksu..., s. 80.

uszczerbku majątkowego, obok którego usy-
tuować należy odrębne pojęcie szkody niema-
jątkowej. Natomiast według drugiej, szerszej 
koncepcji, szkoda jako pojęcie nadrzędne 
obejmuje zarówno szkodę majątkową, jak 
i niemajątkową. Nie jest to – według autorów 
– tylko spór natury terminologicznej, lecz tak-
że o doniosłości merytorycznej. Przyjmują oni 
argumentację, według której „przy szerszym 
rozumieniu pojęcia szkody, w braku odmien-
nych dyspozycji ustawowych postanowienia 
dotyczące szkody bezpośrednio będą się od-
nosić również do uszczerbku typu niemająt-
kowego – bez względu na to, jak zostaną one 
określone w ustawie. Z kolei w razie przyjęcia 
węższego rozumienia szkody, postanowienia 
ustawy zawierające ten termin bezpośrednio 
odnosić się będą wyłącznie do uszczerbku 
typu majątkowego i ewentualnie tylko ana-
logicznie można je stosować do uszczerbku 
typu niemajątkowego”14. W Kodeksie cywil-
nym naprawienie szkody majątkowej objęte 
jest obowiązkiem ogólnym, natomiast obo-
wiązek wynagrodzenia krzywdy powstaje 
tylko wtedy, gdy przewiduje to przepis szcze-
gólny15.

Na gruncie Kodeksu cywilnego uszczer-
bek typu niemajątkowego określony został 
mianem krzywdy a suma pieniężna przezna-
czona na złagodzenie tej krzywdy zadość-
uczynieniem (art. 445 k.c.). Krzywda odnosi 
się do naruszenia dóbr osobistych w postaci 
np. bólu, cierpienia, a także uszkodzenia cia-
ła lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 445 

§ 1 w zw. z art. 444 k.c.), pozbawienia praw 
człowieka ( art. 445 § 2 k.c.), skłaniania ko-
gokolwiek za pomocą podstępu gwałtu lub 
nadużycia stosunku zależności do poddania 
się czynowi nierządnemu (art. 445 § 2 k.k.).

Warunkiem koniecznym powstania 
obowiązku naprawienia szkody jest istnie-
nie adekwatnego związku przyczynowego. 
O związku tym art. 361 § 1 k.c. stanowi, że 
,,zobowiązany do odszkodowania pono-
si odpowiedzialność tylko za normalne 
następstwa działania lub zaniechania, 
z którego szkoda wynikła”. Według teorii 
adekwatnej przyczynowości dokonuje się se-
gregacji zjawisk niezbędnych do wywołania 
szkody jak i zdarzeń, z których każde stanowi 
jakieś ogniwo w łańcuchu skutków16. Przepis 
art. 361 § 1 k.c. opiera tę selekcję na kryterium 
normalności następstw17. Ustalając wysokość 
szkody majątkowej zastosowanie ma meto-
da subiektywną, której założeniem jest to, że 
uwzględnia się szczególną wartość, jaką dla 
poszkodowanego miały naruszone dobra18. 
Metoda obiektywna stosowana jest wtedy, 
gdy przepis szczególny tego wymaga, a pole-
ga ona na zbadaniu przeciętnej, powszechnej 
wartości dobra.

Ustawa cywilna przewiduje naprawie-
nie szkody w drodze przywrócenie stanu po-
przedniego bądź zapłaty odpowiedniej sumy 
pieniężnej (art. 363 § 1 zd. 1 k.c.). Wybór 
wyrównania uszczerbku ustawodawca po-
zostawia poszkodowanemu. Prawo wyboru 
zostaje wyłączone, gdy przywrócenie stanu 
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poprzedniego jest niemożliwe albo pociąga za 
sobą nadmierne trudności lub koszty. Przepi-Przepi-
sy kodeksowe uznają tym samym obie formy 
za równoprawne i równoważne w tym sensie, 
że realizują one funkcję kompensacyjną19.

W odniesieniu do regulacji art. 59a k.k. 
ustawodawca odwołując się do naprawienia 
szkody i zadośćuczynienia krzywdzie powsta-
łej w wyniku przestępstwa nie określa expres-
sis verbis wymaganego poziomu naprawienia 
szkody lub krzywdy20, uzasadniającego trwa-
łe zakończenie postępowania karnego. W pi-
śmiennictwie21 zasadnie przyjmuje się, że na-
prawienie szkody powinno nastąpić w całości 
zaś zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie 
powinno sprawiać zadość pokrzywdzonemu 
lub sprostać wymogom satysfakcjonującym 
samego pokrzywdzonego. Słusznie J. Majewski 
podkreśla, iż w sprawach, w których sprawca 
wyrządził pokrzywdzonemu przestępstwem 
zarówno szkodę majątkową jak i niemajątko-
wą (krzywdę) wystarczy wyrównanie jednej 
z nich, przy czym musi to być wyrównanie 
pełne22. Nie jest dopuszczalne zastosowanie 
tego przepisu w wypadku naprawienia szko-
dy w części lub zadośćuczynienia krzywdzie 
jedynie w części. Kodeks karny zawiera sz-Kodeks karny zawiera sz-
ereg regulacji normatywnych, które odnoszą 
się do zadośćuczynienia roszczeniom pokrzy-
wdzonego. W przeważającej mierze przepi-W przeważającej mierze przepi-
sów ustawodawca wskazuje w ustawie kar-
nej expressis verbis, że dopuszcza dokonanie 
kompensacji w części, np. art. 46 § 1 k.k., 67 

§ 3 k.k. Zdaniem A. Pilch, skoro ustawodawca 
w art. 59 k.k. nie wskazał na możliwość doko-
nania kompensacji jedynie w części, oznacza 
to, że warunkiem umorzenia postępowania 
w tym trybie jest wyłącznie całkowita kom-
pensacja szkody23. Przyjęte stanowiska nale-
ży w pełni zaaprobować. Zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę odnosi się do narusze-
nia dóbr osobistych pokrzywdzonego lub do 
wyrządzenia mu innej krzywdy moralnej (bez 
spowodowania szkody majątkowej lub obok 
szkody majątkowej). Stąd, zadośćuczynienie 
może być orzekane obok obowiązku napra-
wienia szkody, przy czym nie ma możliwości 
orzekania zadośćuczynienia w części24.

Naprawienia szkody majątkowej i (lub) 
niemajątkowej będzie wymagało jednak pew-
nych uzgodnień, które powinny mieć miejsce 
w formie przewidzianej przez prawo. Ustawa 
na ten temat milczy. Słusznie zwraca uwagę J. 
Majewski, iż nie jest wymagane, aby do pojed-
nania między sprawcą a pokrzywdzonym 
doszło w wyniku mediacji. Zdaniem tego auto-Zdaniem tego auto-
ra, zwrot „szczególności” przesądza o tym, że 
ten sposób dojścia do pojednania został w art. 
59a § 1 k.k. wskazany jedynie przykładowo25. 
Możemy uznać, iż racjonalny ustawodawca 
wyraża domniemaną zgodę na dokonania ta-
kiej czynności na posiedzeniu koncyliacyjnym 
przed organem postępowania przygotowaw-
czego lub przed sądem, na przykład zawarcie 
ugody w trybie art. 53 § 3 k.k. Mając na uwadze 
założenia ustawodawcy skierowania procesu 

19 M. Piwowar, O sposobach naprawienia szkody, „Państwo i Prawo” 2013, z. 4, s. 85.
20 W. Konarska-Wrzosek, [w:] Kodeks karny, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015, s. 397.
21 Zob. J. Majewski, Umorzenie postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.), „Czasopismo Prawa 

Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 2, s. 19; A. Pilch, Umorzenie kompensacyjne..., s. 330.
22 J. Majewski, Umorzenie postępowania..., s. 19.
23 A. Pilch, Umorzenie kompensacyjne..., s. 330.
24 M. Budyn-Kulik, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, s.170 i powołana tam literatura.
25 J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian, Warszawa 2015, s. 179.
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26 Zob. R. Koper, Warunki umorzenia..., s. 12-16.

karnego ku idei sprawiedliwości naprawczej, 
w praktyce temu celowi służyć będzie w isto-
cie mediacja (art. 23a k.p.k.).

Wszelkie inne formy rozwiązania konfliktu 
karnego w formie ugody należałoby przyjąć 
z pewną dozą ostrożności. Zdaniem R. Kopera, 
dopuszczalne będą również nieformalne nego-
cjacje pokrzywdzonego i oskarżonego zakoń-
czone ugodą, której treść zostaje potem potwier-
dzona przed sądem26. Wydaje się, że tego typu 
negocjacje i zawarta w ich wyniku ugoda nawet 
potwierdzona może sprzyjać nadużyciom ze 
strony sprawców przestępstw, które w konse-
kwencji prowadzą do wydłużenia procesu. Do 
zaakceptowania natomiast jest forma zawarcia 
ugody i naprawienia szkody majątkowej i (lub) 
niemajątkowej przed notariuszem.

Nie bez znaczenia pozostaje moment 
czasowy, w którym sprawca czynu wystąpi 
z propozycją naprawienia szkody lub 
zadośćuczynienia krzywdzie. Chociaż usta-Chociaż usta-
wa nie mówi kto występuje z propozycją 
naprawienia szkody, trudno wyobrazić sobie 
sytuację, że to pokrzywdzony, który powziął 
wiedzę o możliwości „szybkiego” zakoń-
czenia procesu pod „warunkiem wniosku” 
wystąpi czy powinien wystąpić z taką pro-
pozycją. Wyrażenie takiej propozycji przez 
sprawcę koreluje z określeniem jego post-
awy w procesie, a w szczególności stanowi 
przejaw żalu rzeczywistego z popełnienia 
przestępstwa i faktycznej woli naprawienia 
szkody oraz krzywd powstałych w wyniku za-
chowania kryminogennego. Brak przejawów 
zainteresowania sytuacją pokrzywdzonego 
na etapie postępowania przygotowawczego 
może budzić uzasadnione wątpliwości co do 

motywów i szlachetnych intencji skierow-
anych ku jego osobie. Naprawienie szkody czy 
krzywd może stanowić tylko cel sam w sobie, 
polegający na uniknięciu odpowiedzialności 
w prosty a równocześnie „tani sposób zała-
twienia” sprawy karnej.

Naprawienie szkody lub zadośćuczynie-
nie wyrządzonej krzywdzie pokrzywdzone-
mu (lub wszystkim przy wielości pokrzyw-
dzonych) powinno nastąpić w terminie wska-
zanym w ustawie, tzn. „do czasu rozpoczęcia 
przewodu sądowego”. W postępowaniu 
karnym termin ten należy do kategorii ter-
minów prekluzyjnych. Oznacza to, że prze-
kroczenie wskazanego w ustawie terminu 
określonego momentem czasowym zawsze 
będzie skutkowało niedopuszczalnością zas-
tosowania tej instytucji. Mając na względzie 
funkcję tego umorzenia – ekonomizacja pro-
cesu z wykorzystaniem instrumentu mediacji 
w sprawach karnych, należałoby uwzględnić 
upływ czasu konieczny do wdrożenia i proce-
dowania z udziałem mediatora lub ewentu-
alnych uzgodnień pojednawczych z udziałem 
organu procesowego. 

W związku z tym do posiedzenia mediacyj-
nego albo koncyliacyjnego powinno dojść jeszc-
ze na etapie postępowania przygotowawczego 
lub na etapie postępowania jurysdykcyjnego 
w fazie poprzedzającej rozpoczęcie rozprawy 
głównej, a ostatecznym momentem faktycz-
nego wniesienia wniosku po zakończonej pro-
cedurze mediacji lub ugody jest zakończenie 
etapu wstępnego przed rozpoczęciem mo-
mentu odczytywania aktu oskarżenia. Słusznie 
podnosi A. Pilch, że praktyczna realizacja może 
generować problemy, zarówno co do określe-
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27 A. Pilch, Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 59a k.k., „Państwo i Prawo” 2013, z. 4, s. 103.
28 J. Majewski, Umorzenie postępowania..., s. 21.
29 Zob. szerzej na ten temat A. Lach, Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k., „Prokuratura i Prawo” 

2015, nr 1-2, s. 141-142.
30 Zob. też szerzej na temat nieuprawnionego wpływania na sprawcę Ł. Chojniak, Umorzenie restytucyjne..., s. 611-614.
31 A. Sakowicz, Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59 k.k. jako wyjątek od zasady legalizmu, [w:] Zasada 

legalizmu w procesie karnym, t. II, red. B. Dudzik, J. Kosowski, E. Kruk, I. Nowikowski, Lublin 2015, s. 289.
32 A. Pilch, Umorzenie kompensacyjne w trybie art. 59a k.k. – wybrane zagadnienia, „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 60.

nia dalszego trybu procedowania (tj. z per-
spektywy podjęcia decyzji o prowadzeniu dal-
szych czynności w sprawie i ich zakresu, bądź 
zawieszeniu postępowania), jak i w kwestii 
wskazania organów nadzorujących wykonanie 
przyjętych przez podejrzanego (oskarżonego) 
obciążeń finansowych27.

Dokonanie powyższych uzgodnień, zaak-
ceptowanych przez strony konfliktu karnego, 
których rezultatem jest złożenie wniosku, 
nie może oznaczać „rozstrzygnięcia w przed-
miocie wniosku pokrzywdzonego niczym nie 
skrępowaną swobodą w jaki sposób o tym 
wniosku rozstrzygnąć”28. 

Wniosek pokrzywdzonego powinien być 
wniesiony do uprawnionego organu danego 
etapu postępowania karnego. Wniosek o umo-Wniosek o umo-
rzenie procesu wobec sprawcy na żądanie 
pokrzywdzonego powinien podlegać kontroli 
formalnej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kontroli w zakresie ustaleń co do wartości 
przedmiotu szkody i (lub) zadośćuczynienia 
krzywdzie oraz realizacji celu kary29. Z prak-
tycznego punku widzenia ma to istotne zna-
czenie ponieważ pozostawienie pokrzywdzo-
nemu decyzji co do dalszego biegu procesu 
w sytuacji zaakceptowanych przez niego wa-
runków rodzi obawy w postaci, po pierwsze 
instrumentalizacji nadużyć ze strony spraw-
ców w stosunku do pokrzywdzonych o niskim 
poziomie rozumowania i niskim poziomie eko-
nomicznym. Decyzję przedmiotową, czy szko-
da została naprawiona lub zadośćuczyniono 

krzywdzie zostało wyrównane, podejmuje 
sam pokrzywdzony30, który może z obawy 
przed następstwami niewyrażenia zgody przy-
jąć wartość zaniżoną w stosunku do uszczerb-
ku lub krzywdy wyrządzonej przestępstwem, 
albo pokrzywdzony, który z obawy przed 
sprawcą godzi się na nie podlegającą jego od-
mowie propozycję podejrzanego (oskarżone-
go) zakończenia postępowania. A. Sakowicz, 
odnosząc się do założeń koncepcji zgody na-
stępczej przy znoszeniu karalności w przypad-
ku akceptacji przez pokrzywdzonego faktu na-
ruszenia dóbr prawnych pozostających w jego 
dyspozycji, słusznie podkreśla, że możliwość 
zniesienia przez pokrzywdzonego odpowie-
dzialności karnej pozostaje w sprzeczności 
z zasadą sprawiedliwości31. Należy podzielić 
też stanowisko D. Karczmarskiej, że przepis 
art. 59a k.k. wzmacnia pozycję pokrzywdzone-
go w sensie formalnym, natomiast materialnie 
pokrzywdzony nie uzyskuje niczego, czego nie 
mógłby uzyskać w wyniku skazania sprawcy. 
Należy podzielić pogląd A. Pilch, iż z uwagi na 
funkcję kompensacyjną jaką przede wszyst-
kim ma realizować instytucja z art. 59a k.k., na-
leży dopuścić możliwość modyfikacji wniosku 
przez pokrzywdzonego, stosownie do sugestii 
organu rozpoznającego go, analogicznie jak ma 
to miejsce w przypadku rozpoznania przez sąd 
wniosku o warunkowe umorzenie postępowa-
nia (art. 341 k.k.) bądź wniosku o skazanie bez 
przeprowadzenia rozprawy w trybie art. 335 
k.p.k. (art. 343 k.p.k.) 32. 
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Wniosek powinien być sporządzony 
i wniesiony przez uprawniony podmiot, któ-
rym zgodnie z art. 59 k.k. jest pokrzywdzony 
w rozumieniu art. 49 k.p.k. Jeżeli czyn został 
popełniony na szkodę więcej niż jednego po-
krzywdzonego, warunkiem zastosowania § 1 
jest pojednanie się, naprawienie przez sprawcę 
szkody oraz zadośćuczynienie za wyrządzoną 
krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzyw-
dzonych (art. 59a § 2 k.k.). Przedmiotowy wni-Przedmiotowy wni-
osek może jak wynika z § 1 złożyć chociażby 
jeden z pokrzywdzonych. Przyjmując, że 
złożenie wniosku następuje w trybie wska-
zanym przez jednego z pokrzywdzonych, 
a skutkiem procesowym wniesienia wniosku 
jest obligatoryjne umorzenia postępowania 
w trybie art. 59a k.k., powstaje pytanie jak 
powinien postąpić uprawniony organ w sy-
tuacji, gdy pozostali pokrzywdzeni cofają 
swoje oświadczenia albo nie wyrażają zgody 
na umorzenie wskutek wniosku wniesionego 
przez jednego z nich. Wydaje się, że w tej sytu-Wydaje się, że w tej sytu-
acji podzielność podmiotowo-przedmiotowa 
wniosku jest niedopuszczalna, a w związku 
z tym podstawę odmowy przyjęcia wniosku 
powinien stanowić art. 2 § 1 pkt. 3 k.p.k. oraz 
art. 59a § 3 k.k., zgodnie z którym umorzenia 
kompensacyjnego nie stosuje się, jeżeli zacho-
dzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że 
umorzenie postępowania byłoby sprzeczne 
z potrzebą realizacji celów kary33. 

Problematyczna pozostaje też kwe-
stia wniesienia wniosku przez inny pod-
miot. W związku z tym pojawia się pytanie, 
czy taki wniosek może sporządzić i wnieść 
pełnomocnik pokrzywdzonego. Odpowiedź 
powinna być twierdząca. Biorąc pod uwagę 
różne przymioty natury osobowościowej, 

osób pokrzywdzonych, a w szczególności 
cechy charakteryzujące „przeciętnego pokrzy-
wdzonego” jako podmiotu niefachowego, nie 
wykazującego się wiedzą prawniczą, często 
o różnym poziomie wykształcenia, różnym st-
anie tzw. ,,przeciętnego rozumowania” należy 
przyjąć, że wniosek taki może sporządzić 
i wnieść na życzenie pokrzywdzonego również 
pełnomocnik. Problem również w tym, czy 
z wnioskiem o umorzenie postępowania mogą 
wystąpić osoby wykonujące prawa pokrzy-
wdzonego. Wydaje się, że odpowiedź pozyty-
wna może odnosić się jedynie do sytuacji, 
w której nastąpiło przez sprawcę naprawie-
nie szkody zmarłemu pokrzywdzonemu, 
w postępowaniu przygotowawczym lub ju-
rysdykcyjnym, a w zawartej przed organem 
ugodzie pokrzywdzony wyraził wolę złożenia 
wniosku chociaż czynności tej nie dokonał. 
Osoby najbliższe wykonujące prawa zmarłego 
pokrzywdzonego mogą skutecznie taki wni-
osek złożyć. W przypadku “braku lub nieujaw-W przypadku “braku lub nieujaw-
nienia osób najbliższych” z takim wnioskiem 
może wystąpić prokurator w fazie postępowa-
nia przygotowawczego pod warunkiem, że do-
szło do ugody w tej fazie procesu (na posiedze-
niu pojednawczym przed organem lub w po-
stępowaniu mediacyjnym) a pokrzywdzony 
przejawiał wolę, lecz z obiektywnych przyczyn 
(np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia) nie 
mógł tego uczynić. Jeżeli proces został zainic-Jeżeli proces został zainic-
jowany wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, 
ugoda została zawarta, ale z podobnych przyc-
zyn pokrzywdzony nie złożył wniosku, chociaż 
deklarował taką wolę i jest ona udokumentow-
ana, wniosek sporządza i wnosi prokurator. 
Osoby wykonujące prawa pokrzywdzonego 
(jeżeli postępowanie rozstrzygające o zawart-

33 Zob. szerzej R. Koper, Warunki umorzenia..., s. 23-25.
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34 W. Konarska-Wrzosek, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2015, s. 397.
35 Tamże, s. 397. Zob. szerzej też M. Budyn-Kulik, Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015, s. 193-194; J. 

Majewski, Umorzenie postępowania karnego na wniosek (art. 59 k.k.). Tezy wraz z odpowiedziami na pytania postawione 
podczas III Krakowskiego Forum Karnistycznego, [w:] „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 2, s. 21.

36 Zob. A. Pilch, Umorzenie postępowania..., s. 101; R. Koper, Warunki umorzenia..., s. 23-25; R. A. Stefański, Umorzenie 
restytucyjne..., s. 433.

ej ugodzie albo nie rozpoczęło się albo jeszcze 
nie zakończyło albo zakończyło ale bez udoku-
mentowanej deklaracji woli pokrzywdzonego) 
po pierwsze nie mają prawa do występowania 
za pokrzywdzonego we wszelkich przewid-
zianych formach uzgodnień konsensualnych, 
a po drugie w tym wypadku, prawo do wnie-
sienia wniosku miał tylko sam pokrzywdzony.

Zakres zastosowania art. 59 k.k. obejmuje 
zamknięty katalog występków do których usta-
wodawca zalicza wszystkie drobne i mniejszej 
wagi przestępstwa oraz niektóre lżejsze 
przestępstwa należące do kategorii przestępstw 
o średnim ciężarze gatunkowym. Umorzenie 
postępowania jest dopuszczalne w przypadku 
wszystkich typów przestępstw, które zostały 
zagrożone karą lub karami wolnościowymi lub 
karą pozbawienia wolności (bez względu na jej 
górną granicę) albo sankcją prostą przewidującą 
wyłącznie zagrożenie karą pozbawienia wolno-
ści nie przekraczającą lat 3 albo sankcją kumu-
latywną przewidującą karę pozbawienia wolno-
ści nie wyższą niż lat 3 i grzywnę34. Umorzenie 
w tym trybie jest możliwe w przypadku wszyst-
kich typów przestępstw skierowanych przeciw-
ko mieniu, za które nie grozi kara surowsza niż 
5 lat pozbawienia wolności oraz w przypadku 
jednego typu przestępstwa z grupy przestępstw 
przeciwko życiu i zdrowiu w postaci umyślnego 
naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdro-
wia, o którym mowa w art. 157 § 1 k.k.35 Należy 
zauważyć, że spośród występków wskazanych 
w art. 59a k.k. nie wyłączono sprawców występ-
ków o charakterze chuligańskim (art. 115 § 21 
k.k.)36, co może budzić wątpliwość.

Reasumując należy stwierdzić, że z teore-
tycznoprawnego punktu widzenia instytucja 
ta może budzić wątpliwości. Z perspektywy 
praktyki jest to instytucja, która respektuje 
podstawowe cele procesu w kontekście jego 
przyśpieszenia i uczynienia go „tańszym”. Ist-Ist-
nieje jednak obawa, czy tego typu instrument 
będzie sprzyjał zapobieganiu przestępczości 
i w sposób znamienny zwalczał przestępczość 
i czy idea sprawiedliwości naprawczej nie st-
anie się celem samym w sobie.

StrESzczENIE
Autorka porusza problematykę umorzenia 

postępowania karnego w wyniku naprawienia 
szkody lub (i) zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. Wprowadzenie do kodeksu karnego 
nowej instytucji uregulowanej w art. 59a k.k. 

stanowi kontynuację polityki państwa, która co 
do zasady ma na celu wzmocnienie pozycji po-
krzywdzonego w postępowaniu karnym. Prze-
jawem realizacji tego założenia jest rozszerzenie 
katalogu instytucji prawnych, których podstawę 
stanowi element koncyliacji lub restytucji szko-
dy wyrządzonej przestępstwem. Taki zabieg le-
gislacyjny konstytuuje nową podstawę z art. 59a 
k.k. do umorzenia procesu karnego w oparciu 
o element sprawiedliwości naprawczej.

słowa klucZowE
naprawienie szkody, zadośćuczynienie za 

doznaną krzywdę, wniosek pokrzywdzone-
go o umorzenie postępowania w trybie art. 
59a k.k. jako instytucja oportunistyczna, idea 
sprawiedliwości naprawczej
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SummAry
The author describes the problem of the 

discontinuation of criminal proceeding as a re-
sult of compensation of damages or (and) non-
pecuniary pecuniary damages. The introduc-
tion to the new criminal code a new institution 
regulated by art. 59a c.c. constitutes a continu-
ation of the state’s policy, which is generally 
orientated on the strengthening of the position 
of the victim. Extension of the catalogue of legal 
institutions, which are based on the element of 
conciliation and compensation of the damages 

caused by a crime, is a manifest of the realisa-
tion of this assumption. Such legislative proce-
dure constitutes a new basis from art. 59a c.c. 
for the discontinuation of criminal proceeding 
basing on the element of restorative justice.

kEyWordS
compensation of damages, non-pecuniary 

damages, motion of the injured party to dis-
continue the proceedings on the basis of art. 
59a c.c as an opportunistic institution, the 
idea of restorative justice
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1 Co do ratio zob. J. Pisuliński, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 719. 
2 Cyt. dalej jako u.w.l. 
3 Dz.U. z 2015 r., poz. 1168. 
4 Zob. np. G. Wolak, O formie podejmowania uchwał przez zebranie właścicieli lokali, „Nowy Przegląd Notarialny” 2015, 

nr 1, s. 31-50.

WproWAdzENIE
Lokal może na zasadzie wyjątku od zasady 

superficies solo cedit stanowić przedmiot odręb-
nej własności. Zasadniczo bowiem jest częścią 
budynku, ten zaś częścią składową nierucho-
mości gruntowej (art. 48 k.c.)1. Lokal taki na-
leżeć może niepodzielnie w ramach współwła-
sności łącznej (bezudziałowej) do małżonków 
pozostających w ustroju wspólności małżeń-
skiej. Będą to zresztą sytuacje całkiem częste. 
Wspólność ustawowa jest wciąż dominującym 
ustrojem majątkowym między małżonkami. 
Z różnych względów, i to głównie pozapraw-
nych, zawieranie intercyz jest wciąż rzadkie 
w Polsce. Własność lokalu może też należeć do 
dwóch lub więcej osób w ramach współwłasno-
ści ułamkowej. Mogło to rodzić i rodziło pewne 
wątpliwości, jeśli chodzi o sposób podejmowa-
nia uchwał przez zebranie właścicieli, którego 

członkami są współwłaściciele, w tym małżon-
kowie. Kwestia tego czy prawo głosu wynikają-
ce z udziału w nieruchomości wspólnej związa-
nego z odrębną własnością lokalu przysługuje 
niepodzielnie współwłaścicielom tego lokalu 
czy też przysługuje odrębnie poszczególnym 
współwłaścicielom ułamkowym i jak winno być 
ono realizowane na zebraniu wspólnoty przez 
długi czas należała do spornych w literaturze. 
Dobrze, że spory w tym zakresie przeciął sam 
ustawodawca nowelizując niedawno ustawę 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali2 (vide: 
ustawa z dnia 12 czerwca 2014 r. o zmianie 
ustawy o własności lokali3, która weszła w życie 
z dniem 29 sierpnia 2015 r.). 

W niniejszym artykule omówiona zosta-
nie zasadniczo jedynie problematyka głoso-
wania na zebraniu ogółu właścicieli lokali4 
przez małżonków pozostających w ustroju 

Grzegorz wolak

Współwłasność małżeńska lokalu 
a głosowanie na zebraniu ogółu 
właścicieli lokali

Joint Ownership of Premises by Spouses and the Voting  
at a General Meeting of Property Owners
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wspólności majątkowej małżeńskiej i będą-
cych współwłaścicielami lokalu. 

wyoDRęBNIoNy lokal jako 
pRZEDmIot współwłasNoścI

Jeżeli lokal stanowi przedmiot współwła-
sności (niezależnie od jej rodzaju), to każdy ze 
współwłaścicieli lokalu jest zarazem współ-
właścicielem nieruchomości wspólnej (art. 
3 u.w.l.) i w ten sposób członkiem wspólnoty 
mieszkaniowej. Każdy z członków wspólnoty 
jest uprawniony do brania udziału w zebra-
niu właścicieli lokali. W przepisach u.w.l. jesz-
cze do niedawna na próżno było szukać re-
gulacji odnoszącej się do kwestii głosowania 
na zebraniu właścicieli lokali w przypadku, 
kiedy lokal jest przedmiotem współwłasno-
ści. Odmiennie wyglądało to w rozporządze-
niu Prezydenta RP z 24 października 1934 r. 
o własności lokali. Otóż jego art. 11 stanowił, 
że w przypadku gdy lokal stanowi współwła-
sność kilku osób, powinny wybrać one osobę, 
która będzie ich reprezentowała na zebraniu 
właścicieli lokali i wobec zarządu. 

W doktrynie w tej kwestii zarysowały się 
dwa stanowiska.

Pierwsze – zgodnie z którym w przy-
padku współwłasności ułamkowej każdy 
współwłaściciel uczestniczy w głosowaniu, 
o którym mowa w art. 23 u.w.l. samodziel-
nie, przy czym siła jego głosu jest określona 
jego udziałem we własności lokalu. Na takim 
stanowisku stali np. J. Ignatowicz, A. Gola5, 
B. Janiszewska6. Innymi słowy – w myśl tego 
poglądu – każdy ze współwłaścicieli lokalu 

głosuje „siłą” przysługującego mu udziału 
we współwłasności nieruchomości wspól-
nej. Samodzielnie, niezależnie od pozostałych 
współwłaścicieli decyduje zatem i o swym 
uczestnictwie w głosowaniu, i o „kierunku” 
oddania głosu. Przykładowo jeżeli z własno-
ścią lokalu należącego do dwóch osób w czę-
ściach równych związany jest udział w nie-
ruchomości wspólnej określony ułamkiem 
1/10, to każdy z tych dwóch współwłaścicieli 
lokalu sam bierze udział w podejmowaniu 
uchwały, ale dysponuje jedynie siłą głosu 
1/20. Przyjęcie takiego poglądu uzasadniać 
miała okoliczność, że w wypadku zwykłej 
współwłasności ułamkowej współwłaścicieli 
nie łączy żaden stosunek osobisty, wymagają-
cy ich współdziałania.

J. Pisuliński był zdania, że w przypadku 
podejmowania uchwał w myśl zasady „jeden 
właściciel – jeden głos”, współwłaściciele 
lokalu mają do dyspozycji tylko jeden głos 
i muszą ustalić wspólnie, w jaki sposób będą 
głosować. W razie braku zgody współwłaści-
ciele lokalu mogą wystąpić o rozstrzygnięcie 
do sądu. Jeżeli natomiast głosowanie odbywa 
się zgodnie z ogólną zasadą to wątpliwości 
tego autora budził przeważający zarówno 
w doktrynie jak i judykaturze pogląd o tym, 
iż współwłaściciele powinni zajmować jed-
nolite stanowisko w kwestii będącej przed-
miotem podejmowanej uchwały, zaś w braku 
zgody mogą zwrócić się do sądu o rozstrzy-
gnięcie na podstawie art. 199 k.c. Autor ten 
podkreślał, że w praktyce – ze względu na 
czas pomiędzy zawiadomieniem o zebraniu 

5 Zob. J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995, s. 89-90; A. Gola, J. Suchecki, Najem i 
własność lokali. Przepisy i komentarz, Warszawa 2000, s. 304. 

6 Zob. B. Janiszewska, Uczestnictwo współwłaścicieli w głosowaniu nad uchwałami, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 19, s. 
1065 i n.
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a terminem zebrania – w braku jednomyśl-
ności współwłaścicieli lokalu uniemożliwia 
on współwłaścicielom głosowanie nad podję-
ciem uchwały, ponieważ uzyskanie rozstrzy-
gnięcia sądu nie jest w tym czasie możliwe. 
Ponadto jego zdaniem błędnie utożsamia się 
tu uchwałę właścicieli lokali, której przed-
miotem jest zgoda na dokonanie czynności 
przekraczającej zakres zwykłego zarządu nie-
ruchomością wspólną z czynnością zarządu 
wyodrębnionym lokalem. Uczestnictwo w ze-
braniu właścicieli i głosowanie nad uchwałą 
z reguły będzie czynnością zwykłego zarządu 
wyodrębnionym lokalem7. 

Drugie – zgodnie z którym prawo gło-
su wynikające z udziału w nieruchomości 
wspólnej związanego z odrębną własnością 
lokalu przysługuje niepodzielnie współwła-
ścicielom tego lokalu (tak np. A. Sikorska-Le-
wandowska8). To drugie stanowisko przyję-
te było konsekwentnie w orzecznictwie SN. 
W uchwale z dnia 3 października 2003 r. III 
CZP 65/039 stwierdził on, iż „udział w nie-
ruchomości wspólnej, jako prawo związane 
z własnością lokalu, przysługuje właścicielo-
wi lokalu, z czego należy wywodzić, że udział 
ten nie przysługuje samodzielnie współ-
właścicielowi lokalu”. W uchwale z dnia 14 
lipca 2005 r. III CZP 43/0510 Sąd Najwyższy 
uznał, że „udział w nieruchomości wspól-
nej przysługuje niepodzielnie wszystkim 
współwłaścicielom lokalu, zatem powinni 
oni zajmować jednolite stanowisko w kwestii 
będącej przedmiotem podejmowanej uchwa-

ły, a w braku zgody – zwrócić się o rozstrzy-
gnięcie do sądu na podstawie art. 199 k.c.” 
Wreszcie w uchwale z dnia 12 grudnia 2012 
r. III CZP 82/1211 stwierdzono, że „prawo 
głosu wynikające z udziału w nieruchomości 
wspólnej związanego z odrębną własnością 
lokalu przysługuje niepodzielnie współwła-
ścicielom tego lokalu”.

Pożądane i postulowane zmiany w tym 
zakresie wprowadziła przywołana na wstępie 
ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o własności lokali. Wskutek wejścia 
w życie tej nowelizacji, do u.w.l. dodany został 
art. 1a, który definiuje właściciela lokalu tak-
że jako współwłaściciela lokalu w częściach 
ułamkowych („Ilekroć w ustawie jest mowa 
o właścicielu lokalu, należy przez to rozumieć 
także współwłaściciela lokalu w częściach 
ułamkowych, z wyjątkiem art. 16”). Ten ostat-
ni przepis dotyczy przymusowej sprzeda-
ży lokalu.  W art. 3 po ust. 3 dodano ust. 3a 
w brzmieniu: „Na potrzeby stosowania usta-
wy przyjmuje się, że udział w nieruchomości 
wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach 
ułamkowych odpowiada iloczynowi wielko-
ści jego udziału we współwłasności lokalu 
i wielkości udziału we współwłasności nie-
ruchomości wspólnej przypadającej na ten 
lokal”. W art. 23 ust. 2b. wyraźnie wskazano, 
że pełnomocnik, który ma reprezentować 
współwłaścicieli lokalu w głosowaniu prowa-
dzonym według zasady, że na każdego wła-
ściciela przypada jeden głos powinien zostać 
ustanowiony w formie pisemnej. Wobec nie 

7 Zob. J. Pisuliński, [w:] System…, s. 831-832.
8 Zob. A. Sikorska-Lewandowska, Niepodzielność prawa głosu współwłaścicieli lokalu – glosa – III CZP 82/12, „Monitor 

Prawniczy” 2013, nr 24, s. 1328 i n. 
9 OSNC 2004, nr 12, poz. 189. 
10 OSNC 2006, nr 6, poz. 98. 
11 OSNC 2013, nr 6, poz. 75. 
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zastrzeżenia w tym przepisie rygoru nieważ-
ności uznać należy, że mamy tu do czynienia ze 
zwykłą formą pisemną zastrzeżoną dla celów 
dowodowych (ad probationem). Ustawodaw-
ca wyraźnie przewidział też, że ustanowienie 
takiego pełnomocnika następuje większością 
głosów współwłaścicieli lokalu liczoną we-
dług wielkości ich udziałów we współwłasno-
ści lokalu. Przepis ten brzmi następująco: „Je-
żeli lokal jest przedmiotem współwłasności 
w częściach ułamkowych, współwłaściciele 
celem oddania głosu przypadającego na ich 
lokal w głosowaniu prowadzonym według za-
sady, że na każdego właściciela przypada je-
den głos, obowiązani są ustanowić w formie 
pisemnej pełnomocnika. Ustanowienia peł-
nomocnika współwłaściciele lokalu dokonują 
większością głosów liczoną według wielkości 
udziałów we współwłasności lokalu”. 

Pozostałe zmiany ustawy mają w gruncie 
rzeczy charakter „kosmetyczny” – w art. 12 
ust. 3, 22 ust. 4, 25 ust. 1a, 26 ust. 1, 29 ust. 
2 oraz 30 ust. 1 pkt 3 dodano słowo „lokali” 
wszędzie tam gdzie mowa o właścicielach. 
Wynikało to z tego, ustawodawca niekonse-
kwentnie raz posługiwał się  w ustawie okre-
śleniem „właściciele”, a innym razem  „właści-
ciele lokali”. Podobnie rzecz się ma z art. 31 
i 32 ust. 1, gdzie zamiast dotychczasowego  
określenia „zebranie właścicieli” pojawiło się 
określenie „zebranie ogółu właścicieli lokali”. 
Wcześniej ustawodawca był niekonsekwent-
ny bo raz (na przykład w art. 30 ust. 1a) ope-
rował terminem „zebranie ogółu właścicieli 
lokali”, a w innych miejscach terminem „ze-
branie właścicieli”. 

W uzasadnieniu projektu tej nowelizacji 
możemy przeczytać, że: „W obecnym stanie 

prawnym współwłaściciele garażu wielosta-
nowiskowego są tzw. „zbiorowym” właścicie-
lem, a w konsekwencji „zbiorowym” członkiem 
wspólnoty mieszkaniowej. Należy wyjaśnić, iż 
poprzez garaż wielostanowiskowy należy ro-
zumieć hale, które deweloperzy wyodrębniają 
w nowooddawanych budynkach jako samo-
dzielne lokale, w których następnie urządzają 
miejsca parkingowe. Prawa własności prze-
noszone są na nabywców tak, że przedmiotem 
sprzedaży jest udział w garażu. Wykształciła 
się zatem praktyka, że jeden garaż (lokal) staje 
się własnością nawet kilkuset współwłaścicieli, 
a jak z każdym lokalem, również z tym gara-
żowym, związany jest udział w nieruchomości 
wspólnej. Z treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (…) – „w ra-
zie wyodrębnienia własności lokali właścicie-
lowi lokalu przysługuje udział w nieruchomo-
ści jako prawo związane z własnością lokali” 
– należy wywieść wniosek, że udział w nie-
ruchomości wspólnej, jako prawo związane 
z własnością lokalu, przysługuje właścicielowi 
lokalu, co oznacza, iż udział ten nie przysłu-
guje samodzielnie współwłaścicielowi lokalu, 
lecz niepodzielnie wszystkim współwłaścicie-
lom. Współwłaściciel lokalu nie ma zatem sa-
modzielnego udziału w nieruchomości wspól-
nej odpowiedniego do wielkości swego udziału. 
Powyższe stanowisko znajduje również oparcie 
w definicji wspólnoty mieszkaniowej zawartej 
w art. 6 ustawy, zgodnie z którą wspólnotę 
mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lo-
kali. Przepis ten w żadnej mierze nie odnosi się 
do kwestii współwłasności lokalu. Co więcej, 
żaden z przepisów ustawy nie określa sposobu 
reprezentacji przez współwłaścicieli lokalu, co 
miało miejsce w art. 11 rozporządzenia Pre-
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zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paździer-
nika 1934 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 94, 
poz. 848), obligującego współwłaścicieli lokali 
do ustanowienia, celem udziału w zebraniu 
wspólnoty, pełnomocnika. Tym samym, przy 
realizacji przewidzianych przez ustawę praw 
i obowiązków przez współwłaścicieli lokalu po-
wstają problemy, co najjaskrawiej jest widocz-
ne w przypadku oddawania głosu przy podej-
mowaniu przez wspólnoty uchwał, jak również 
sposobu partycypacji w kosztach utrzymania 
nieruchomości wspólnej, przypadających na 
każdego właściciela lokalu. Zarówno w orzecz-
nictwie, jak i w doktrynie, przyjmuje się, iż 
posiadany udział właściciela lokalu w nieru-
chomości wspólnej jest niepodzielny, czego 
konsekwencją jest niepodzielność głosu odda-
wanego przez „zbiorowego” właściciela lokalu 
przy podejmowaniu uchwały – w tym przypad-
ku przez współwłaścicieli garażu. Co więcej, 
stanowisko takie konsekwentnie reprezentuje 
również w swym orzecznictwie Sąd Najwyższy. 
(…) Warto zaznaczyć, iż przypadający na ga-
raż wielostanowiskowy udział w nieruchomo-
ści wspólnej (udział we wspólnocie mieszka-
niowej) nierzadko oscyluje w granicach 30%, 
uniemożliwiając tym samym prawidłowe funk-
cjonowanie wspólnot. Sposób zarządu takim 
garażem określają przepisy Kodeksu cywil-
nego dotyczące współwłasności. Tym samym, 
współwłaściciele garażu chcąc zająć stanowi-
sko w sprawach będących przedmiotem gło-
sowania wspólnoty muszą uprzednio podjąć 
decyzję o sposobie głosowania w danej spra-
wie oraz stosownie do art. 199 kc, jednomyśl-
nie ustanowić pełnomocnika reprezentujące-
go ich na zebraniu wspólnoty. Jednomyślność 
w takim przypadku oznacza wyrażenie zgody 
przez wszystkich współwłaścicieli bez względu 

na ich liczbę (często jest ich ponad 100), co sta-
nowi utrudnienie w podejmowaniu przez nich 
decyzji. W praktyce oznacza to, że udział przy-
padający na współwłaścicieli garażu został de 
facto wyłączony z możliwości uwzględnienia 
go w głosowaniu. W konsekwencji pozbawie-
nie faktycznego prawa głosu np. współwłaści-
cieli posiadających 1/3 udziałów powoduje, iż 
przegłosowanie przez wspólnotę mieszkanio-
wą jakiejkolwiek uchwały staje się częstokroć 
praktycznie niewykonalne. Trzeba bowiem 
podkreślić, iż do podjęcia uchwały przez wspól-
notę wymagana jest większość głosów wszyst-
kich właścicieli – nie mamy więc do czynienia 
jedynie z właścicielami obecnymi na zebraniu. 
Niemożność jednomyślnego ustanowienia 
przez współwłaścicieli garażu pełnomocnika, 
a zatem brak możliwości uwzględnienia jego 
głosu przy podejmowaniu przez wspólnotę 
uchwał, prowadzić może w jej ramach do pa-
raliżu decyzyjnego. Przedstawione w projekcie 
ustawy rozwiązanie polega na zrównaniu sta-
tusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lo-
kali w częściach ułamkowych; ci drudzy są bo-
wiem w obecnym stanie prawnym pozbawieni 
praw, które ustawa przyznaje wyłącznie wła-
ścicielom. A zatem będą mogli oni brać udział 
w podejmowaniu uchwał przez wspólnotę (za-
równo na zebraniach, jak i w trybie indywidu-
alnego zbierania głosów przez zarząd), a co 
za tym idzie będą mieli wpływ na politykę fi-
nansową wspólnoty m.in. poprzez prawo głosu 
nad uchwałami dotyczącymi wysokości plano-
wanych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu 
nieruchomością wspólną. Będą mogli również 
realizować swoje uprawnienia w zakresie kon-
troli zarządu m.in. poprzez prawo głosu nad 
uchwałami w sprawie przyjęcia sprawozdania 
zarządu ze swej pracy oraz w sprawie udzie-
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lenia zarządowi z tego tytułu absolutorium. Co 
więcej, prawo kontroli dotyczyć będzie również 
możliwości zaskarżania uchwał wspólnoty oraz 
prawa zwrócenia się do sądu o ustanowienie 
zarządcy przymusowego w sytuacji, gdy zarząd 
wspólnoty nie wypełnia swych obowiązków 
bądź nie został w ogóle powołany. Proponowa-
ne rozwiązania przewidują nie tylko zrównanie 
– w ramach posiadanych udziałów – praw wła-
ścicieli oraz współwłaścicieli, ale również ich 
obowiązków. Tym samym nakładają na współ-
właścicieli obowiązek partycypacji w kosztach 
zarządu wspólnoty w zakresie równym iloczy-
nowi wielkości udziału we współwłasności loka-
lu i wielkości udziału we współwłasności nieru-
chomości wspólnej przypadającej na ten lokal. 
Takie założenie winno zapewnić przejrzystość 
zobowiązań współwłaścicieli względem wspól-
noty, a tym samym pozytywnie wpłynąć na stan 
finansów wspólnoty oraz jej płynność finanso-
wą. Wyłączeniem od powyższej zasady zrównu-
jącej prawa właścicieli i współwłaścicieli lokali 
jest propozycja, by w głosowaniu prowadzonym 
w trybie „jeden właściciel – jeden głos”, którego 
możliwość przeprowadzenia przewiduje art. 23 
ust. 2 i 2a uwl, współwłaściciele lokalu w celu 
oddania głosu przypadającego na ich lokal 
ustanowili pełnomocnika. Rozwiązanie to ma 
na celu uniknięcie nieuzasadnionego pomno-
żenia uprawnień decyzyjnych współwłaścicieli 
jednego lokalu we wspólnocie mieszkaniowej 
tj. nadreprezentacji współwłaścicieli kosztem 
właścicieli. Przyjęcie innego rozwiązania (przy-
znania jednego prawa głosu osobno każdemu 
ze współwłaścicieli) prowadziłoby do sytu-
acji, w której współwłaściciele jednego loka-
lu ze względu na wielość głosów mieliby przy 
głosowaniu w tym trybie mocniejszą pozycję 
aniżeli właściciele innych lokali (przykładowo 

10 współwłaścicieli lokali miałoby 10 głosów, 
podczas gdy właściciel lokalu, który nie jest 
przedmiotem współwłasności, ma tylko jeden 
głos). Istotą proponowanego rozwiązania jest 
zachowanie zasady, wedle której z jednym loka-
lem wiąże się tylko jeden głos na zebraniu bez 
względu na jego stan prawny, tj. niezależnie od 
faktu czy jest przedmiotem współwłasności czy 
też nie. Jednocześnie należy dodać, że z uwagi 
na specyfikę głosowania w tym trybie (na każ-
dy lokal przypada jeden głos), ewentualny brak 
porozumienia współwłaścicieli w kwestii usta-
nowienia pełnomocnika i w konsekwencji nie-
uwzględnienie ich głosu nie utrudni znacząco 
podjęcia uchwały – w głosowaniu z tego powo-
du jedynie jeden głos będzie nieuwzględniony. 
Zatem uchwała i tak będzie mogła być podję-
ta. Przyjęta koncepcja nie wyklucza natomiast 
współwłaścicieli lokalu z udziału w głosowaniu 
przeprowadzanym przez zarząd w trybie in-
dywidualnym (obiegowym), w którym każdy 
z nich dysponować będzie mógł swym „cząstko-
wym” udziałem na takich samych zasadach, jak 
w przypadku głosowania mającego miejsce na 
zebraniu wspólnoty”. 

Nowelizacja ta nie wpływa na sytuację 
osób, które są współwłaścicielami lokalu 
w ramach tzw. współwłasności łącznej, a do-
tyczy to przede wszystkim małżonków pozo-
stających w ustroju wspólności majątkowej 
małżeńskiej.

poGląDy DoktRyNy
Wskażmy najpierw poglądy doktryny 

odnośnie do kwestii głosowania w przypad-
ku, kiedy lokal jest przedmiotem wspólności 
małżeńskiej. 

J. Ignatowicz proponował, aby w loka-
lu będącym przedmiotem współwłasności 
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12 Zob. J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995, s. 89-90.
13 Zob. A. Turlaj, [w:] R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2013. Komentarz do art. 23, pkt VII 

Głosowanie a współwłasność lokalu ppkt 1-3. 
14 Zob. M. Śladkowski, Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych między małżonkami, War-

szawa 2008, s. 107-108. 

ułamkowej siła głosu współwłaściciela była 
określona jego udziałem we własności lokalu 
(wtedy to współwłaściciel uczestniczy w gło-
sowaniu samodzielnie). Natomiast w wypad-
ku bezudziałowej współwłasności małżeń-
skiej, małżonkowie, wykonując wszelkie pra-
wa łącznie, powinni między sobą uzgodnić 
sposób głosowania12 . 

A. Turlej13 uważa, że „w sytuacji, gdy 
odrębna własność lokalu wchodzi w skład 
wspólności majątkowej małżeńskiej, upraw-
niony do zwołania zebrania jest każdy z mał-
żonków. Kompetencja do zwołania coroczne-
go zebrania przez jedno ze współmałżonków 
nie powinna podlegać ocenie pod kątem art. 
36 k.r.o. W tym zakresie nie ma potrzeby uzy-
skiwania zgody drugiego z małżonków na 
zwołanie zebrania członków wspólnoty. Abs-
trahując od rozważań, czy zwołanie zebrania 
jest czynnością zwykłego zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków, należy uznać za nie-
trafny wyr. SA w Warszawie z 10 marca 2005 
r. (I ACa 828/04, niepubl.), w którym wyrażo-
no pogląd, że ocena skuteczności działań jed-
nego ze współmałżonków w procesie podej-
mowania uchwał przez wspólnotę powinna 
być rozpatrywana w aspekcie art. 36 § 2 k.r.o. 
(w wersji obowiązującej w dniu dokonywania 
czynności), a więc w aspekcie samodzielnego 
wykonywania przez jedno z małżonków za-
rządu majątkiem wspólnym”. Dla tego autora 
stosowanie dawnego przepisu art. 36 § 2 k.r.o. 
do oceny skuteczności działań jednego ze 
współmałżonków w procesie podejmowania 
uchwał przez wspólnotę jest nieporozumie-

niem, ponieważ prawo uczestnictwa w zebra-
niu właścicieli lokali oraz prawo głosowania 
we wspólnocie mieszkaniowej – jako prawa 
niemajątkowe – nie wchodzą w skład wspól-
ności majątkowej małżeńskiej. Niewątpliwie 
dorobek małżonków stanowi lokal nabyty 
w czasie trwania małżeństwa, ale nie oznacza 
to, że uprawnienia wypływające z własności 
lokalu przynależą do wspólności majątkowej 
małżeńskiej. Według niego należy zwrócić 
uwagę, że o ile o losie prawnym odrębnej wła-
sności lokalu współdecydują małżonkowie 
zgodnie z przepisami k.r.o., o tyle podejmo-
wanie uchwał na zebraniu właścicieli lokali 
lub w innym trybie dotyczy przede wszystkim 
nieruchomości wspólnej, czyli sfery członko-
stwa we wspólnocie mieszkaniowej. 

M. Śladkowski14 wskazuje, że ustawa 
o własności lokali nie określa sposobu repre-
zentacji współwłaścicieli lokali albo lokali 
niewyodrębnionych na zebraniu właścicieli 
lokali, względnie w głosowaniach tzw. obie-
giem. Jak zaznaczał, w doktrynie wyrażono 
pogląd, zgodnie z którym, pomimo że współ-
właścicielom lokalu przysługuje co do zasady 
wspólny udział w nieruchomości wspólnej 
związany z ich lokalem, przy współwłasności 
w częściach ułamkowych, każdy współwła-
ściciel uczestniczy w głosowaniu samodziel-
nie, a jego głos jest określony jego osobistym 
udziałem we współwłasności nieruchomości 
wspólnej. Natomiast w wypadku bezudziało-
wej współwłasności małżeńskiej służącej pra-
widłowemu funkcjonowaniu rodziny i mał-
żeństwa, należy przypomnieć, że w wyniku 
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15 Niepubl.
16 Niepubl.

wejścia w życie ustawy z 17 czerwca 2004 r., 
znowelizowany art. 37 § 1 k.r.o., wylicza czyn-
ności, do dokonania których wymagana jest 
zgoda drugiego małżonka. Zdaniem M. Ślad-
kowskiego analiza powyższej regulacji nasu-
wa przy tym jedną zasadniczą uwagę - otóż 
kazuistyczne wyliczenie czynności prawnych 
dotyczących składników majątku wspólnego 
małżonków, których skuteczne dokonanie 
bez zgody współmałżonka jest niemożliwe, 
wydaje się pomysłem słusznym, eliminują-
cym konieczność badania subiektywnych 
okoliczności dotyczących konkretnych mał-
żonków, lecz wymagającym zastosowania 
rozwiązania pełnego i kompleksowego. Ka-
talog czynności prawnych, „zasługujących” na 
objęcie zakresem hipotezy art. 37 § 1 k.r.o., 
jest bowiem znacznie szerszy, czego zna-
miennym przykładem jest właśnie art. 22 ust. 
2 u.w.l. W sytuacji gdy współwłaścicielami 
odrębnego lokalu mieszkalnego są małżonko-
wie, zgoda jednego z nich wyrażona w trybie 
art. 22 ust. 2 u.w.l. wbrew woli drugiego może 
zadecydować przecież o podjęciu uchwały, 
której konsekwencje finansowe będą prze-
wyższały możliwości małżonków (np. kosz-
towny remont), co z kolei może doprowadzić 
do skutku przewidzianego w art. 16 ust. 1 
u.w.l., zgodnie z którym, jeżeli właściciel lo-
kalu zalega długotrwale z zapłatą należnych 
od niego opłat lub wykracza w sposób rażący 
lub uporczywy przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu, albo przez swoje 
niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie 
z innych lokali lub nieruchomości wspólnej 
uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może 
w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu 

w drodze licytacji na podstawie przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji 
z nieruchomości. 

poGląDy juDykatuRy
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyro-

ku z dnia 10 marca 2005 r.,  I ACa 828/0415, 
wyraził zapatrywanie o tym, że ocena sku-
teczności działań jednego ze współmał-
żonków w procesie podejmowania uchwał 
przez wspólnotę powinna być rozpatrywana 
w aspekcie dawnego art. 36 § 2 k.r.o. (w wer-
sji obowiązującej w dniu dokonywania czyn-
ności), a więc w aspekcie samodzielnego 
wykonywania przez jednego z małżonków 
zarządu majątkiem wspólnym. Zdaniem Sądu 
Apelacyjnego decydujące znaczenie dla oceny 
możliwości dokonywania działań przez jedno 
ze współmałżonków w ramach samodzielne-
go zarządu wspólnym majątkiem ma przed-
miot podejmowanej uchwały lub zgłaszanego 
wniosku. Uchwały, które dotyczą wykony-
wania przez wspólnotę remontów budynku 
i wprowadzania w tym zakresie zmian, w za-
sadzie nie będą czynnościami przekraczają-
cymi zwykły zarząd majątkiem wspólnym 
małżonków, ponieważ są to czynności doko-
nywane w sprawach związanych z normalną 
eksploatacją rzeczy. 

Sąd Okręgowy w Opolu w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 18 grudnia 2012 r., I C 415/1216, 
stwierdził, iż „powodowie kwestionowali 
także merytoryczną treść uchwał podjętych 
na zebraniu w dniu 30.03.2012r., zarzuca-
jąc, że w głosowaniu uczestniczył tylko jeden 
z małżonków, który nie miał upoważnienia do 
głosowania na tym zebraniu od drugiego. Za 



przegląd prawno-ekonomiczny 33 (4/2015)48

zupełnie chybiony uznać należało zarzut po-
wodów, iż w przypadku „udziałów posiada-
jących współwłasność z małżonkiem”, udział 
w głosowaniu powinni wziąć oboje małżon-
kowie, a podejmując uchwały bez stosowne-
go upoważnienia drugiego małżonka, ich głos 
zaliczyć można jedynie jako 1/2 należnego 
im udziału. Zdaniem Sądu w niniejszej spra-
wie nie ma żadnego znaczenia, że za podję-
ciem zaskarżonych uchwał głosowała jedynie 
Pani B.K. i M.S., nie głosowali natomiast Pan 
Z.K. i R.S. Podkreślenia wymaga fakt, iż mał-
żonkowie nie mieli takiego obowiązku gdyż 
podjęcie przedmiotowej uchwały nie mieści 
się w katalogu czynności wskazanych w tre-
ści przepisu art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lute-
go 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do 
których dokonania potrzebna jest zgoda dru-
giego małżonka. Mając na uwadze powyższe 
wskazać należy, iż dla prawidłowości głoso-
wania, które odbyło się w dniu 30 marca 2012 
r. wystarczyło do ważności tego głosowania, 
oddanie głosu „za” podjęciem zaskarżonych 
uchwał tylko przez jednego z małżonków, 
będącego współwłaścicielem lokalu miesz-
kalnego, na zasadzie współwłasności łącznej. 
Jako regułę, w przedmiotowej sytuacji, przy-
jąć należy więc, że głos oddany przez jednego 
ze współmałżonków wyraża wolę właściciela 
– małżeństwa”. 

W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., 
VI ACa 477/1317, uchylającego wyrok Sądu 
Okręgowego wydany w sprawie o uchylenie 
uchwał wspólnoty mieszkaniowej podniesio-
no, że: „nie ma natomiast racji sąd I instancji 
podając, że część współwłaścicieli lokali, sta-
nowiących przedmiot współwłasności mał-

żeńskiej, oddała swoje głosy za uchwałą do-
piero w dniu 14 listopada 2011 r.. Do dnia 22 
kwietnia 2011 r. za uchwałą powyższą głoso-
wał jeden z małżonków, będących współwła-
ścicielami lokali: nr (...) przy (...) przy (...) przy 
(...) przy (...) przy (...) przy (...) przy (...). Po-
dzielić należy stanowisko apelującego, iż tego 
rodzaju czynność prawna stanowiła zarząd 
majątkiem wspólnym, nie wymagający zgody 
współmałżonka, co potwierdza zresztą treść 
złożonych przez współwłaścicieli w/w lokali 
oświadczeń. Przepis art. 36 § 2 k.r.o.  stanowi 
bowiem, że „Każdy z małżonków może sa-
modzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, 
chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej”. 
Zakres tego samodzielnego zarządu jest sze-
roki, nie obejmuje jedynie czynności wska-
zanych enumeratywnie w art. 37 § 1 k.r.o.,  
do dokonania których konieczna jest zgoda 
małżonka, a które polegają na: 1) czynności 
prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, 
odpłatnego nabycia nieruchomości lub użyt-
kowania wieczystego, jak również prowadzą-
cej do oddania nieruchomości do używania 
lub pobierania z niej pożytków; 2) czynności 
prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, 
odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, któ-
rego przedmiotem jest budynek lub lokal; 3) 
czynności prawnej prowadzącej do zbycia, 
obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierża-
wienia gospodarstwa rolnego lub przedsię-
biorstwa; 4) darowizny z majątku wspólnego, 
z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo 
przyjętych. Do czynności powyższych nie na-
leży niewątpliwie głosowanie nad uchwałą 
wspólnoty mieszkaniowej, której przedmio-
tem jest wykonanie anten zbiorczych na nie-
ruchomości wspólnej. Głosy oddane za pod-

17 Niepubl. 
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18 Zob. S.K. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 1982, s. 32-35. 
19 Dz.U. Nr 162, poz. 1691. 
20 Zob. M. Nazar, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 

2009,  s. 323.

jęciem uchwały przez jednego z małżonków, 
będących współwłaścicielami wchodzących 
w skład pozwanej wspólnoty mieszkaniowej 
lokali były zatem głosami ważnymi”.

StANoWISko AutorA
Z uwagi na naturę prawną współwłasno-

ści łącznej (jako bezudziałowej, bezułamko-
wej), brak podstaw do przyjęcia, iż w sytuacji, 
gdy jeden z małżonków jest nieobecny na 
zebraniu, małżonek głosujący głosuje (tylko) 
1/2 udziałów. W przypadku współwłasności 
małżeńskiej, służącej prawidłowemu funkcjo-
nowaniu rodziny i małżeństwa, małżonkowie 
mogą – jako współwłaściciele lokalu – wyko-
nywać swe prawa związane  z nieruchomo-
ścią wspólną tylko łącznie tak jakby stanowili 
jedną osobę. W tej sytuacji uzgodnienia wy-
maga ich sposób głosowania. Nie wyjaśnia to 
jeszcze tego w jaki sposób małżonkowie win-
ni głosować na zebraniu właścicieli lokali. 

Zarząd majątkiem wspólnym sensu largo 
to całokształt dotyczących tego majątku czyn-
ności prawnych oraz działań faktycznych18. 
W przypadku ustroju wspólności małżeńskiej 
(współwłasności łącznej), uczestnictwo w ze-
braniu właścicieli i głosowanie nad uchwałą 
co do zasady będzie czynnością zwykłego 
zarządu wyodrębnionym lokalem jako przed-
miotem współwłasności łącznej. Reguły tego 
zarządu określone są w art. 36-40 kro. Usta-
wa z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektó-
rych innych ustaw19 zniosła nieostre znacze-
niowo pojęcie czynności zwykłego zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków i zamiast 

tego w art. 37 § 1 k.r.o. zostały wyczerpująco 
wymienione czynności, które wymagają zgo-
dy drugiego małżonka. A contrario wszystkie 
inne czynności prawne nie objęte zakresem 
hipotezy art. 37 § 1 k.r.o. takiej zgody nie wy-
magają. W ten sposób przepisy o zarządzie 
majątkiem wspólnym zostały skoordynowa-
ne z przepisami o odpowiedzialności mał-
żonków za długi (art. 41). U podstaw takiego 
rozwiązania prawnego legło założenie o zgod-
nym i lojalnym współdziałaniu małżonków dla 
dobra rodziny (art. 23), tworzących dobrowol-
nie życiową wspólnotę osobisto-majątkową, 
której odpowiednika nie ma w innych stosun-
kach prawnych polegających na współdziała-
niu stron (np. w spółce cywilnej czy w stosun-
ku współwłasności ułamkowej). Poprzednio 
obowiązująca regulacja zarządu majątkiem 
wspólnym była rezultatem odmiennego 
spojrzenia na stosunki między małżonkami 
i przyjęcia założenia o zagrożeniu w ustroju 
wspólności majątkowej interesów małżon-
ków przez ich potencjalną obustronną nielo-
jalność oraz realny brak współdziałania dla 
dobra założonej przez nich rodziny20.

Zgodnie z art. 36 § 1 k.r.o. oboje małżon-
kowie są obowiązani współdziałać w zarzą-
dzie majątkiem wspólnym, w szczególności 
udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie 
majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu 
majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach ob-
ciążających majątek wspólny. Każdy z małżon-
ków może samodzielnie zarządzać majątkiem 
wspólnym, chyba że przepisy poniższe stano-
wią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje 
czynności, które dotyczą przedmiotów ma-
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21 LEX nr 508515. 
22 Zob. M. Nazar, [w:] System…, s. s. 351. 
23 Zob. M. Śladkowski, Prawo…, s. 41-42.

jątkowych należących do majątku wspólnego, 
w tym czynności zmierzające do zachowania 
tego majątku (§ 2). Przedmiotami majątkowy-
mi służącymi małżonkowi do wykonywania 
zawodu lub prowadzenia działalności zarob-
kowej małżonek ten zarządza samodzielnie. 
W razie przemijającej przeszkody drugi mał-
żonek może dokonywać niezbędnych bieżą-
cych czynności (§ 3).  

Art. 361 k.r.o. stanowi, że małżonek może 
sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem 
wspólnym zamierzonej przez drugiego mał-
żonka, z wyjątkiem czynności w bieżących 
sprawach życia codziennego lub zmierzającej 
do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny 
albo podejmowanej w ramach działalności 
zarobkowej (§ 1); sprzeciw jest skuteczny 
wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim 
zapoznać przed dokonaniem czynności praw-
nej (§ 2); przepis art. 39 stosuje się odpo-
wiednio (§ 3). Sprzeciw może zostać wyra-
żony w dowolnej formie, np. ustnie, mailowo, 
telefonicznie. Sąd Apelacyjny  w Katowicach 
w wyroku z dnia 20 lutego 2009 r., I ACa 
32/0921 zasadnie przyjął, iż „przepisy nie 
regulują żadnej szczególnej formy, w jakiej 
sprzeciw powinien być wyrażony. Niemniej 
wola małżonka musi być w tym zakresie wy-
artykułowana w sposób niewątpliwy, tak aby 
była możliwa do odczytania przez kontra-
henta czynności zamierzonej przez drugiego 
małżonka. Rzeczą osoby chcącej sprzeciwić 
się czynności zamierzonej przez drugiego 
małżonka jest więc podjęcie takich działań, 
aby o swym stanowisku poinformować osobę 
trzecią”. Jeżeli sprzeciw okazał się skuteczny 

względem osoby trzeciej, czynność prawna 
dotknięta jest od samego początku sankcją 
nieważności bezwzględnej22.

Małżonek, który zamierza dokonać czyn-
ności, wobec której drugi małżonek wniósł 
skuteczny sprzeciw, powinien zwrócić się 
do sądu o zezwolenie na dokonanie czynno-
ści. Sąd zezwoli na dokonanie czynności, je-
żeli wymaga tego dobro rodziny. Jeśli idzie 
o sankcję wobec czynności prawnej dokona-
nej przez jednego małżonka mimo sprzeci-
wu zgłoszonego przez drugiego małżonka, 
to uznać należy, że jeśli sprzeciw został sku-
tecznie zgłoszony zarówno wobec małżon-
ka, jak i osoby trzeciej, czynność prawna jest 
nieważna jako sprzeczna z ustawą (art. 58 § 
1 k.c.). M. Śladkowski nie bez racji zauważa, 
że bardzo słuszne założenie ustawodawcy 
umożliwienia małżonkowi „zablokowania” 
czynności zarządu majątkiem wspólnym do-
konywanej przez współmałżonka może oka-
zać się nierzadko iluzoryczne, skoro zostało 
przyznane małżonkowi jedynie przed doko-
naniem tej czynności. Jak się bowiem wydaje, 
małżonek zamierzający dokonać czynności 
prawnej, która, jak przypuszcza, nie spotka-
łaby się z aprobatą współmałżonka, zrobi za-
pewne niemało, aby swój zamiar przed nim 
skutecznie zataić23. 

Wreszcie stosownie do art. 37 § 1 k.r.o. 
zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do 
dokonania: 1) czynności prawnej prowadzą-
cej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia 
nieruchomości lub użytkowania wieczystego, 
jak również prowadzącej do oddania nieru-
chomości do używania lub pobierania z niej 
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pożytków; 2) czynności prawnej prowadzą-
cej do zbycia, obciążenia, odpłatnego naby-
cia prawa rzeczowego, którego przedmiotem 
jest budynek lub lokal; 3) czynności prawnej 
prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatne-
go nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa 
rolnego lub przedsiębiorstwa; 4) darowizny 
z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych 
darowizn zwyczajowo przyjętych. Ważność 
umowy, która została zawarta przez jednego 
z małżonków bez wymaganej zgody drugie-
go, zależy od potwierdzenia umowy przez 
drugiego małżonka (§ 2). Druga strona może 
wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest 
wymagana, odpowiedni termin do potwier-
dzenia umowy; staje się wolna po bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego terminu (§ 
3). Jednostronna czynność prawna dokonana 
bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest 
nieważna (§ 4). 

Art. 37 k.r.o. przewiduje odstępstwo od 
ustanowionej w art. 36 § 2 zd. 1 k.r.o. zasady 
samodzielności każdego z małżonków w za-
rządzie ich majątkiem wspólnym. Przepis art. 
37 kro nie wchodzi w rachubę, gdy małżonek 
dokonuje czynności prawnej jednocześnie 
we własnym imieniu oraz w imieniu drugie-
go małżonka. Nie znajduje też zastosowania 
w przypadku, gdy czynność prawna dokony-
wana jest wspólnie przez oboje małżonków 
albo w imieniu ich obojga24. Sąd Apelacyjny 
w Poznaniu w wyroku z dnia 15 lutego 2007 r., 
I ACa 1141/0625 wskazał, iż, „stan rzeczy, gdy 
małżonek zawierając umowę działa w imie-
niu własnym i zarazem współmałżonka (choć 
bez pełnomocnictwa), a zgoda tego ostatnie-

go konwalidowałaby umowę, w której jedną 
ze stron byliby oboje małżonkowie, wymaga 
sięgnięcia do przepisów o pełnomocnictwie 
(art. 103 k.c.), nie zaś przepisów k.r.o. o za-
rządzie majątkiem wspólnym”. 

Zarząd majątkiem wspólnym, który skła-
da się z różnego rodzaju przedmiotów mająt-
kowych w rozumieniu art. 31 k.r.o., obejmuje 
całokształt dotyczących tego majątku czynno-
ści prawnych oraz działań faktycznych26. Za-
rząd ten – odnośnie do związanego z prawem 
do lokalu udziału w nieruchomości wspólnej 
– realizuje się m.in. poprzez uczestnictwo 
w zebraniu właścicieli lokali (czynność fak-
tyczna) oraz głosowanie na zebraniu wspól-
noty mieszkaniowej (akt głosowania jako 
oświadczenie woli, a więc czynność praw-
na). Ocena skuteczności działań jednego ze 
współmałżonków w procesie podejmowania 
uchwał przez wspólnotę powinna być dlate-
go rozpatrywana przez pryzmat art. 36 – art. 
40 k.r.o. (przede wszystkim art. 36, 37 k.r.o.) 
tj. w aspekcie reguł wykonywania przez mał-
żonków zarządu majątkiem wspólnym. Za-
tem nie tylko o  losie prawnym odrębnej wła-
sności lokalu współdecydują małżonkowie 
zgodnie z przepisami kro, ale także o losie 
nieruchomości wspólnej (sferze członkostwa 
we wspólnocie mieszkaniowej) poprzez po-
dejmowanie uchwał na zebraniu właścicieli 
lokali lub w innym trybie.

Każdy z małżonków jako współwłaścicieli 
lokalu (tak samo oczywiście jest w przypad-
ku współwłasności ułamkowej lokalu) winien 
być zawiadomiony o zebraniu właścicielu. 
W myśl art. 32 ust. 1 i 2 u.w.l. o zebraniu ogó-
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28 LEX nr 271507.

łu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu 
zarząd nieruchomością wspólną powierzono 
w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawia-
damia każdego właściciela lokalu na piśmie 
przynajmniej na tydzień przed terminem ze-
brania. W zawiadomieniu należy podać dzień, 
godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypad-
ku zamierzonej zmiany we wzajemnych pra-
wach i obowiązkach właścicieli lokali należy 
wskazać treść tej zmiany. Należy jednak pa-
miętać, że naruszenie norm proceduralnych, 
odnoszących się do zwoływania zebrania 
i głosowania nad uchwałami oraz powiada-
miania właścicieli o podjętych uchwałach, 
może być podstawą uchylenia uchwały przez 
sąd, jedynie wtedy, gdy naruszenie tych norm 
mogło mieć wpływ na jej treść27. Jest tak 
m.in. dlatego, że rygorystyczna interpretacja 
przepisów regulujących działanie wspólnot 
mogłaby doprowadzić do utrudnień, a nawet 
do niemożności ich funkcjonowania. Ponadto 
sam ustawodawca odnosi naruszenie prawa 
do samej uchwały, a nie do postępowania 
poprzedzającego jej podjęcie. Przykładowo 
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 stycz-
nia 2007 r. II CSK 370/0628 przyjęto, że „ustawa 
o własności lokali nie uzależnia zdolności ze-
brania właścicieli lokali do powzięcia uchwał 
od jego należytego zwołania. Decydujące 
znaczenie ma tu treść woli wyrażonej przez 
członków wspólnoty w podjętych uchwałach, 
a nie kwestie proceduralne. Konsekwentnie 

trzeba przyjąć, że właściciele nie są związani 
treścią projektów uchwał przedstawianych 
w zawiadomieniu o terminie zebrania wraz 
z porządkiem jego obrad, w związku z czym 
mogą podejmować uchwały wykraczające 
poza te projekty lub zmieniać je”. 

Małżonkowie jako współwłaściciele łącz-
ni lokalu z którym związany jest także udział 
w nieruchomości wspólnej winni uzgodnić 
stanowisko w przedmiocie podjęcia uchwa-
ły (głos za uchwałą, przeciwko niej). Gdyby 
oboje małżonkowie obecni na zebraniu mieli 
odmienne zapatrywania co do sposobu głoso-
wania nad uchwałą, brak takiego uzgodnienia 
pomiędzy nimi oznacza niemożność oddania 
przez nich ważnego głosu na zebraniu. Po-
dobnie byłoby wtedy gdyby przed zebraniem 
wspólnoty do zarządu dotarł sprzeciw jedne-
go z małżonków co do proponowanej treści 
uchwały. W praktyce mało realnym jest, bio-
rąc chociażby pod uwagę krótki termin z art. 
32 u.w.l. i sprawność procedowania przez 
sądy, aby wobec sprzeciwu jednego współ-
małżonka co do zamierzonego sposobu gło-
sowania nad uchwałą przez drugiego z nich 
sąd na wniosek małżonka, który zamierza do-
konać czynności (tu: głosować nad konkretną 
uchwałą) zdecydował o tym czy zezwoli na 
dokonanie czynności (tu: aktu głosowania) 
kierując się dobrem rodziny (art. 39 k.r.o.). 

W sytuacji gdy na zebraniu właścicieli loka-
li stawił się jeden z małżonków, przyjąć należy, 
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29 Zob. np. M. Sychowicz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 206. 

że realizuje on zarząd majątkiem wspólnym 
małżonków i jest on uprawniony do głosowa-
nia, o ile przedmiot mającej zapaść uchwały 
nie jest objęty zakresem art. 37 k.r.o. Niektóre, 
wymienione w art. 37 k.r.o. czynności doty-
czące majątku wspólnego wymagają jednak 
wyraźnie udzielonej zgody drugiego małżonka 
– pod rygorem nieważności. W takim przypad-
ku współmałżonek dla skuteczności i ważności 
swojego aktu głosowania, winien dysponować 
zgodą współmałżonka na treść proponowanej 
uchwały. Jeżeli zatem przedmiotem głosowania 
jest, np. uchwała w sprawie udzielenia zgody 
na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości 
wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności 
lokalu powstałego w następstwie nadbudowy 
lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem 
oraz na zmianę wysokości udziałów w następ-
stwie powstania odrębnej własności lokalu 
nadbudowanego lub przebudowanego – gło-
sujący we wspólnym imieniu małżonek winien 
wykazać istnienie zgody drugiego małżonka na 
dokonanie czynności prawnej. Oddanie głosu 
przy braku zgody współmałżonka oznacza jego 
nieważność (głos ten nie może być potraktowa-
ny jako głos oddany za uchwałą). 

Nie ma potrzeby, by małżonkowie (w sy-
tuacji obecności i głosowania przez nich oboj-
ga), bądź jeden z małżonków (w sytuacji, gdy 
drugi nie uczestniczy w zebraniu) składali 
swe podpisy pod treścią uchwały wciągniętej 
do protokołu niezależenie od tego czy spo-
rządza go notariusz, czy też inna osoba. Nie 
istnieje nawet w ogóle obowiązek prawny, 
by protokołować uchwały. Wtedy gdy proto-
kół jest sporządzany wciąga się do niego je-
dynie treść uchwał i liczbę głosów oddanych 
za nią i przeciw niej. W praktyce czasami 

takie podpisy składane są jednak przez gło-
sujących do protokołu. Ich brak nie oznacza 
jednak nieważności (tak samo nieistnienia) 
uchwały czy oddanego głosu. Wreszcie przy 
podejmowaniu uchwał w sytuacji gdy tylko 
jeden z małżonków uczestniczy w zebraniu, 
nie musi się on wykazać pełnomocnictwem 
do reprezentowania drugiego małżonka. Wy-
starczająca jest obecność jednego z nich i od-
danie głosu za uchwałą bądź przeciw niej. Jest 
to wszak czynność zarządu majątkiem wspól-
nym do której dokonania uprawniony jest 
każdy z małżonków, chyba że chodzi o czyn-
ność prawną objętą zakresem art. 37 § 1 k.r.o. 
Wtedy także wystarczająca jest obecność na 
zebraniu jednego z małżonków i oddanie gło-
su przez niego za uchwałą bądź przeciw niej, 
ale warunkiem ważności oddanego głosu za 
uchwałą jest posiadanie przez jednego z mał-
żonków zgody drugiego małżonka na doko-
nanie czynności prawnej. Jak już była o tym 
mowa, wymogowi obligatoryjnego współ-
działania małżonków przy dokonywaniu 
czynności wymienionych w przepisie art. 37 
§ 1 k.r.o., pod rygorem ich wadliwości, czyni 
zadość nie tylko działanie jednego małżonka 
wyłącznie we własnym imieniu za zgodą (po-
twierdzeniem) ze strony drugiego małżonka, 
lecz również – a fortiori – działanie oboj-
ga małżonków w charakterze jednej strony 
czynności albo działanie jednego małżonka 
zarówno we własnym imieniu, jak i – na pod-
stawie pełnomocnictwa – w imieniu drugiego 
małżonka29. Pełnomocnictwo do głosowania 
nad uchwałą odnoszącą się do spraw obję-
tych zakresem art. 37 k.r.o. udzielone współ-
małżonkowi winno mieć formę pisemną ad 
probationem (analogia z art. 23 ust. 2b usta-
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wy). Zbyt daleko idącym rozwiązaniem było-
by chyba przyjęcie, że mamy tu do czynienia 
z formą pisemną ad solemnitatem (analogia 
z art. 99 § 2 k.c. w zw. z art. 98 zd. 1 k.c. czy też 
z art. 243 § 2 k.s.h. oraz art.  412 1 § 1 k.s.h.). 

podSumoWANIE
W świetle przedstawionych wyżej wywo-

dów należy przyjąć, iż:
1. Prawo głosu wynikające z udziału w nie-

ruchomości wspólnej związanego z od-
rębną własnością lokalu przysługuje 
niepodzielnie małżonkom pozostającym 
w ustroju wspólności majątkowej jako 
współwłaścicielom lokalu.  

2. Prawo uczestnictwa w zebraniu ogółu 
właścicieli lokali oraz prawo głosowania 
we wspólnocie mieszkaniowej są elemen-
tem realizacji (sposobem wykonania) 
zarządu majątkiem wspólnym (lokalem) 
małżonków jako współwłaścicieli, nie 
zaś zarządu nieruchomością wspólną. 
Małżonkowie zgodnie z przepisami kro 
współdecydują nie tylko o losie praw-
nym odrębnej własności lokalu, ale także 
o losie nieruchomości wspólnej poprzez 
podejmowanie uchwał na zebraniu wła-
ścicieli lokali lub w innym trybie. Wystar-
czająca jest obecność na zebraniu wspól-
noty jednego z nich i oddanie głosu. Jest 
to wszak czynność zarządu majątkiem 
wspólnym do której dokonania upraw-
niony jest każdy z małżonków. Nie ma 
zatem potrzeby by każdorazowo przy po-
dejmowaniu uchwały jeden z małżonków 
wykazywał się pełnomocnictwem do re-
prezentowania drugiego małżonka, który 
nie uczestniczy w zebraniu. Tak samo nie 
ma potrzeby, by w zebraniu uczestniczyli 

każdorazowo oboje małżonkowie. Z wielu 
względów może być to w praktyce bardzo 
utrudnione, czy wręcz niemożliwe. 

3. W sytuacji gdy na zebraniu stawił się tylko 
jeden z małżonków (oczywiście obydwoje 
małżonkowie jako współwłaściciele win-
ni być zawiadomieni o zebraniu), jest on 
uprawniony do głosowania, o ile przed od-
daniem głosu drugi małżonek nie wyrazi 
sprzeciwu wobec proponowanej uchwały,

4. Niektóre, wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. 
czynności dotyczące majątku wspólnego 
wymagają jednak wyraźnie udzielonej zgo-
dy drugiego małżonka – pod rygorem nie-
ważności. Tylko w takim przypadku współ-
małżonek dla skuteczności i ważności swo-
jego aktu głosowania, winien dysponować 
zgodą współmałżonka na treść propono-
wanej uchwały. Brak tej zgody oznaczać 
będzie nieważność oddanego głosu jako 
jednostronnej czynności prawnej (art. 37 
§ 4 k.r.o.), ale wcale nie musi to oznaczać 
wadliwości (nieważności) uchwały. 

StrESzczENIE
W artykule omówiona została omówiona 

problematyka głosowania na zebraniu ogó-
łu właścicieli lokali przez małżonków pozo-
stających w ustroju wspólności majątkowej 
małżeńskiej i będących współwłaścicielami 
lokalu. Wspólność ustawowa jest wciąż domi-
nującym ustrojem majątkowym między mał-
żonkami. Jeżeli lokal, na zasadzie wyjątku od 
zasady superficies solo cedit, stanowi przed-
miot współwłasności (niezależnie od jej ro-
dzaju), to każdy ze współwłaścicieli lokalu 
jest zarazem współwłaścicielem nierucho-
mości wspólnej (art. 3 u.w.l.) i w ten sposób 
członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Każdy 
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z członków wspólnoty jest uprawniony do 
brania udziału w zebraniu właścicieli lokali. 
Współwłasność lokalu może rodzić pewne 
wątpliwości, jeśli chodzi o sposób podejmo-
wania uchwał przez zebranie właścicieli, któ-
rego członkami są współwłaściciele, w tym 
małżonkowie. 

słowa klucZowE
zebranie ogółu właścicieli lokali, nieru-

chomość wspólna, lokal, uchwała, głosowa-
nie, wspólność majątkowa małżeńska

SummAry
The article addresses the issue of voting at 

a general meeting of property owners, organ-
ized as a residential community, by spouses in 
the matrimonial property regime and owning 
a portion of the property (dwelling premises). 
Joint property (also community property) re-

mains the prevailing system in the matrimo-
nial property regime. If the premises, as an 
exception to the rule of superficies solo cedit, 
are jointly owned (regardless of the type of 
ownership), then each owner is at the same 
time a co-owner of the estate managed by the 
residential community (Article 3 of the Act on 
Ownership of Premises) and, by extension, 
a member of that community. Each residen-
tial community member is entitled to attend 
the meeting of the estate owners. Joint own-
ership of premises may raise doubts as to the 
voting on resolutions adopted by the meeting 
of estate owners, among them the co-owning 
spouses. 

kEyWordS
general meeting of estate owners, joint 

property, premises, resolution, voting, matri-
monial property regime
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5 M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975; taż, Zawarcie małżeństwa wśród szlachty 

w Polsce późnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny” 66(1975), z. 1; taż, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad 
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właDZa ojcowska
Rodzina tworzyła się w sposób naturalny 

przez urodzenie w małżeństwie lub w drodze 
osobnych czynności prawnych. Na jej czele stał 
ojciec rodziny (pater familias), któremu pod-
legali wszyscy domownicy, znajdujący się pod 
władzą mężowską lub ojcowską. Prawo rzym-
skie przyznawało ojcu bardzo szeroką władzę 
(patria potestas) nad rodziną. Rodzina stano-
wiła podstawę rzymskiego systemu społeczne-
go jako jednostka społeczna, gospodarcza oraz 
kulturowa. Tworzyli ją nie tylko małżonkowie 
wraz z potomstwem, lecz również krewni nie 
pozostający we związku małżeńskim. Centralną 
pozycję zajmował ojciec, dysponujący tak sze-
rokimi uprawnieniami, iż bez jego woli żaden 
z członków rodziny nie mógł funkcjonować sa-
modzielnie2. Zasięg władzy ojcowskiej we wcze-
snym średniowieczu przypominał uprawnienia 

rzymskiego pater familias. Według Michała Bo-
brzyńskiego, rodzina była związkiem wszystkich 
osób pod jedną władzą, która była uprawnie-
niem całkowitym i nieograniczonym zarówno 
pod względem majątkowym, jak i osobistym3. 
W pierwszej kolejności osobą zależną od męża 
była żona, a następnie dzieci z pełnoprawnego 
małżeństwa (dzieci prawe), nad którymi wła-
dza była rozległa. Pierwotnie ojciec rodziny de-
cydował o życiu i śmierci swojego potomstwa 
(ius vitae ac necis), mógł także dziecko porzucić 
i sprzedać. Potwierdzeniem mogą być przykłady 
uśmiercania przez kobiety na Pomorzu nowo-
rodków płci żeńskiej, pozostawiając przy życiu 
chłopców4. Trudno jednak mówić o szerszym 
zasięgu takich praktyk. Z relacji podróżnika Ibra-
hima ibn Jakuba o państwie Mieszka I wynika, że 
ojciec posiadający wiele córek był bogaty z po-
wodu darów otrzymanych od zięciów5. Rodzina 

artur lis

„Gorsza płeć” w prawie średniowiecza1

„Woman” in the medieval law
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z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, red. M. Mikuła, Kraków 2008, s. 131. 
12 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002.

średniowieczna miała charakter patriarchalny, 
ale jego rozmiar kształtował się w zależności 
od pochodzenia społecznego6. Później zaś jego 
władza uległa ograniczeniom. Od ojca zależa-
ło także, czy nowo narodzone dziecko w ogóle 
zostanie przyjęte do rodziny. Przysługiwało 
mu też prawo karcenia domowego (ius casti-
gandi)7. W Kronice polskiej mistrza Wincen-
tego znajduje się antyczny przykład ukarania 
syna za jego pychę8: „Pomijam również Kar-
talona, syna Malleusa, władcy kartagińskiego, 
który z hardością przybył do wygnanego ojca, 
strojny w purpurę i wstęgi; ponieważ wobec 
wygnańców chełpił się stanem swej szczęśli-
wości, ojciec kazał w obliczu miasta przybić 
go wraz z jego strojem do bardzo wysokiego 
krzyża, dając przestrogę, aby na przyszłość 
nikt nie naigrywał się z ojcowskiego nieszczę-
ścia. Z tego jasno widzisz, jak innym podoba się 
nadętość pychy, skoro [własny] ojciec uznał, że 
zasługuje ona na tak wielką karę”9. 

Prawa średniowieczne poszczególnych 
szczepów konstruowały silną władzę ojca 
nad rodziną, to on decydował o małżeństwie 
swoich dzieci, wyrażał zgodę na ich wstąpie-
nie do stanu duchownego oraz podejmował 
wszelkie decyzje finansowe. Jak zauważa Ro-
muald Hube, elementem uprawnienia ojca do 

decydowania o losie potomstwa był wybór 
przyszłego współmałżonka10. 

Można zauważyć, iż w stosunkach mająt-
kowych, w miarę procesu indywidualizacji 
własności pozycja ojca wysuwała się na plan 
pierwszy. Z kolei uprawnienia dorosłych sy-
nów ulegały ograniczeniom. Władza ojca nad 
synem gasła z chwilą uznania go przez wiec 
za dojrzałego fizycznie, a więc zdolnego do 
noszenia broni lub wraz z jego usamodziel-
nieniem się gospodarczym11. Ojcowie często 
przeciwstawiali się temu, utrzymując tzw. 
niedziały rodzinne, czyli wspólne gospodar-
stwa z synami, które znajdowały się pod ich 
zarządem, co utrudniało ekonomiczne usa-
modzielnienie się synów. Natomiast władza 
ojca nad córką gasła z chwilą zawarcia przez 
nią małżeństwa lub wstąpienia do klasztoru. 
Niemniej jednak to ojciec miał decydujący 
głos w kwestii ożenku syna lub wydania za 
mąż córki bez względu na ich wolę. Począw-
szy od prawa rzymskiego kobiety poprzez 
małżeństwo (cum manu) przechodziły pod 
władzę męża, a pomimo usamodzielnienia się 
czy objęcia urzędów synowie wciąż pozosta-
wali pod władzą ojca12. 

W Kronice polskiej Wincenty przedstawia 
miłość ojca do nowonarodzonego syna Kazi-
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mierza Odnowiciela: „Powiadają bowiem, że 
matka tego dziecięcia wyzionęła ducha przy 
samym połogu, on zaś jakby drugi Herkules 
jeszcze wśród zabawek zaznał macoszych 
rozkoszy. Ojciec zaś, jak to zwykle bywa, 
już to wycałowując usteczka chłopca, już to 
głaszcząc delikatnie piersiątka, często gorą-
cym owiewa je oddechem; pierś jego ciche 
rozpierają westchnienia, potoki łez zalewają 
lica; choć żona zmarła, właśnie jej popioły 
nosi na piersi, twarz bowiem syna jest obra-
zem matki jego”13. 

AdopcjA
Przynależność do rodziny następowała 

głównie przez urodzenie z małżeństwa lub na 
mocy adopcji14. Ojciec uzyskiwał władzę nad 
dziećmi w sposób naturalny (urodzenie się) 
albo sztuczny w drodze czynności prawnej 
- przysposobienia. Instytucja przysposobie-
nia - adopcja wywodzi się z prawa rzymskie-
go. Podobnie jak w starożytnym Rzymie, tak 
i w średniowiecznej Europie adopcja pełniła 
głównie funkcje polityczne oraz majątkowe. 
Jako jedno ze źródeł władzy ojcowskiej zosta-
ła szczegółowo scharakteryzowana w kronice 
Wincentego.  W relacji autora adopcja docho-
dzi do skutku w uroczystej formie i powoduje, 
że powstaje cognatio legalis (określana rów-
nież jako cognatio adoptiva), którą biskup-
kronikarz odróżnia od cognatio spiritualis, 
powstałą na skutek chrztu lub bierzmowania, 
pomiędzy dzieckiem a rodzicami chrzestnymi 

lub świadkiem bierzmowania15. Mistrz Win-
centy szerzej opisuje zagadnienie adopcji: „Są 
zaś dwa rodzaje adopcji, to znaczy przybranie 
i zwykła adopcja. Przybiera się tych, którzy 
są uwłasnowolnieni; przysposobionymi na-
zywamy synów pozostających [jeszcze] pod 
władzą rodziców. I dawniej pierwszy rodzaj 
przysposobienia odbywał się na mocy rozpo-
rządzenia księcia, drugi zaś z nakazu urzędu. 
Teraz u naszych odbywa się adopcja nawet 
bez starania się o orzeczenie księcia, byleby 
nie brakowało prawomocnych zeznań świad-
ków. Tego zaś pokrewieństwa wynikającego 
z adopcji, które wprowadzono za pomocą 
prawa cywilnego, tak wielka jest świętość, że 
nie można go naruszać nawet pod pozorem 
małżeństwa, bowiem jak synowie duchowni, 
tak i adoptowani nie mogą się łączyć z ro-
dzeństwem, chyba że jedno z nich zostanie 
usamowolnione. Stąd Mikołaj [mówi]: Między 
braćmi i synami duchownymi nie może istnieć 
prawne małżeństwo, ponieważ prawa nie po-
zwalają na zawieranie małżeństw nawet mię-
dzy tymi, których łączy adopcja”16.  

zASAdy SprAWoWANIA opIEkI
Do prawa rodzinnego należy również za-

liczyć instytucję opieki, która była już znana 
w starożytnym Rzymie. W czasach monarchii 
feudalnej jej zakres był znaczny, obejmowała 
ona stosunek monarchy do poddanych, pana 
do chłopów, a przede wszystkim odzwier-
ciedlała się w prawie opieki ojcowskiej nad 

13 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 14, s. 61-62; M. Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] 
Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 95-119.

14 A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, s. 288; Historia prawa sądowego. Repetytorium, oprac. M. Czepelak i in., 
Kraków 2000, s. 34.

15 J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upowszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej 
Polsce, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 11(2011), z. 1, s. 60.

16 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 7, s. 46. 
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17 W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2(1949), s. 227-353.
18 W. Uruszczak, Następstwo tronu w księstwie krakowsko-sandomierskim i Królestwie Polskim (1180-1370), „Czasopismo 

Prawno-Historyczne” 62(2010), z. 1, s. 15-36.
19 W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2(1949), s. 227-352.
20 M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 157-183.
21 B. Wojciechowska, Dziecko w kulturze Polski średniowiecznej, „Kieleckie Studia Historyczne” 9(1991), s. 5-21; M. Deli-

mata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004; T. Wróblewska, Problemy opieki nad dzieckiem: rys historyczny, 
„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 4/1(1998), s. 27-41. Por. Instytucja Justyniana, tłum. C. Kunderewicz, Warszawa 
1986, s. 47-48.

dziećmi. Istotą opieki było udzielenie pew-
nej pomocy osobom, które nie mogły same 
prowadzić swoich spraw17. Należy odróżnić 
pojęcie opieki od regencji, które dla ludzi 
średniowiecza nie było ostre. Regencja wią-
zała się z instytucją monarchii. Oznaczała 
wykonywanie władzy przez osobę trzecią 
w wypadkach, gdy panujący był małoletni, 
niezdolny do wykonywania władzy z powo-
du choroby lub nieobecny. Najczęściej jednak 
regencja wynikała z małoletności następcy 
tronu18. Z powodu sprawowania władzy opie-
kuna nad majątkiem powierzonego mu pupi-
la, rozszerzany był krąg osób uprawnionych 
do jej sprawowania. Wśród rycerstwa opiekę 
sprawowała matka-wdowa, jednakże przy 
pomocy męskiego krewnego bliskiego pokre-
wieństwa. Obowiązkiem opiekuna oprócz wy-
chowywania pupila był również obowiązek 
dbania o jego majątek, a dochody z niego nie 
kumulowały się w majątku właściwym, ale 
opiekun miał prawo je pobierać. Inwentarz 
wszystkich dóbr był spisywany po objęciu za-
rządu w obecności krewnych. Jako że opiekun 
miał jedynie przechowywać majątek, nie wol-
no było mu zbywać go, zadłużać, w razie ko-
nieczności potrzebna była zgoda sądu, a z cza-
sem nawet sejmu. W średniowiecznej Polsce 
opieka sprawowana w interesie majątku pu-
pila była prawem, a nie obowiązkiem krew-
nych. Prawo opiekuńcze miało zastosowanie, 
gdy osoby wychodzące spod władzy rodziców 

nie mogły samodzielnie pokierować swoimi 
sprawami albo potrzebowały pomocy w dzia-
łaniu. Terminu „opieka” używano w znaczeniu 
szerszym, gdy obejmował także kuratelę, lub 
w węższym jako opieka sensu stricto. W epoce 
średniowiecza brak było ścisłych pojęć praw-
nych związanych z tym zagadnieniem, dlatego 
też należy korzystać z pojęć wykształconych 
w późniejszej doktrynie. 

 Opieka obejmowała prawa i obowiązki 
związane z pieczą nad osobą z powodu wie-
ku, płci czy zdrowia. Opiekę nad małoletnimi, 
gdy nie było władzy ojcowskiej, pierwotnie 
sprawował ród lub jeden z jego członków, czyli 
opiekun przyrodzony, a ród zatrzymywał opie-
kę zwierzchnią, z prawem zmiany tutora19. 

Rozpad rodziny następował z chwilą 
śmierci jednego z rodziców. Powstawała 
wówczas kwestia opieki i wychowania mało-
letnich dzieci. Najczęściej nieletnimi zajmo-
wała się wdowa, wdowiec lub krewny zmar-
łego. Opiekun sprawował również zarząd nad 
majątkiem20.

Opiekunem prawnym nieletnich była osoba 
sprawująca pieczę nad dziećmi i ich mieniem. 
Opieka (tutela, tutoria) była instytucją prawną 
zastępującą naturalną władzę ojcowską. Wy-
stępowała w rozlicznych formach, najczęściej 
z tytułu wieku, płci, zdrowia, nieobecności. 
Do obowiązków opiekuna należało zapewnie-
nie pupilowi odpowiedniego bytu oraz troska 
o jego majątek21. Pierwotnie opiekę nad ma-
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22 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005, s. 109-111.
23 J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: do połowy XV wieku, Warszawa 1965, s. 288.
24 I. Henke, Ewolucja prawnej pozycji dziecka w kontekście historycznego rozwoju rodziny, [w:] Prawo blisko człowieka. 

Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, red. M. Mikuła, Kraków 2008, s. 132-133; D. Strzelczyk-Żołądź, Dziecko 
w dawnej Polsce, Poznań 2002.

25 Chronica Polonorum, Liber qvartvs 23, s. 182.
26 Tamże, Liber primvs 8, s. 13.
27 Tamże, Liber tertivs 26, s. 119; Liber qvartvs 21, s. 177. 
28 Tamże, Liber tertivs 26, s. 119; Liber tertivs 30, s. 128.
29 I. Sondel, Rola „Kroniki”…, s. 61. 
30 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. I, rozdz. 19, s. 33.

łoletnimi, którzy utracili ojca, sprawował ród, 
później jeden z jego członków. Z reguły była 
to opieka przyrodzona, powierzana najczę-
ściej najbliższemu krewnemu w linii męskiej. 
W razie braku opiekunów przyrodzonych 
(tutor legitimus) opiekę przejmował opiekun 
urzędowy, wyznaczony przez właściwą wła-
dzę22. Natomiast opieka zwierzchnia należała 
najpierw do rodu, a następnie do monarchy, 
który był uznawany ponadto za szczególnego 
opiekuna wszystkich wdów i sierot. Począt-
kowo opiekę sprawowano nie tyle w interesie 
samego pupila, ile w interesie rodziny, której 
zależało na ochronie majątku krewniaka23. 
W sytuacji, gdy potomstwo dziedziczyło ma-
jątek po zmarłej matce, opiekunem zostawał 
ojciec. Do obowiązków opiekuna należało za-
równo dbanie o utrzymanie i należyte wycho-
wania pupila, jak i zabezpieczenie całości i nie-
naruszalności jego majątku. W związku z tym, 
celem przeciwstawienia się ewentualnym 
nadużyciom, prawo przewidywało przy obję-
ciu opieki sporządzanie inwentarza majątku 
pupila. Po ustaniu opieki stanowił on podsta-
wę do wszelkich rozliczeń. Zarząd majątkiem 
małoletniego podlegał określonym rygorom. 
Początkowo wynagrodzenie opiekunów wy-
znaczał zwyczaj, później prawo wskazywało 
ustalony procent od dochodów pupila. Opieka 
kończyła się wraz z dojściem do pełnoletno-
ści. Opiekun zobowiązany był wtedy wydać 

pupilowi jego majątek w stanie nieuszczuplo-
nym. W przeciwieństwie do opieki krewnego 
lub osoby obcej, ojciec nie musiał po dojściu 
do lat sprawnych nieletniego przedstawiać 
mu rachunków z prowadzonych w jego imie-
niu czynności prawnych. Instytucja opiekuna 
prawnego została przejęta w średniowieczu 
z kodeksu Justyniana, regulującego szczegóło-
wo prawa i obowiązki opiekuna24.

Mistrz Wincenty sporo miejsca w swoim 
dziele poświęcił kwestii opieki. Można w nim 
znaleźć określenia: tutela legitima25, tutelam 
committere26, pupillus27, tutor28. Jak zaznacza 
znawca prawa rzymskiego Janusz Sondel, 
w Kronice polskiej odnajdujemy także przykład 
sprawowania opieki przez kobietę oraz powoła-
nia opiekuna w testamencie29. Kronikarz celnie 
zauważa zarówno pozytywne, jak i negatywne 
skutki opieki nad nieletnimi: „Twierdzą, że są 
opiekunami, nie stryjami i nie tylko opiekuna-
mi, lecz także ojcami. Czujesz że to i czy prze-
nika to do twojej świadomości? Czy sądzisz, że 
oni zadowalają się gołymi nazwami? Zawsze 
stryjostwo domaga się rządzenia synowcami, 
sierotami opiekuństwo, dziećmi ojcostwo. Tej 
władzy swojej nie zaznaczają [tylko] płytkim 
słowem, lecz ją okazują rzeczywistym uprzy-
wilejowaniem. I nie obrali cię królem, abyś 
nimi rządził, lecz aby tymczasem, póki władza 
jest jakby w zawieszeniu, komukolwiek z nich 
okazja do władania mogła się nadarzyć”30.
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31 M. Delimata, dz. cyt., s. 181.
32 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 14, s. 60-61. 
33 Zob. Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. III, rozdz. 26, s. 157.
34 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, nr 12.
35 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 23, s. 250-251.
36 Tamże, ks. III, rozdz. 30, s. 164. 

Zazwyczaj opiekę nad nieletnimi dziećmi 
po śmierci ojca sprawowała matka-wdowa. 
Jednakże traciła ona prawo do opieki w przy-
padku ponownego wyjścia za mąż. Rządy 
opiekuńcze sprawowano również nad ma-
łoletnim władcą. Wyznaczano mu opiekuna, 
który w jego imieniu dokonywał czynności 
prawnych oraz kierował państwem31. W przy-
padku polskich władców rządy opiekuńcze 
najczęściej sprawowała matka. Mistrz Win-
centy wspomniał o rządach opiekuńczych 
Rychezy, żony Mieszka II, nad małoletnim 
Kazimierzem, zwanym później Odnowicie-
lem32. Rządy opiekuńcze sprawowała również 
Salomea nad dziećmi po śmierci Bolesława 
Krzywoustego w 1138 roku33. Wskazuje na 
to między innymi dokument z 1146 roku, 
w którym księżna nadała klasztorowi w Trze-
mesznie Waśniów34. Helena, żona Kazimie-
rza Sprawiedliwego sprawowała opiekę nad 
małoletnimi synami Leszkiem Białym i Kon-
radem Mazowieckim: „I oto matka chłopców 
ponad płeć niewieścią bardzo roztropna, tak 
w radach przemyślnych, jak i w rzeczy prze-
widywaniu, podejmuje opiekę nad sierotami, 
dopóki nie dorośnie starszy, który był bardzo 
bliski dojrzałości. Z rozkazania tej niewiasty 
rozdzielone zostają odznaki godności według 
zasług każdego: jednych się usuwa, drugich 
wyznacza się na ich miejsce, tak że bez jej woli 
nie przyznaje się ani godności trybunatu, ani 
nawet niższych urzędów. Wszyscy okazywali 
jej tak wielki szacunek, że dostojnicy zapo-
mniawszy o swojej godności woleli słuchać 

niewiasty i przemilczeć czy znosić jej wpraw-
dzie nie haniebne, ale niewieście nieobycie, niż 
opuszczać pacholęta. Albowiem nawet ktoś 
bardzo roztropny nie może niekiedy uniknąć 
nierozważnego błędu, dlatego nieroztropność 
łatwiej znajduje przebaczenie w oczach ludzi 
roztropnych niż w oczach ludzi niedoświad-
czonych. Mimo to często [tu] wspominani mę-
żowie, biskup Pełka i komes Mikołaj, piastują-
cy godność wojewody, z niektórymi dostojni-
kami biorą na siebie staranie o rzeczpospolitą, 
zarząd jej powierzając zdolnym i zaufanym 
urzędnikom. I ucichło na czas jakiś w kraju, 
i nastała na chwilę cisza i pokój”35.

Innym przykładem rządów opiekuńczych 
w Polsce średniowiecznej może być opie-
ka Władysława Laskonogiego nad młodym 
Władysławem Odonicem. Kadłubek przyta-
cza także przykład opieki nad Kazimierzem 
Sprawiedliwym: „Albowiem Kazimierza, 
który był młodzieniaszkiem, czas jakiś wy-
chowywał w swoim domu jak syna, nie jako-
by zupełnie żałował mu łaski współuczest-
nictwa, lecz aby delikatnej winnej latorośli, 
pozbawionej podpierającego palika, nie na-
rażać na podmuchy lekkomyślności. Żaden 
nierozumny niedorostek nie powinien zo-
stać pozostawiony sam sobie, gdyż czym dla 
ognia jest oliwa, tym dla młodzieńca swobo-
da. Stąd ktoś powiedział: Natura z bisioru 
utkała niemowlęctwu powijaki, złote dla mło-
dości więzy sporządziła roztropność”36.

Kolejnym przykładem jest opieka Kazi-
mierza II Sprawiedliwego, nad Leszkiem Bo-
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37 Tamże, ks. IV, rozdz. 13, s. 210-211.
38 J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 142-146, 223-225.
39 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. III, rozdz. 28, s. 158.
40 Tamże, ks. IV, rozdz. 17, s. 225.
41 E. A. Mądrowska, Domini naturales. Portrety polskich władców w Chronicon Polonorum mistrza Wincentego, Bydgoszcz 

2010, s. 32.
42 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. III, rozdz. 30, s. 164.
43 N. Mika, Mieszko książę Raciborski i pan Krakowa - dzielnicowy władca Polski (ok. 1142-1211), Kraków 2010.

lesławowicem, księciem mazowieckim: „Le-
stek więc za namową namiestnika przechodzi 
wraz z wszystkimi możnymi pod opiekuń-
stwo Mieszka, a syna jego Mieszka, młodzień-
ca nadzwyczaj przemyślnego i wytwornego, 
ustanawia testamentem następcą w swoim 
księstwie. Atoli młodzieniec, jakby znudzony 
czekaniem i zniecierpliwiony, wkrótce zaczął 
postępować jak książę. Lestek, chociaż chory, 
niechętnie to znosił. Żalem zdjęty rzucił się 
Kazimierzowi do nóg [ze słowami:] Zgrzeszy-
łem, ojcze, przeciw niebu i tobie i nie jestem 
godzien zwać się synem twoim; uczyń mię 
jakby jednym z twoich najemników. Najła-
skawszy książę, ucałowawszy go ze łzami, 
przebaczył mu winę odstępstwa”37. Kazimierz 
Sprawiedliwy sprawował nad Leszkiem rządy 
opiekuńcze i utrzymywał z nim dobre stosun-
ki38. Wincenty Kadłubek potępił postępowa-
nie Władysława II Wygnańca, który kierowa-
ny nadmierną ambicją, żądzą władzy i chęcią 
zysków pozbawił ojcowizny swoich młod-
szych przyrodnich braci. Był on więc złym 
opiekunem dla braci – sierot: „O, nieszczęsna 
dolo wojny! Ten, którego czcili jako ojca, jest 
im nieprzyjacielem; ten, od którego opieki 
należało się spodziewać, wydaje bitwę”39. 
Jednakże kronikarz po części usprawiedliwia 
postępowanie Władysława, zrzucając winę na 
jego żonę Agnieszkę. 

Kazimierz Sprawiedliwy nadał swoim 
bratankom ziemie należące wcześniej do ich 
ojców. Opiekował się również chorym synem 

Bolesława Kędzierzawego - Leszkiem.  Szcze-
gólnym przykładem potwierdzającym jego 
miłość do braci było odesłanie Mieszkowi 
Staremu pojmanego syna: „Ten postępek tak 
ujął Mieszka i serce zapalił odtąd tak wielką 
miłością do brata, że zapomniawszy wszel-
kich krzywd cieszył się ciepłem braterskich 
uścisków”40. Postępowanie Kazimierza stało 
się okazją do wypowiedzenia nauki moralnej 
na temat wyższości miłosierdzia nad prawem 
do zemsty, która nie powinna nigdy mieć 
miejsca wśród krewnych41. 

W czasach współczesnych kronikarzowi, 
Bolesław Kędzierzawy przywrócił z wygnania 
osieroconych bratanków i nadał im dzielnicę 
śląską: „Przeto pierwociny swego panowania 
uświęcił w stosunku do braci więcej niż bra-
terską miłością, oddając nie tylko to, czego 
wymagał wzgląd na następstwo, lecz z świętą 
łaskawością obdarzając ich, to znaczy Miesz-
ka i Henryka, także tymi dzielnicami, które im 
się nie należały. Albowiem Kazimierza, który 
był młodzieniaszkiem, czas jakiś wychowy-
wał w swoim domu jak syna, nie jakoby zu-
pełnie żałował mu łaski współuczestnictwa, 
lecz aby delikatnej winnej latorośli, pozba-
wionej podpierającego palika, nie narażać na 
podmuchy lekkomyślności”42. Bolesław Wy-
soki i Mieszko Plątonogi sprzeniewierzyli się 
Bolesławowi Kędzierzawemu i sami dążyli do 
objęcia władzy43.

Kuratela była to piecza nad dorosłymi. Usta-
nawiana była dla osób, które nie były w sta-
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nie samodzielnie prowadzić swoich spraw 
na skutek choroby lub podeszłego wieku.  
W przeciwieństwie do opiekuna pupila nie 
działał sam, lecz współdziałał z podopiecz-
nym, nie mieszał się do gospodarowania 
majątkiem. Do podstawowych obowiązków 
dzieci względem rodziców należała piecza 
nad starymi rodzicami44. Biskup Wincenty 
w kronice porusza również kwestię kurateli, 
którą odróżnia od opieki: „Wiadomo, że za 
nieprzewidziany wypadek nie powinno się 
ponosić odpowiedzialności, ponieważ opie-
kunów czy dozorców nie należy winić za nie-
spodziane wypadki, których nie można się 
było ustrzec”45. 

SpoSoby doproWAdzANIA  
Do małŻEŃstwa

Instytucja małżeństwa jest znana już 
z najdawniejszych czasów. Małżeństwo miało 
regulować kwestie dziedziczenia i spraw go-
spodarczych, uważano je za podstawę rodzi-
ny. Sposoby zawarcia małżeństwa były znane 
wcześniejszym ludom niskich szczeblów roz-
woju kulturalnego. Z czasem jednak zaczęły 
przekształcać się w sposoby dopasowane do 

potrzeb ówczesnych czasów. Powszechne 
były cztery sposoby zawarcia małżeństwa: 
przez kupno, porwanie, wspólne zamieszka-
nie, umowę formalną46.

Wśród pierwotnych sposobów zawarcia 
małżeństwa wymienia się zwykle porwanie 
kobiety jako sposób najdawniejszy i najbar-
dziej pierwotny47. Porwanie było więc w pań-
stwach plemiennych uznaną formą zawarcia 
małżeństwa. Pojawiało się ono wtedy, gdy 
rodzice nie chcieli oddać swojej córki w ręce 
ubiegającego się o nią męża, lub miało na 
celu uniknięcia podarków ślubnych. Wresz-
cie mężczyźni porywali panny, gdy pochodzi-
li z różnych, szczególnie wrogich, plemion. 
Prawdopodobnie potwierdzeniem, że porwa-
nie było jednym ze sposobów zawarcia mał-
żeństwa w Polsce wczesnośredniowiecznej, 
jest etymologia nazwy „żona”, wywodząca się 
najpewniej od czasownika „żonić” to znaczy 
„gonić”, czy też „zanosić”48. Według Aleksandra 
Brücknera wyraz „żona” oznaczał pierwotnie 
„kobietę rodzicielkę” i ma wspólny źródło-
słów z łacińskim „genus”, czyli rodzaj49.

W Polsce nie zachowało się wiele źródeł na 
temat małżeństwa przez porwanie. Być może 
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sposób ten występował przed przyjęciem 
chrześcijaństwa. Z chwilą jego przyjęcia porwa-
nie zaczęło zanikać, ponieważ Kościół, zgodnie 
z prawem rzymskim, potępiał ten sposób50. Po-
nadto ustawodawstwo świeckie zabraniało po-
rywania żon, ponieważ podstawą do zawarcia 
małżeństwa była zgoda obojga nupturientów. 
W praktyce młodzi byli rzadko pytani, często 
ich wola była łamana, zwłaszcza dotyczyło to 
kobiet51. Zdarzały się przypadki karania porwa-
nia, co najczęściej występowało z inicjatywy 
rodziców, którzy na małżeństwo zgodzić się 
nie chcieli. Jeszcze w XII wieku, wśród ludów 
wschodniosłowiańskich porwanie żony było 
częstym, powszechnym i legalnym sposobem 
zawarcia małżeństwa. Zaznaczyć jednak trze-
ba, że nie było to porwanie w dosłownym tego 
słowa znaczeniu, lecz porwanie w geście sym-
bolicznym po wcześniejszych uzgodnieniach. 
Tak więc, o ile na wschodzie sposób ten był 
powszechny, na ziemiach polskich jeżeli istniał 
legalnie, szybko został potępiony i zakazany52.

Wśród badaczy pojawiają się zwolennicy 
(Jan Adamus), jak i przeciwnicy (Władysław 
Abraham) tezy o legalności małżeństwa przez 
porwanie. W polskim średniowieczu powoły-
wano się na zapytanie biskupa Pełki, wysto-
sowane w roku 1199 do papieża Innocentego 
III. Był to tzw. dekretał, czyli list udzielający 
odpowiedzi na pytanie prawne. Pełka zadał 
pytanie, czy uprowadzona dziewczyna, któ-
ra w innej diecezji wzięła w obliczu Kościoła 
ślub z porywaczem, zawarła ważny związek 

małżeński53. Abraham interpretował je w ten 
sposób, że biskup widział różnicę między pra-
wem krajowym, zakazującym takich związków 
i prawem kościelnym, uznającym w tym okre-
sie zgodę porwanej za warunek wystarczający 
do ważności małżeństwa, dlatego wolał się 
upewnić co do prymatu w tym wypadku zasad 
kościelnych. Abraham nie przywiązywał wagi 
do zwrotu „do innej diecezji”, postrzegając go 
jako rezultat zaistnienia konkretnej sytuacji. 
Z kolei Adamus położył nacisk właśnie na owo 
in aliam dioecesim, traktując je jako klucz do 
wyjaśnienia rzeczywistych intencji biskupa. 
Stwierdził, że różnica między prawem kano-
nicznym i prawem krajowym nie była wy-
starczającym powodem, aby zwrócić się do 
papieża. Z całej wzmianki Adamus wyciągnął 
wniosek, że w jednej dzielnicy (a właściwie 
u jednego plemienia, gdyż utożsamiał te dwa 
pojęcia) małżeństwo przez porwanie było do-
zwolone, w innej zaś nie54. Kościół uznawał, że 
uprowadzenie w celu zawarcia małżeństwa 
wbrew woli rodziców nie stanowiło porwania. 
Wymagał tylko zgody samej zainteresowa-
nej. Papież uznał takie małżeństwo za ważne, 
o ile stwierdzono, że wola kobiety wstąpienia 
w związek małżeński została wyrażona w peł-
ni świadomie i dobrowolnie, mimo wcześniej-
szego porwania55. Uzależniał bowiem ważność 
małżeństwa od obopólnej woli narzeczonych56. 
Według Bogdana Lesińskiego porwanie było 
jeszcze w XII, a może i XIII wieku dość częstym 
sposobem zdobywania żony57. 
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Bolesław Chrobry chcąc wejść w porozu-
mienie z Jarosławem Mądrym, zabiegał o rękę 
jego siostry Przedsławy. Kiedy jego prośby zo-
stały odrzucone wyprawił się na Kijów: „(…) 
sławnie i wspaniale pomścił swą krzywdę na 
królu Rusinów, który odmówił mu oddania 
swej siostry za żonę. Oburzony tym król Bole-
sław najechał z wielką siłą królestwo Rusinów, 
a gdy ci usiłowali zrazu stawić mu zbrojny 
opór, ale nie odważyli się na stoczenie bitwy, 
rozpędził ich przed sobą jak wicher kurzawę. 
Nie opóźniał jednak swego pochodu natych-
miastowym zajmowaniem miast i gromadze-
niem łupów, jak to zwykle czynią najeźdźcy, 
lecz pospieszył na Kijów, stolicę królestwa, 
aby pochwycić jego ośrodek i króla samego”58. 
W dalszej narracji Gall Anonim wkłada w usta 
Bolesława Chrobrego słowa: „Tak jak w tej go-
dzinie Złota Brama miasta ugodzoną zo stała 
tym mieczem, tak następnej nocy ulegnie sio-
stra najtchórzliwszego z królów, której mi dać 
nie chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesła-
wem w łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden, 
jak nałożnica, aby pomszczona została w ten 
sposób zniewaga nasze go rodu, Rusinom zaś 
ku obeldze i hańbie”59.

Wraz z rozwojem ustroju rodowego poja-
wiły się sposoby zawarcia małżeństwa, wy-
magające zgody rodziców dziewczyny - mał-
żeństwo przez kupno i zmówiny. Wszystkie 
te rodzaje zaślubin nie występowały kolejno, 
ale równolegle. Wraz z upowszechnianiem 
się chrześcijaństwa pojawiła się jednak ten-
dencja do kwestionowania ważności bardziej 

archaicznych form zawierania związku. Jak 
z kolei zauważa Wacław Uruszczak, porwanie 
musiało spotkać się z potępieniem w mia-
rę postępów chrystianizacji ziem polskich. 
W XIII wieku ustawy synodów biskupów pol-
skich potępiły wszelkie przejawy porwania 
i zakazywały księżom udzielania kościelnego 
ślubu porywacza z porwaną, nawet gdyby wy-
rażała ona na to zgodę (Wrocław 1248 rok)60. 
Wśród ludności uboższej małżeństwo przez 
zamieszkanie funkcjonowało jeszcze dłużej, 
kiedy małżeństwo przez porwanie zanikło 
już pod presją Kościoła, a zmówiny jako umo-
wa o charakterze majątkowym nie odgrywały 
większej roli.

Z czasem zwyczaj porywania przekształcił 
się w kupno żony, które - jak już wspomniano 
było najstarszą i najbardziej rozpowszech-
nioną formą zawarcia małżeństwa zarów-
no u Germanów, jak i Słowian. Z informacji 
przekazanych przez Tacyta można wnosić, że 
w okresie plemiennym małżeństwo u Germa-
nów zawierane było w drodze umowy między 
rodami mężczyzny i kobiety. W następstwie 
takiej umowy następowało oddanie narze-
czonej z zachowaniem pewnych symbolicz-
nych formalności i przejęcie jej w posiadanie 
przez mężczyznę, który był zobowiązany 
wręczać dary rodowi kobiety. Dary te uzna-
wano jako cenę kupna żony – pretium emp-
tionis. Pojawienie się tego sposobu zawarcia 
małżeństwa spowodowane było rozwojem 
rodów plemiennych, które jak można przy-
puszczać, nie zawsze żyły ze sobą w zgodzie. 
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Porwanie kobiety przez mężczyznę z wrogie-
go rodu nie dawało obiecujących szans na po-
prawę stosunków między nimi. Potrzebny był 
więc system, który ten spór mógłby naprawić. 
Małżeństwo poprzez kupno żony stało się je-
dynym prawnie legalnym i właściwym sposo-
bem zaślubin61. 

Potwierdzenie tej myśli znajdujemy 
u Władysława Abrahama, który przytacza 
opis podróży po krajach słowiańskich kupca 
pochodzenia żydowskiego Ibrahima ibn Ja-
kuba. Opowiada on o kraju Mieszka I i o jego 
drużynie wojennej: „Jeśli któremu z tej dru-
żyny urodzi się dziecko, nakazuje mu książę 
wyznaczyć utrzymanie bez względu na płeć. 
A gdy dorośnie, jeśli jest płci męskiej, żeni go 
i płaci za niego ojcu dziewczyny podarek mał-
żeński. Jeżeli jest płci żeńskiej, wydaje za mąż 
i płaci za męża jej ojcu ów podarek. Podarek 
małżeński jest u Słowian bardzo znaczny (…). 
I jeżeli komu urodzą się dwie lub trzy córki, to 
są przyczyną jego wzbogacenia się, jeżeli zaś 
urodzi mu się dwóch synów, powoduje to jego 
zubożenie” 62. 

Najbardziej wiarygodnym dowodem ist-
nienia tej formy jest wyraz wiano, który ozna-
czał zaopatrzenie żony ze strony męża, które 
rozumiane jest jako forma kupna, czy też cena 
płacona za żonę, w dosłownym tego słowa 
znaczeniu63. Termin wiano pochodzi od słowa 
„wienić”, co pierwotnie znaczyło sprzedawać. 
Kupno jako sposób zawarcia małżeństwa 

zanikło prawdopodobnie około XII wieku64. 
W tym okresie wiano oznaczało zabezpie-
czenie żonie przez męża pewnej sumy, jako 
wynagrodzenie za posag65. Wiano prawdo-
podobnie było śladem dawniejszej praktyki 
daru ślubnego składanego rodzicom. Zda-
niem Wacława Uruszczaka wiano - dar ślubny 
dla rodziców przekształciło się w wiano - dar 
ślubny dla żony66. Pierwotnie posagiem było 
natomiast to, co kobieta otrzymywała od ro-
dziców w dniu ślubu67. 

Władze kościelne początkowo tolerowa-
ły praktykę zawierania małżeństw w drodze 
umów między rodziną narzeczonej a przy-
szłym mężem, której przedmiotem było kup-
no władzy nad żoną, tzw. mundium. Doma-
gano się udziału w obrzędach ślubnych du-
chownego, który narzeczonym udzielał bło-
gosławieństwa. We wczesnym średniowieczu 
do zawarcia małżeństwa były konieczne 
zasadniczo dwa akty: zaręczyny (sponsalia) 
oraz przekazanie dziewczyny narzeczonemu 
(traditio). Longobardowie uważali zaręczy-
ny za czynność prawną zawieraną między 
przyszłym mężem a rodzicami narzeczonej. 
Sumę pieniędzy, jaką płacił narzeczony przy 
zaręczynach, uważano za zabezpieczenie na 
wypadek wdowieństwa68. Jednocześnie gdy-
by krewni przeciwstawili się później małżeń-
stwu, mógł odebrać siłą narzeczoną. Narze-
czona, która poślubiłaby innego, traciła otrzy-
mane dary, a jej mąż musiał zapłacić porzuco-
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nemu podwójną cenę zadatku, jaki on uiścił 
przy zaręczynach. Mogły być one zerwane 
wskutek choroby (trądu, ślepoty) lub zdrady. 
Natomiast drugim koniecznym aktem do za-
warcia małżeństwa było przekazanie dziew-
czyny. Był to akt uroczysty, odbywający się 
w obecności krewnych i świadków. Ojciec lub 
opiekun oddawał dziewczynę narzeczonemu, 
dodając zwykle jakiś przedmiot (płaszcz lub 
szpadę) jako symbol przekazywanej władzy 
nad kobietą. Znakiem wyjścia kobiety spod 
władzy ojca był zwyczaj obcinania włosów 
lub pozorowana chłosta. W tym samym dniu 
narzeczony otrzymywał posag panny młodej. 
Następnie dochodziło do pokładzin. Dopeł-
nienie małżeństwa przez kontakt fizyczny 
małżonków nie miało istotnego znaczenia dla 
jego ważności. W zasadzie od XI wieku prze-
kazania panny młodej narzeczonemu doko-
nywał kapłan w kościele według zasady tra-
ditio ante ostium ecclesiae - przed bramą ko-
ścioła. Występował on jednak w charakterze 
świadka, a nie twórcy małżeństwa69. Z zagad-
nieniem kupna żony wiąże się brak swobod-
nej woli kobiety przy wyborze małżonka, co 
może poświadczać słabą ówcześnie sytuację 
prawną kobiet70. 

Kolejnym sposobem doprowadzenia do 
małżeństwa było wspólne zamieszkanie. 
Różniło się ono od konkubinatu, czyli faktycz-
nego związku mężczyzny i kobiety, w którym 
brak było woli zawarcia małżeństwa71. Z de-

kretału papieża Celestyna III (1191-1198) ad-
resowanego do biskupa krakowskiego Pełki 
(1187-1207) dowiadujemy się o sprawie kra-
kowskiego diakona Wita. Został on oskarżo-
ny o bigamię sukcesywną, czyli o posiadanie 
kolejno dwóch żon. Twierdził on, że pierwsza 
z kobiet nie była jego żoną, mimo że mieszkał 
z nią przez sześć lat. Diakon argumentował, iż 
przyszła do niego z własnej woli, a nie została 
mu oddana przez rodziców ani krewnych72. 
Wit powoływał się tu na prawo zwyczajowe, 
zgodnie z którym panna powinna mu być 
wydana przez rodziców lub krewnych73. De-
kretał papieża Celestyna III stanowi ważne 
źródło dla poznania praktyk dawnego pra-
wa małżeńskiego, pośrednio potwierdzając, 
że w czasach Wincentego Kadłubka istniał 
zwyczaj zawierania małżeństwa przez wspól-
ne zamieszkanie. Z badań Adama Vetulanie-
go wynika, że jeszcze na przełomie XII i XIII 
wieku uznawane było za ważne małżeństwo 
powstałe drogą faktycznego współżycia mał-
żonków przez dobrowolne przeniesienie się 
kobiety do domu mężczyzny74. Małżeństwo 
przez zamieszkanie było rozpowszechnione 
wśród ludności wiejskiej przez cały okres 
średniowiecza. Bez wątpienia ten sposób za-
warcia małżeństwa spotykamy w innych gru-
pach społecznych, o czym świadczy sprawa 
krakowskiego diakona Wita75. 

Idąc dalej, kolejnym sposobem zawarcia 
małżeństwa była umowa formalna. Zawarcie 
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małżeństwa przez kupno przekształciło się 
prawdopodobnie w czasach frankońskich 
w zawarcie małżeństwa przez umowę for-
malną. Zawierała zobowiązanie się dłużnika 
do świadczenia w przyszłości. Dzieliła się ona 
na dwa odrębne akty: zmówiny i zdawiny76. 
Jedną z głównych przyczyn przeistoczenia się 
kupna w umowę formalną był cel tego spo-
sobu zawierania małżeństwa. Poprzez kup-
no żony nabywało się przyszłą matkę rodu, 
wchodzącą do nowego związku sakralnego. 
Wraz z rozwojem kultury społeczeństwo 
przestało akceptować małżeństwa zawiera-
ne w ten sposób. Struktura umowy formalnej 
opierała się na dwóch momentach: zawarcie 
umowy i jej wykonanie, czyli oddanie poślu-
bionej kobiety. Zawarcie umowy zachodziło 
pomiędzy narzeczonym, a ojcem kobiety. Tak 
więc, w przeciwieństwie do kupna, ten nowy 
akt formalny zachodził bez udziału narzeczo-
nej. Dopiero po odbyciu obu aktów małżeń-
stwo dochodziło do skutku. Z biegiem czasu 
pozostała więc wyłącznie umowa formalna 
i uzupełniający ją ślub kościelny77. 

Polskie zmówiny różniły się od zaręczyn 
uznawanych przez Kościół lub tych wycho-
dzących tradycją z prawa rzymskiego. Pod-
stawową różnicą był fakt, że akt ten dochodził 
do skutku bez czynnego udziału kobiet oraz 
że był faktyczną umową ślubną, w momencie 
oddania narzeczonej przyszłemu mężowi. 
Zmówiny odbywały się z udziałem tak zwa-
nych dziewosłębów, czyli swatów, których 
rola polegała na pośredniczeniu między stro-
nami i doprowadzeniu do ich ugody78. Wola 
kobiety odnośnie do zawarcia małżeństwa, 

nawet z końcem średniowiecza nie była istot-
na, w szczególności, gdy panna była nieletnia. 
Nad kobietą zawsze władzę posiadał ojciec 
lub opiekun i do wykonywania jego posta-
nowień była zobowiązana. Zawarcie małżeń-
stwa bez zgody ojca (lub opiekuna) sprzeci-
wiało się poczuciu prawnemu społeczeństwa 
i pociągało za sobą dotkliwe skutki majątko-
we. Jeżeli chodzi o treść zmówin, poza samą 
umową i jej warunkami obejmowały również 
postanowienia prawne, które zmierzały do 
utwierdzenia umowy oraz zabezpieczenia jej 
dotrzymania. Najczęstszym środkiem do tego 
służącym był zakład (vadium), w wysokości 
pewnej oznaczonej sumy, czyli kara umowna. 
Sposób ten był tak szeroko rozwinięty, że sto-
sowały go także sądy kościelne. 

Na zdawiny składały się trzy czynności: 
główny akt oddania wśród uroczystości we-
selnej, przenosiny do domu męża i pokładziny 
(copula carnalis). Zorganizowanie aktu odda-
nia należało do osób, pod władzą których po-
zostawała panna młoda. Pod koniec XV wieku 
akt ten zaczęto nazywać już ślubem. Istnieją 
wzmianki, że to swaci przyprowadzali żonę 
do domu męża, ale nie można doszukać się 
tutaj szczególnego znaczenia prawnego tego 
zwyczaju. Prawdopodobnie przenosiny miały 
bardziej charakter tradycyjny i symboliczny. 
Zaznaczyć także trzeba, że zdarzały się wy-
jątki, kiedy to pan młody wprowadzał się do 
panny młodej. Szerzej opisane w literaturze 
i zarazem mające większe znaczenie ma akt 
pokładzin. W zachodnich źródłach możemy 
się doszukać obszernych opisów tego aktu, 
od którego zależna była ważność małżeń-
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stwa. W Polsce nie przywiązywano do tego aż 
tak wielkiej wagi. Był to akt fizycznego obję-
cia posiadania oddanej prawnie żony. Było to 
uzupełnienie ceremonii ślubnej. Nazwa „mał-
żeństwo”, jak wskazuje Wacław Uruszczak, 
wywodzi się z połączenia germańskiego ter-
minu „mahl” czyli uczta oraz „żeńśtwo” czyli 
przyjęcie żony79. 

Ostatnim ze sposobów zawarcia małżeń-
stwa było faktyczne pożycie, czyli konkubinat. 

Od najdawniejszych czasów pojmowano 
konkubinat jako związek między osobami, 
które nie mogą (z powodu przeszkód zawar-
cia małżeństwa) lub nie chcą (ze względów 
formalnych, które muszą spełnić) zawrzeć 
małżeństwa, ale jednocześnie pragną pozo-
stawać we wspólnym pożyciu80. Natomiast 
wśród ludów germańskich praktykowaną 
formą zawarcia małżeństwa była zgoda na 
prowadzenie przez kobietę i mężczyznę 
wspólnego gospodarstwa oraz wzajemne 
współżycie, z pominięciem wymaganego uro-
czystego przekazania mężowi narzeczonej 
przez jej rodzinę81. 

Celem tej części pracy było przedstawienie 
sposobów zawarcia małżeństwa w średnio-
wieczu. Rozwijały się one w miarę zmienia-
jących się czasów i potrzeb. Początkowo pań-
stwa szczepowe, które nie wymagały szczegól-
nych form i tradycyjnych zwyczajów zawarcia 
tego aktu, akceptowały sposób porywania żon 
bez wiedzy lub za zgodą rodziców. Gdy ludy 
te zaczęły się rozwijać w kierunku bardziej 

cywilizowanym, rozwinął się także nowy spo-
sób małżeństwa poprzez kupno żony. Ta for-
ma miała znaczenie dla rozwiązywania kon-
fliktów pomiędzy rodami, czyli znaczenie po-
lityczne. Ostatecznie kupno przekształciło się 
w umowę formalną. Spośród znanych sposo-
bów zawarcia małżeństwa praktycznie tylko 
zmówiny spotkały się z kościelną akceptacją, 
uznając je za umowę zawarcia małżeństwa 
w przyszłości, a więc zaręczyny. W średnio-
wiecznej Europie małżeństwo było regulowa-
ne przez prawo kanoniczne, które uznawało 
za ważne tylko te małżeństwa, w których obie 
strony wyraziły wolę wzięcia drugiej strony 
odpowiednio za męża lub żonę. Nie było jed-
nak konieczne, by małżeństwo było zawiera-
ne przed jakimkolwiek kapłanem czy urzęd-
nikiem.  Podsumowując należy stwierdzić, że 
do najważniejszych elementów kanonicznej 
koncepcji małżeństwa należały: zasada nie-
rozerwalności, równości kobiety i mężczyzny 
oraz sakramentalnego charakteru małżeń-
stwa. Powyżej zostały omówione wszystkie 
znane sposoby zawierania małżeństw w śre-
dniowieczu, kiedy małżeństwo miał charakter 
świecki, a z czasem dochodziła do głosu kon-
cepcja chrześcijańska. 

foRmy ZawIERaNIa małŻEŃstwa
Formalizm czynności prawnych pierwot-

nego prawa objawiał się nie tylko w formach 
zewnętrznych, w użytych symbolach i ge-
stach, lecz również w słowach ściśle okre-
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ślonych i zastosowanych do każdej czynności 
prawnej. Formuły te musiały być skrupulat-
nie przestrzegane, a ich pominięcie lub mylne 
użycie czy wypowiedzenie czyniło czynność 
bezskuteczną. 

Charakteryzując kościelną formę zawarcia 
małżeństwa należy podnieść, iż początkowo 
kapłan błogosławił nupturientów, co nie mia-
ło znaczenia dla istnienia związku. Stopniowo 
od XI wieku kościelna forma przyjmowała się 
wśród warstw wyższych, ale nie podważało 
to istnienia małżeństwa zawieranego na spo-
sób świecki (szczególnie rozpowszechnione 
na wsi). Małżeństwo było sakramentem, któ-
rego udzielali sobie sami nowożeńcy, a nie 
ksiądz, który był jedynie świadkiem. Fakt 
małżeństwa powstawał na skutek zgodnego 
oświadczenia woli mężczyzny i kobiety (con-
sensus facit nuptias). Kościół katolicki walczył 
z poligamią, a także z zawieraniem małżeń-
stwa przez porwanie i kupno. Początkowo nie 
określał szczegółowo formy zawarcia mał-
żeństwa, tylko oświadczenie woli stron, zaś 
ksiądz błogosławił zawarte w formie świec-
kiej małżeństwo zwykle następnego dnia. 
Z czasem doprowadziło to do monopolu Ko-
ścioła w sprawach małżeńskich osobowych 
(ustawodawstwo, jurysdykcja). W 1197 roku 
legat papieski Piotr z Kapui nakazał stosowa-
nie w Polsce kościelnej formy zawarcia mał-
żeństwa, co nie było od razu przestrzegane, 
szczególnie na wsi. Począwszy od Soboru La-
terańskiego IV w 1215 roku, Kościół starał się 
rozpowszechnić zapowiedzi w celu wykrycia 
przeszkód małżeńskich. Wprowadzono nakaz 
zapowiedzi w trzy kolejne niedziele/święta 
przed zawarciem małżeństwa w kościołach 

parafialnych narzeczonych. Została określona 
również kanoniczna koncepcja małżeństwa, 
która określała jego konsensualną naturę, 
czyli zgodne i dobrowolne oświadczenie woli 
narzeczonych, przez które udzielali sobie jed-
nocześnie sakramentu małżeństwa (sakra-
mentalny charakter małżeństwa).

Zwyczaj podawania sobie wzajemnie 
dłoni był oznaką przyrzeczenia, wzajemnej 
wierności czy zawartego związku. Owe po-
danie rąk, manuum stipulatio, suspectio, ma 
wedle brzmienia zapisek być oznaką utwier-
dzenia przyrzeczenia lub wzajemnej wierno-
ści. Zwyczaj ten nie był obcy dawnemu prawu 
polskiemu. Symbol ręki pojawia się przy rę-
kojmii, przy przyjęciu zakładu, zobowiązania 
i utwierdzeniu jego dotrzymania, a na określe-
nie tego aktu używano zwrotu „w rękę ślubić”. 
Warto wspomnieć o wielkim znaczeniu tego 
zwyczaju w świecie słowiańskim na przeło-
mie XI i XII wieku. Omawiając go nie można 
pominąć ludowego obrzędu wiązania rąk no-
wożeńców. Wprawdzie bardzo przypomina 
on wiązanie rąk stułą, zwłaszcza, że dokonuje 
go czasem uproszony kapłan, jednakże przyj-
muje się, że jest on najstarszą formą nie tylko 
zrękowin, ale małżeńskiego ślubu w czasach 
pogaństwa. Obrzęd ten symbolicznie ozna-
czał istniejący między dwiema stronami wę-
zeł zależności, a także dwustronną odpowie-
dzialność osobistą za dopełnienie zmówin, 
a przy zdawinach jednostronne oddanie żony 
pod władzę męża82. W Polsce średniowiecz-
nej przypisywano czynności tej pewną, ściśle 
określoną doniosłość prawną w obrębie umo-
wy ślubnej. Wianek w dawnym średniowiecz-
nym ceremoniale weselnym zajmował nie-



71artykuły prawnicze

84 W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 130 i nn.
85 Tamże.
86 Por. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. I, Lwów 1910.

wątpliwe ważną pozycję. Używanie go było 
rozpowszechnione przy różnych okazjach. 
Zwyczaj wieńczenia młodej pary zatrzymali 
również chrześcijanie, co skutkowało tym, 
że przeszły one następnie do liturgii kościoła 
greckiego, gdzie je przekształcono wkładając 
wianki na głowy młodej pary. W tej sytuacji 
wianek najczęściej miał wydźwięk o charak-
terze symbolicznym jako symbol dziewictwa 
lub związku Chrystusa z Kościołem. W póź-
niejszym okresie zamiast wieńców używano 
metalowych koron. Istniał także zwyczaj, że 
nowożeńcy zatrzymywali korony jako ozna-
kę stanu małżeńskiego, a zdejmowano im je 
w kościele osiem dni po ślubie. Żona Miesz-
ka I, czeska księżniczka Dobrawa, jak pisze 
praski kronikarz, miała na sobie już wieniec 
dziewiczy: „była nad miarę bezecna jako ko-
bieta w podeszłym wieku, kiedy poślubiła 
księcia polskiego, zdjeła z swej głowy zawój 
i nałożyła panieński wianek, co było wielkim 
kobiecym szaleństwem”83.

Według części badaczy pierścionek był 
pozornym świadczeniem w miejscu dawnej 
ceny kupna kobiety lub ceny władzy nad nią, 
albo też przedstawiał się, jako zadatek, który 
był środkiem zapewnienia mocy obowiązują-
cej zawartej umowy. Natomiast według innych 
uczonych nie posiadał on znaczenia istotnego, 
jako konieczna formalność ważności umowy, 
lecz był tylko oznaką jej zawarcia84. 

Wśród darów, jakie narzeczony składał 
wybrance przy dojściu do skutku wzajemne-
go porozumienia, wymienia się różne przed-
mioty stroju kobiecego, jak futro, mitra lub 
trzewiki.  Niektóre z tych podarunków mogły 

być pozostałością dawnej ceny kupna, pier-
wotnego wiana, podobnie jak wspominanie 
zapłaty za wianek lub różdżkę weselną. Inne 
zaś można zakwalifikować pod kategorię da-
rów świadczonych dla zaznaczenia wzajem-
nej przychylności obojga narzeczonych85. 

Przy ślubie kościelnym na Wschodzie 
następował pocałunek po zdjęciu wianków 
(lub koron), na Zachodzie natomiast po mo-
dlitwach wstępnych, po poświęceniu pier-
ścionka lub przy końcu mszy ślubnej, przed 
komunią. Początkowo obcinano pannom mło-
dym włosy, a później zwyczaj ten zamienił się 
w rozplatanie warkoczy. Na ziemiach polskich 
często robił to brat przy oczepinach. Oznacza-
ło to najprawdopodobniej poddanie władzy 
męża. Oczepiny co do swej treści przedsta-
wiają się jako obrzęd, zaznaczający zmianę 
stanu panny młodej, która z panny staje się 
mężatką, przez zmianę stroju głowy na strój 
mężatki. Różnica w tym stroju polegała na 
tym, że dziewczęta chodziły z głową nieprzy-
krytą lub ubraną ozdobne kwiaty, wstążki lub 
wianki, mężatki natomiast przywdziewały 
zasłonę, czepiec lub innego rodzaju drobne 
okrycia86. 

Średniowieczne wesela zazwyczaj od-
bywały się hucznie i trwały nawet kilka dni, 
wypełniała je muzyka, pieśni, tańce i uczta87. 
Uczta weselna posiadała doniosłe znaczenie 
prawne, gdyż była formą umocnienia umów. 
Małżeństwo jako umowa prawa familijnego, 
mająca dać początek nowemu życiu i zapew-
nić ciągłość rodu, była zdarzeniem radosnym 
i szczególnie uroczyście obchodzonym. Prze-
nosiny odbywały się w ten sposób, że poślu-
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bioną odprowadzano lub odwożono do domu 
męża wraz z jej wyprawą i posagiem. Pokła-
dziny odbywały się zarówno po weselu, jak 
i w czasie jego trwania. Do komnaty ślubnej 
pannę młodą odprowadzali funkcjonariusze 
weselni i uczestnicy uczty88. 

StAtuS WdoWy I WdoWcA
Z powodu braku oparcia w mężu, wdowa 

znajdowała się poza normami społecznymi 
wyznaczonymi przez zwyczaj i prawo. W śre-
dniowieczu wdowieństwo było postrzega-
ne jako okres przejściowy przed zawarciem 
kolejnego małżeństwa. Wiązało się to z uzy-
skaniem stabilnej pozycji w społeczeństwie. 
Poprzez powtórne zamążpójście wzrastała 
pozycja wdowy oraz jej krewnych89. Stanowi-
sko prawne wdowy w monarchii piastowskiej 
ulegało ewolucji. Jej pozycja z początku była 
bardzo samodzielna, rozporządzała i korzy-
stała z posagu i wiana, a także swoich odręb-
nych dóbr, mogła nawet z dorosłymi synami 
korzystać z pozostałego po mężu majątku do 
śmierci lub powtórnego zamążpójścia. W ten 
sposób powstawał niedział synów z matką90. 
Pierwsze wiadomości o wdowie sięgają schył-
ku XII wieku i odnoszą się do wdowy bez-
dzietnej lub niemającej potomstwa męskiego. 
Dokumenty te dotyczą zazwyczaj uposażenia 
żony przez męża na wypadek jego śmierci, na 

przykład Wojsława dla Dobiechny (początek 
XII wieku)91, darowizna Dzierżka (koniec XII 
wieku)92, darowizna Racibora (1212 rok), 
testament Świętosława (1216 rok)93. W nie-
dziale rodzinnym po śmierci męża wdowa 
zachowywała tę samą pozycję, jaką miała za 
jego życia. W momencie zaniku niedziału, kie-
dy własność nabrała charakteru w pełni zin-
dywidualizowanego, zaczęto ściśle oznaczać 
prawa majątkowe żony w stosunku do ma-
jątku męża. Wiano stanowiło tę część mająt-
ku męża, którą po jego śmierci otrzymywała 
wdowa, oddając resztę spadkobiercom. Dzięki 
wianu pozycja wdowy była zabezpieczona94. 
Księga elbląska zawiera informacje dotyczące 
sytuacji prawnej wdowy po śmierci męża - ry-
cerza95. Innym przykładem może być pozycja 
kobiety po śmierci męża-chłopa: „[22.1] Jeśli 
umiera taki chłop, który nie ma syna, jego 
pan zabiera jego majątek. [22.2] Wszakże po-
winien on [pan] dać wdowie jej poduszki i jej 
obrusy i rzecz, na której się sypia, nazywaną 
dzienicze. I należy jej wyświadczyć jakąś ła-
skę z [mężowskiego] majątku, a więc należy 
jej dać krowę albo dwie, [lub] trzy, albo może 
więcej, albo coś z innych bydląt, aby się z tego 
utrzymywała. [22.3] Jeśli zaś mąż ma syna, 
który dziedziczy jego [ojca] majątek, to ów 
zatrzymuje swoją matkę przy sobie, o ile ona 
chce pozostawać bez [drugiego] męża. [22.4] 
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96 Tamże, § 22, s. 86.
97 Por. J. Bardach, Historia państwa..., s. 279-306.
98 B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, s. 111-115; W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych, „Czasopismo Prawno-His-

toryczne” 2(1949), s. 268-272.
99 S. Płaza, Historia prawa…, s. 233.
100 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 20, s. 236, przypis 238.
101 Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ks. VIII, § 3, s. 583.
102 S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 

5(1959), s. 86-92; A. Winiarz, Polskie prawo majątkowe-małżeńskie w wiekach średnich, Kraków 1898.
103 S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej…, s. 74.

Jeśli ona nie chce pozostawać bez męża, to 
syn daje [matce] jej poduszki, i jej obrusy, i jej 
dzienicze. Jeśli natomiast chce jej dać trochę 
innych rzeczy, to zależy od jego decyzji. [22.5] 
Także jeśli chłop pozostawi córki, [to] winien 
je wyposażyć ten, kto zabiera po nim spadek, 
czy to będzie syn, czy też pan”96. 

Kobieta – matka zajmowała w rodzi nie 
przy boku męża pozycję wysoką, otaczał ją 
szacunek i liczono się z jej zdaniem. Po jego 
śmierci wdowa przejmowała opiekę nad nie-
letnimi dziećmi i niejednokrotnie zarządzała 
gospodars twem domowym. Zwyczajowe pra-
wo polskie zastrzegało uprawnienia wdowy 
po rycerzu do zachowania tej samej pozycji, 
którą miała w domu męża - naturalnie w ra-
zie istnienia potomstwa. Prawdopodobnie 
lepiej uprawnienia wdowy oddają przekazy 
ustawodawcze z krajów sąsiednich, gdzie 
zarówno Prawda Ruska, jak i dekrety królów 
węgierskich przyjmują jako zasadę upraw-
nienie wdowy do zarządzania domem i ma-
jątkiem zmarłego męża tak długo, jak długo 
pozostawała we wdowieństwie97.

Do przyczyn zawierania ponownych mał-
żeństw, oprócz omawianych przy kojarze-
niu pierwszego związku, można wymienić 
trudności samodzielnego gospodarowania 
wdowy, jak również - w przypadku wdowca 
- konieczność kobiecej pomocy w wychowa-
niu dzieci oraz pracy w gospodarstwie domo-
wym. We wczesnym średniowieczu była to 

powszechna i naturalna praktyka98. Później 
utrudniano wdowie powtórne wyjście za 
mąż, żądając zapłaty na rzecz rodziny zmar-
łego męża, zaś prawo kanoniczne wydłużyło 
okres żałoby. Bez wątpienia miało to na celu 
uczczenie pamięci zmarłego oraz uniknięcie 
wątpliwości co do pochodzenia dziecka z no-
wego związku. Kościół określał małżeństwa 
wdów jako rodzaj bigamii, ponieważ wdowy 
wstępujące do zakonu wnosiły majątek. 

Stanisław Płaza w swoim dziele Historia 
prawa w Polsce99 zaznacza, że niechętnie pa-
trzono na małżeństwa wdów. W czasach przed 
przyjęciem chrześcijaństwa na ziemiach pol-
skich stosowano zwyczaje grzebania żony 
wraz z mężem po jego śmierci. Brygida Kürbis 
podaje, że wpływy pogańskiego prawa w sto-
sunku do wdowy zauważył już Ernest Świe-
żawski we fragmencie kroniki Kadłubka do-
tyczącym śmierci Kazimierza Sprawiedliwe-
go100. Być może przekaz kronikarza Thietma-
ra, który opisał istnienie w państwie Mieszka 
I okrutnego zwyczaju zabijania wdów, odnosił 
się do wcześniejszych praktyk101. Po przyjęciu 
chrześcijaństwa sytuacja prawna wdów ule-
gła stopniowemu polepszeniu102. 

Według Kadłubka, książę powinien opie-
kować wdowami i sierotami. W czasach mu 
współczesnych stawało się to symbolem two-
rzącego się obowiązku opieki nad ubogimi, 
popieranym przez Kościół103. Biskup Wincen-
ty wspomina „Atoli zamysły ich wniwecz się 
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104 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 21, s. 239. Przykładem księżnej wdowy jest Grzymisława Ingwarówna 
księżna krakowsko-sandomierska, wdowa po Leszku Białym, zob. W. Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna księżna kra-
kowsko-sandomierska, Kraków 2012.

105 Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 22, s. 82-83.
106 Tamże, ks. IV, rozdz. 23, s. 250. 

obróciły, Pan bowiem zna myśli człowieka, że 
są marne, nigdy nie zaniedbał on troski ani 
o sierotę, ani o wdowę”104. 

Jak opisuje Wincenty Kadłubek w swym 
dziele, Władysław Herman po długim oczeki-
waniu na potomka został wdowcem i dla do-
bra dziecka oraz państwa ponownie się ożenił: 
„Atoli matkę, która od połogu zaniemogła, los 
zabrał, i tak radość smutkiem została przytłu-
miona, a smutek radością osłodzony. Wtedy 
mógł ojciec osądzić, czy wolałby być małżon-
kiem, czy ojcem? Jednakże, aby zbyt długo 
nie przykrzyło mu się wdowieństwo, ożenił 
się z wdową po królu węgierskim Salomonie, 
siostrą trzeciego Henryka cesarza, która po-
wiła mu tylko trzy córki”105. Mistrz Wincenty 
przedstawił również pozytywny opis Heleny, 
wdowy po Kazimierzu Sprawiedliwym, która 
po śmierci męża opiekowała się małoletnimi 
synami. Sprawowała w ich imieniu regencję 
wraz z biskupem Pełką i wojewodą Mikołajem: 
„I oto matka chłopców ponad płeć niewieścią 
bardzo roztropna, tak w radach przemyślnych, 
jak i w rzeczy przewidywaniu, podejmuje opie-
kę nad sierotami, dopóki nie dorośnie starszy, 
który był bardzo bliski dojrzałości”106. Na Hele-
nie – wdowie po Kazimierzu II, ze względu na 
pozycję społeczną, spoczywała ogromna odpo-
wiedzialność. Podjęła ona trud, aby zapewnić 
swoim dzieciom należne po ojcu dziedzictwo.

Podsumowując powyższe rozważania na 
temat stanowiska majątkowego i osobistego 
wdowy można powiedzieć, że w monarchii 
piastowskiej jej pozycja była silna, w szczegól-
ności w wyższych warstwach społecznych. 

StrESzczENIE
Charakter rodziny w średniowiecznej 

Polsce był zróżnicowany w zależności od gru-
py społecznej, stopnia zamożności, sytuacji 
własnościowej, tradycji, regionu oraz wielu 
innych czynników. Najważniejszymi funkcja-
mi rodziny były: prokreacyjna, gospodarcza, 
wychowawcza, kulturalna i zabezpieczają-
ca. Należy podkreślić, iż potrzeby człowieka 
w okresie średniowiecza były realizowane 
głównie w rodzinie. Stanowiła ona oparcie 
dla poszczególnych jej członków i zapewniała 
bezpieczeństwo.

słowa klucZowE
kobieta, małżeństwo, rodzina, monarchia 

patrymonialna, Piastowie, prawo zwyczajowe, 

SummAry
The nature of the family in medieval 

Poland was varied depending on the social 
group, wealth, ownership situation, tradi-
tion, region, and many other factors. The 
most important functions of the family were 
procreative, economic, educational, cultural 
and safety. It should be emphasized that the 
needs of people in the Middle Ages were im-
plemented mainly in the family. It provided 
support for each of its members and assured 
safety. 

kEyWordS
woman, marriage, family, the law of the 

Middle Ages
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czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994.
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go Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Prawno-
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1 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160).
2 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne. Przepisy i wyjaśnienia według stanu prawnego na 

dzień 31 grudnia 1997 r., Warszawa 1998, s. 5.
3 Już pod koniec lat 80. pozycja szkół niepublicznych ulegała zmianie. NSA w wyroku z 24 lutego 1989 r. uchy-

lił decyzję Ministra Edukacji Narodowej, w której to minister odmówił wydania zezwolenia na prowadzenie szko-
ły podstawowej ze względu na zamiar pobierania czesnego za naukę. NSA uznał, że obowiązek państwa do za-
pewnienia bezpłatnej nauki nie oznacza zakazu otwierania szkół płatnych w ramach obowiązujących przepi-
sów. NSA stwierdził też, że ani art. 72 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ani też przepisy ustawy 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania nie zawierają przepisów zakazujących prowadzenia płatnych szkół 
przez osoby fizyczne (wyrok NSA z dnia 24 lutego 1989 r., I SA 1104/88, źródło: <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>).  
W połowie lat 80. XX wieku działało w Polsce kilkanaście liceów prowadzonych przez instytucje wyznaniowe, dwie zakon-
ne szkoły zawodowe oraz 28 szkół zawodowych związków spółdzielczych (zob. A. Sawisz, Przeciw monopolowi w oświacie. 
O powstaniu i programie STO, [w:] Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990, s. 370). Nato-
miast już w 1998 r. działało w Polsce ponad 1600 szkół niepublicznych (zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, 
Szkoły niepubliczne, s. 6), zaś w roku szkolnym 2011/2012 szkół niepublicznych było przeszło 4600 (zob. Główny Urząd Sta-
tystyczny, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012). 

Przez wiele lat działalność szkół niepu-
blicznych w Polsce była marginalizowana. 
Monopol państwa na oświatę i edukację był 
konsekwencją socjalistycznego ustroju Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wprawdzie 
przepis art. 39 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. 
o rozwoju systemu oświaty i wychowania1 
zezwalał na założenie niepaństwowej szkoły 
(lub innej placówki oświatowo-wychowaw-
czej), jednakże każdorazowo procedura ta 
uwarunkowana była uzyskaniem zezwolenia 

ministra właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania. Ponadto w ustawie nie przewi-
dziano jakiejkolwiek możliwości finansowa-
nia przez państwo szkół niepaństwowych2. 
Dopiero nowy ustrój i kompleksowa zmiana 
przepisów dotyczących systemu oświaty na 
początku lat 90. XX wieku zupełnie zmieniły 
proporcje szkół niepublicznych i publicznych 
w Polsce3. Dynamiczny rozwój oświaty niepu-
blicznej był odpowiedzią na niezadowolenie 
rodziców z nieudolnego oraz mocno zide-
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ologizowanego sektora oświaty publicznej4. 
W tamtym czasie z jednej strony pojawiały 
się próby określenia oświaty niepublicznej 
jako alternatywy dla szkół publicznych, zaś 
z drugiej strony – uznania szkół niepublicz-
nych za rozwinięcie i uzupełnienie systemu 
oświaty publicznej5. Zważywszy na liberalne 
warunki zakładania szkół niepublicznych, do-
towanie ich przez państwo, a także możliwość 
uzyskania uprawnień szkół publicznych nale-
ży przychylić się do stanowiska, iż szkoły nie-
publiczne i publiczne są w polskim systemie 
oświaty równorzędne. Potwierdzeniem takiej 
pozycji szkolnictwa niepublicznego są prze-
pisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej6, 
w szczególności art. 70 ust. 3 Konstytucji, 
który przyznaje dwa prawa obywatelskie do-
tyczące edukacji i oświaty. Pierwsze z nich to 
prawo rodziców do wyboru dla swoich dzieci 
szkół innych niż publiczne. Drugie natomiast 
to gwarancja wolności zakładania zarówno 
przez obywateli, jak i przez różne instytucje 
szkół podstawowych (i gimnazjalnych), po-
nadpodstawowych (ponadgimnazjalnych), 
a także szkół wyższych oraz zakładów wy-
chowawczych7. 

oRGaN ZałoŻycIElskI
Cały rozdział ósmy ustawy o systemie 

oświaty zawiera przepisy dotyczące zakłada-

nia, prowadzenia i likwidacji szkół i placówek 
niepublicznych. Niewątpliwie, chcąc omówić 
procedurę zakładania szkoły niepublicznej 
należałoby w pierwszej kolejności wskazać 
podmioty uprawnione do ich zakładania. 
Przepis art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty8 zezwala na 
tworzenie takich placówek przez osoby fi-
zyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego. Jasno określono 
w art. 5 ust. 3 u.s.o., że jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić 
wyłącznie publiczne szkoły i placówki oświa-
towe. Osoba fizyczna, aby skutecznie założyć 
nową szkołę musi posiadać pełną zdolność 
do czynności prawnych9. Należy zgodzić się 
z A. Olszewskim, iż dopuszczalne jest zakła-
danie szkoły przez dwie lub więcej osób fi-
zycznych, np. w formie spółki cywilnej10. Jeśli 
zaś chodzi o niesamorządowe osoby prawne 
założycielami szkół publicznych mogą być 
przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje 
oraz spółki kapitałowe prawa handlowego. 
Kontrowersyjne natomiast pozostaje czy 
jednostki organizacyjne niebędące osobami 
prawnymi, ale którym odrębna ustawa przy-
znaje zdolność prawną (np. spółki osobowe 
prawa handlowego) są także uprawnione do 
zakładania tego typu szkół (art. 331 § 1 Ko-
deksu cywilnego)11. 

4 Zob. E. Putkiewicz, A.Wiłkomirska, Szkoły publiczne i niepubliczne. Porównanie środowisk edukacyjnych, Warszawa 
2004, s. 20.

5 Zob. tamże, s. 12; B. Przyborowska, Szkoły niepubliczne w Polsce. Oczekiwania i rzeczywistość, Toruń 1997, s. 20.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
7 Więcej zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 7.
8 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2757), dalej: u.s.o. lub ustawa o sys-

temie oświaty.
9 Zob. M. Pilich, Komentarz do art. 5, teza 2, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2012.
10 Zob. A. Olszewski, Zakładanie szkoły przez osobę fizyczną lub prawną, „Dyrektor Szkoły” 2012, nr 9, s. 71.
11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zob. M. Pilich, Komentarz do 

art. 5, teza 2, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.  Odmienne stanowisko zob. A. Olszewski, Zakładanie szkoły przez 
osobę fizyczną lub prawną, s. 70.
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12 Np. podział szkół niepublicznych ze względu na podmiot założycielski na szkoły założone przez stowarzyszenia i orga-
nizacje społeczne (szkoły społeczne), szkoły założone przez związki wyznaniowe (szkoły katolickie) oraz szkoły założone 
przez pozostałe podmioty stosowany jest przez Główny Urząd Statystyczny  (zob. Główny Urząd Statystyczny, Oświata 
i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, s. 138); zob. także A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepu-
bliczne, s. 22.

13 Zob. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2010 r. IV SA/Wr 398/09, Lex nr 600354.
14 Zob. A. Olszewski, Zakładanie szkoły przez osobę fizyczną lub prawną, s. 74. 
15 Zgodnie z przepisem art. 5 ust 5 u.s.o. gminy prowadzą szkoły podstawowe oraz gimnazja, w tym również placówki 

z oddziałami integracyjnymi. Do kompetencji samorządu powiatowego przekazane zostało zakładanie i prowadzenie 
szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym tych z oddziałami inte-
gracyjnymi oraz szkół sportowych i mistrzostwa sportowego. Typy szkół, których zakładaniem zajmuje się samorząd 
powiatowy to z jednej strony  szkoły szczególne, istotne dla ograniczonej, wąskiej grupy osób, a z drugiej strony 
zwyczajne szkoły ponadgimnazjalne. Łączy je to, że na obszarze jednej gminy prawdopodobnie nie byłoby możliwe 
zawiązanie grupy osób uczęszczających do danej placówki. Jeszcze bardziej wyspecjalizowane są szkoły zakładane przez 
samorząd regionalny – województwo. Do zadań własnych województwa (art. 5 ust. 6 u.s.o.) należy zakładanie takich 
samych typów szkół, jakie należą do kompetencji powiatu (szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, szkół ponad-
gimnazjalnych oraz szkół sportowych i mistrzostwa sportowego), z takim zastrzeżeniem, że muszą one mieć znaczenie 
regionalne lub ponadregionalne. Są to szkoły ściśle wyspecjalizowane, którymi zainteresowana jest niewielka liczba 
osób, zaspokajające potrzeby bardzo wąskiej grupy ludności.

16 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.), dalej: k.p.a.

17 Zob. M. Pilich, Komentarz do art. 82, teza 3, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.

W języku potocznym często można spo-
tkać określenie „szkoła prywatna” lub „szko-
ła społeczna”. Jednakże w polskim systemie 
oświaty wyróżniamy jedynie szkoły publiczne 
i niepubliczne. Wobec tego z prawnego punktu 
widzenia wszystkie inne nazwy nie będą miały 
żadnego formalnego znaczenia. Jednakże przy 
opracowywaniu statystyk, w publikacjach 
popularno-naukowych czy pedagogicznych 
użycie ich bywa pomocne, a niekiedy ułatwia 
nawet zrozumienie przekazu12. 

WpIS do EWIdENcjI
Warunkiem sine qua non założenia nie-

publicznej szkoły przez osobę fizyczną lub 
prawną jest uzyskanie wpisu do ewidencji ta-
kich szkół prowadzonej przez właściwą jed-
nostkę samorządu terytorialnego13. Wpis taki 
ma charakter konstytutywny, dlatego też do-
piero z chwilą uzyskania wpisu szkoła może 
rozpocząć działalność14. Właściwą jednostką 
rejestrową będzie ta, która jest obowiązana 
na podstawie przepisów ustawy o systemie 
oświaty do prowadzenia szkół publicznych 

danego typu (np. ewidencję niepublicznych 
szkół podstawowych prowadzi gmina)15. Art. 
82 ust. 1a u.s.o. przewiduje wyjątek w odnie-
sieniu do ewidencji niepublicznych szkół ar-
tystycznych. Ewidencję niepublicznych szkół 
artystycznych prowadzi minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego. Postępowanie w sprawie wpisu szkoły 
do ewidencji rozpoczyna złożenie przez oso-
bę fizyczną lub prawną, chcącą założyć szko-
łę, wniosku o wpis do ewidencji. Wniosek 
ten, zgodnie z obowiązującą w postępowaniu 
administracyjnym zasadą pisemności (art. 
14 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– kodeksu postępowania administracyjne-
go16), winien być złożony w formie pisemnej. 
Dopuszczalne jest złożenie wniosku przez 
pełnomocnika, jednakże wraz z wnioskiem 
pełnomocnik składa również umocowanie do 
reprezentowania założyciela szkoły17.

Treść zgłoszenia do ewidencji jest ściśle 
określona przez przepis art. 82 ust. 2 u.s.o. 
Po pierwsze, we wniosku należy oznaczyć 
osobę zamierzającą prowadzić szkołę oraz 
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18 M. Pilich twierdzi, że wprowadzone w ustawie o systemie oświaty sformułowanie „zakaz prowadzenia działalności 
oświatowej” pozostaje w ścisłym związku z art. 42 § 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 
13, poz. 94 z późn. zm.). Jako że na podstawie tego przepisu orzekano środek karny zakazu prowadzenia określonej 
działalności, można było orzec również zakaz prowadzenia działalności oświatowej. Stosowanie tego środka miało 
służyć ochronie obrotu gospodarczego. Analogiczną ochronę przewidziano w obecnie obowiązującym Kodeksie karnym 
(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), jednakże na podstawie art. 41 § 2 
k.k. można orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej (a nie jakiejkolwiek działalności), zaś zgodnie 
z art. 83a u.s.o. prowadzenie szkoły niepublicznej nie jest działalnością gospodarczą (zob. wyrok NSA w Warszawie 
z dnia 22 marca 2012 r., II FSK 1811/10, Lex nr: 1137603). Należy zgodzić się, że aktualne brzmienie przepisów wyklucza 
ochronę obrotu gospodarczego przed nieuczciwymi osobami prowadzącymi szkoły niepubliczne, jednakże chroni takie 
dobro, jakim jest wolność seksualna i obyczajność, ponieważ zakaz prowadzenia działalności oświatowej może zostać 
orzeczony na podstawie art. 41 § 1a k.k., który określa środek karny zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania za-
wodu lub prowadzenia działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad 
nimi, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego (zob. 
M. Pilich, Komentarz do art. 82, teza 3, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz; tamże, Komentarz do art. 83, teza 2).

19 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7).

20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). 

21 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 13.
22 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r. I SA/Wa 1414/06, Lex nr: 386445.

jej miejsce zamieszkania lub siedzibę. Ozna-
czenie osoby sprowadza się do wskazania jej 
imienia i nazwiska lub nazwy osoby prawnej. 
Do wniosku o wpis należy również dołączyć 
dokumenty potwierdzające istnienie i formę 
prawną osoby prawnej, a także potwierdze-
nie o braku orzeczenia wobec założyciela – 
osoby fizycznej zakazu prowadzenia działal-
ności oświatowej18. Po drugie, zgłoszenie do 
ewidencji powinno zawierać określenie od-
powiednio typu i rodzaju szkoły, zaś w przy-
padku szkół zawodowych – nazw zawodów, 
w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych 
z nazwami zawodów występujących w kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowe-
go, o której mowa w art. 24 ust. 1 u.s.o.19, lub 
klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej 
na potrzeby rynku pracy przez ministra wła-
ściwego do spraw pracy20. Dalej we wniosku 
wskazuje się datę rozpoczęcia funkcjonowa-
nia nowotworzonej szkoły. Powinna ona być 
oznaczona w sposób umożliwiający przepro-
wadzenie naboru, a w konsekwencji rozpo-
częcie zajęć edukacyjnych 1 września danego 
roku szkolnego. Kolejnym elementem treści 

wniosku o wpis szkoły do ewidencji jest okre-
ślenie miejsca jej prowadzenia. Prócz samego 
oświadczenia o miejscu prowadzenia szkoły 
organ założycielski powinien przedstawić 
dokument potwierdzający jakąkolwiek for-
mę władztwa prawnego na nieruchomości, 
w której ma być prowadzona szkoła, np. umo-
wę najmu21. Ponadto zastrzeżono w art. 82 
ust. 2 pkt 3 u.s.o., że prócz wskazania adre-
su, pod którym szkoła będzie działać, należy 
podać także informacje o warunkach lokalo-
wych, które mają być takie, aby zapewniały 
możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, realizację innych zadań sta-
tutowych,  bezpieczne i higieniczne warunki 
nauki i pracy, a w przypadku szkoły prowa-
dzącej kształcenie zawodowe – możliwość 
realizacji praktycznej nauki zawodu22. We 
wniosku powinien znaleźć się również statut, 
na podstawie którego będzie działać zakłada-
na szkoła. Dalej, w zgłoszeniu należy wskazać 
dane dotyczące kwalifikacji pracowników 
pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych 
do zatrudnienia w szkole. Będzie to mia-
ło szczególnie istotne znaczenie, jeśli wraz 
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23 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r., I SA/Wa 1363/07, Lex nr 1006806. M. Pilich uważa, że uznanie 
postanowienia jako właściwej formy opinii kuratora oświaty jest kwestią sporną, argumentując, iż wniosek o wydanie 
opinii składa się wcześniej niż wniosek o wpis do ewidencji, co wyłącza zastosowanie art. 106 § 5 k.p.a., a innej możli-
wej podstawy do wydania przedmiotowej opinii w formie postanowienia kodeks postępowania administracyjnego nie 
zawiera (zob. M. Pilich, Komentarz do art. 82, teza 9, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz).

24 W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, zgodnie z art. 82 § 3a u.s.o. musi zostać oznaczona nazwa organu dokonują-
cego wpisu do ewidencji, data i numer wpisu do ewidencji, nazwa, typ i rodzaj szkoły, osoba prawna lub fizyczna pro-
wadząca szkołę, adres szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w których 
szkoła kształci.

z wnioskiem o wpis do ewidencji został zło-
żony wniosek o uzyskanie uprawnień szkoły 
publicznej. Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 3 
pkt 6 u.s.o. szkoła niepubliczna może uzyskać 
uprawnienia szkoły publicznej, jeśli – przy 
spełnieniu jednocześnie innych wymogów 
określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o.,  zatrudnia 
nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, posiadających kwalifikacje określone 
dla nauczycieli szkół publicznych. Osoba za-
kładająca szkołę podstawową i gimnazjum 
zobowiązuje się również do przestrzegania 
wymagań określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o., 
gdyż zgodnie z art. 85 ust. 1 u.s.o. z dniem 
rozpoczęcia działalności nabywa uprawnie-
nia szkoły publicznej, zaś osoba zakładająca 
niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną skła-
da takie oświadczenie tylko, jeśli ubiega się 
o nadanie nowotworzonej szkole uprawnień 
szkoły publicznej. We wniosku zamieszcza 
się też dane niezbędne do wpisania szkoły do 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej. 

Wpis zakładanej szkoły do ewidencji 
szkół danego typu obostrzony jest jeszcze 
uzyskaniem pozytywnej opinii właściwego 
organu nadzoru. Do uzyskania skuteczne-
go wpisu szkoły podstawowej, gimnazjum, 
a także szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły 
artystycznej realizującej kształcenie ogólne, 
ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły 
publicznej z dniem rozpoczęcia działalno-

ści wymagana jest opinia właściwego kura-
tora oświaty. Szkoła prowadząca kształcenie 
w zawodach, dla których zgodnie z klasyfi-
kacją zawodów szkolnictwa zawodowego, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 u.s.o. mini-
strem właściwym jest minister właściwy do 
spraw zdrowia prócz opinii kuratora nie-
zbędna jest także opinia tego ministra. Kura-
tor w swej opinii ocenia możliwość realizacji 
przez szkołę standardów z art. 7 ust. 3 u.s.o., 
a dokonuje tego na podstawie przedłożonego 
statutu szkoły, planów i programów naucza-
nia, dokumentacji dotyczącej kwalifikacji 
nauczycieli itp. Opinia wydawana jest w for-
mie postanowienia (art. 106 § 5 k.p.a.)23. Jeśli 
kurator zaopiniuje wpis szkoły do ewidencji 
negatywnie, organowi założycielskiemu pla-
cówki przysługuje zażalenie do ministra wła-
ściwego do spraw oświaty (art. 106 § 5 k.p.a.). 
Jeśli natomiast w pierwszej instancji opinię 
wydaje minister to w przypadku negatywnej 
opinii strona ma możliwość złożenia wniosku 
o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 
3 k.p.a.). Ponadto po wyczerpaniu drogi po-
stępowania administracyjnego założycielowi 
szkoły przysługuje prawo wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego. 

Wpis zakładanej szkoły do ewidencji na-
stępuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. 
Z urzędu doręczane jest zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji osobie zgłaszającej24, a kopie 
zaświadczenia – organowi podatkowemu oraz 
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25 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270). 
26 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 13-14.
27 Zob. wyrok WSA w Krakowie z dnia 18 grudnia 2007 r., III SA/Kr 271/07, Lex nr 459801; zob. także M. Pilich, Komentarz 

do art. 82, teza 12, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
28 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 23.

kuratorowi oświaty (art. 82 ust. 2b u.s.o.). 
W odniesieniu do szkół artystycznych, ko-
pię zaświadczenia przekazuje się kuratorowi 
oświaty tylko w przypadku, gdy szkoła będzie 
realizować także kształcenie ogólne (art. 82 
ust. 2a i 3 u.s.o.). Trzydziestodniowy termin 
jest terminem instrukcyjnym, jednakże stronie 
w razie bezczynności organu dokonującego 
wpisu oraz po wezwaniu do podjęcia czynności, 
przysługuje skarga do sądu administracyjnego 
w trybie art. 149 i 154 ustawy – prawo o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi25. 

Jeżeli zgłoszenie do ewidencji nie zawie-
ra danych wymaganych przez przepis art. 82 
ust. 2 u.s.o. to należy wezwać zgłaszającego 
do ich uzupełnienia w wyznaczonym termi-
nie. Podobnie, jeśli przedstawiony we wnio-
sku statut szkoły jest sprzeczny z obowiązu-
jącym prawem należy wezwać zgłaszającego 
do zmiany dokumentu. Zgodnie z art. 82 ust. 
4 u.s.o. w razie, gdyby zgłaszający nie uzupeł-
nił braków formalnych wniosku lub nie zmie-
nił treści statutu organ ewidencyjny wydaje 
decyzję o odmowie dokonania wpisu. Od tej 
decyzji wydanej przez jednostkę samorzą-
du terytorialnego przysługuje odwołanie do 
właściwego samorządowego kolegium odwo-
ławczego. Natomiast, jeśli organem ewiden-
cyjnym jest minister to zgodnie z art. 127 § 
3 k.p.a. wnioskodawcy przysługuje wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wyczer-
paniu środków odwoławczych przewidzia-
nych w kodeksie postępowania administra-
cyjnego zgłaszającemu wniosek przysługuje 
skarga do sądu administracyjnego26. 

Organ prowadzący szkołę jest obowiąza-
ny na podstawie art. 82 ust. 5 u.s.o. do kon-
sekwentnej aktualizacji w terminie 14 dni 
ewentualnych zmian w danych zawartych we 
wniosku o wpis do ewidencji. Przy czym nale-
ży podkreślić, że termin ten ma charakter in-
strukcyjny, a przekroczenie go nie wywołuje 
żadnych skutków prawnych, w postaci sank-
cji lub wykreślenia szkoły z ewidencji szkół 
niepublicznych27.

statut sZkoły NIEpuBlIcZNEj
W ustawie o systemie oświaty przepisy 

dotyczące zakładania, prowadzenia i likwida-
cji szkół niepublicznych zostały sformułowa-
ne jedynie w sposób ogólny. Tak, że ukształ-
towane zostały jedynie ramy szkolnictwa 
niepublicznego. Pozostawiono tym samym 
podmiotom zakładającym i prowadzącym 
tego typu placówki dużą swobodę w profilo-
waniu poszczególnych szkół. Z uwagi na to, że 
kwestie nazwy, określenia typu czy rodzaju 
nowotworzonej szkoły niepublicznej czy też 
problem organów szkoły (w tym dyrektora) 
nie zostały w rozdziale ósmym ustawy o sys-
temie oświaty w ogóle poruszone, zagadnie-
nia te muszą zostać każdorazowo szczegóło-
wo opracowane w statucie szkoły28. 

Statut szkoły to najważniejszy dokument, 
który jest nadawany placówce przez osobę ją 
prowadzącą.  Jest on niezbędnym elementem 
zgłoszenia nowo zakładanej szkoły do ewi-
dencji szkół i placówek prowadzonej przez 
właściwą jednostkę samorządu terytorial-
nego. Zawarte w ustawie o systemie oświa-
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29 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i pu-
blicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 

30 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 23-24.

ty wyliczenie, co powinien zawierać statut 
szkoły niepublicznej w zasadzie pokrywa się 
z obligatoryjnymi elementami statutu szkoły 
publicznej (art. 60 ust. 1 u.s.o. i art. 84 ust. 2 
u.s.o.). Przede wszystkim w statucie szkoły 
niepublicznej określa się nazwę, typ szkoły 
oraz jej zadania. 

Części składowe nazwy szkoły są analo-
giczne, jak w przypadku szkół publicznych, 
z jednym wyjątkiem, że w nazwie szkoły nie-
publicznej powinien znaleźć się wyraz „nie-
publiczna”. Szczegółowe dane, co składa się na 
nazwę szkoły publicznej zawierają poszcze-
gólne załączniki do Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publiczne-
go przedszkola i publicznych szkół29. Nazwa 
szkoły niepublicznej winna po pierwsze za-
wierać określenie: „Szkoła Podstawowa”, 
„Gimnazjum”, „Liceum Ogólnokształcące”, „Li-
ceum Profilowane”, „Technikum”, „Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa”. „Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące”, „Technikum Uzupełnia-
jące”, „Szkoła Policealna”, „Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy”, a w przypad-
ku nielicznych szkół ponadpodstawowych: 
„Szkoła Zasadnicza”, „Liceum Ogólnokształcą-
ce”, „Liceum Techniczne”, „Liceum Zawodowe”, 
„Technikum”, „Szkoła Policealna” i „Szkoła Po-
maturalna”. Jeżeli szkoła jest szkołą specjalną, 
integracyjną, z oddziałami integracyjnymi, 
dwujęzyczną, z oddziałami dwujęzycznymi 
zawiera dodatkowo odpowiednie wyrażenie: 
„Specjalna”, „Integracyjna”, „z Oddziałami In-
tegracyjnymi”, „Dwujęzyczna”, „z Oddziałami 
Dwujęzycznymi”. Po drugie nazwa szkoły po-

winna zawierać, ustalony przez organ pro-
wadzący szkołę, numer porządkowy szko-
ły, jeśli w danej miejscowości znajduje się 
więcej niż jedna szkoła niepubliczna danego 
typu. Ostatnim obligatoryjnym elementem 
w nazwie jest określenie siedziby szkoły. Ele-
mentem fakultatywnym, który może zostać 
zawarty w nazwie szkoły to imię jej patrona. 
Nazwa szkoły nie może wprowadzać w błąd 
co do typu szkoły (podstawowa, gimnazjum, 
liceum ogólnokształcące, technikum), zaś 
sam typ szkoły winien być określony bardzo 
precyzyjnie. To przede wszystkim typ szkoły 
determinuje zadania szkoły, jednakże można 
w statucie ująć dodatkowe ważne kwestie 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
których realizacja będzie szczególnie akcen-
towana w pracy szkoły (np. sport, edukacja 
artystyczna, języki obce itp.)30. 

W statucie wskazuje się osobę prowadzą-
cą szkołę (osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna posiadająca osobo-
wość prawną), organy szkoły oraz zakres ich 
zadań. Ustawodawca pozostawił dużą swo-
bodę w kształtowaniu organów szkoły nie-
publicznej.  W przypadku szkół publicznych 
ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazu-
je na obligatoryjną obecność w szkole dyrek-
tora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także 
organów społecznych – rady rodziców, samo-
rządu uczniowskiego oraz fakultatywnie rady 
szkoły. Ponadto przepisy ustawy o systemie 
oświaty szczegółowo wskazują sposób funk-
cjonowania oraz zadania tych organów (art. 
39-42, 50-55 u.s.o.). Natomiast w odniesieniu 
do szkół niepublicznych występowanie oraz 
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31 Na przykład szkoły Stowarzyszenia „Sternik” opierają się na ścisłym współdziałaniu rodziców, nauczycieli i uczniów. 
W Szkole Podstawowej „Promienie” podstawowy cel szkoły określony w statucie to nie kształcenie i wychowywanie 
uczniów, ale „pomoc rodzicom w kształceniu i wychowaniu ich dzieci”. Każda z zainteresowanych w procesie nauczania 
stron ma jasno określone w statucie prawa i obowiązki. Rodzice są mocno zaangażowani w prace szkoły – § 19 ust. 
2 pkt 5 Statutu Szkoły Podstawowej „Promienie”  stanowi, że rodzice mają obowiązek współpracy z organami szkoły, 
nauczycielami i innymi rodzicami. Ponadto zarówno rodzice, jak i uczniowie mają stały wpływ na bieżącą działalność 
szkoły, bowiem wszelkie inicjatywy i problemy są omawiane ad hoc, bez potrzeby odwoływania się do procedur i zwo-
ływania obrad rady rodziców, rady szkoły czy samorządu uczniowskiego.

32 Zob. M. Pilich, Komentarz do art. 84, teza 4, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
33 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 24-25. W § 9 Rozporządzenia Ministra Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego  z 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowaw-
czych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami 
Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu (Dz. U. Nr 50, poz. 473) określono, że prawa i obowiązki właściciela (organu 
prowadzącego), dyrektora i nauczycieli powinny być oznaczone w statucie szkoły w taki sposób, aby właściciel szkoły 
miał zapewniony wpływ na obrany kierunek szkoły, właściciel szkoły dostarczał środków materialnych na prowadzenie 
szkoły, aby dyrektor i nauczyciele mieli zapewnioną niezależność od właściciela w sferze dydaktycznej i wychowawczej, 
w tym w kwestii promowania i klasyfikowania uczniów, dyrektor miał zapewnione prawo wyboru kadry pedagogicznej, 
a nauczyciele pracujący w szkole byli bezpośrednio podporządkowani dyrektorowi oraz aby dyrektor był odpowiedzialny 
za stan wychowawczy i naukowy szkoły. Warto zwrócić uwagę na zaproponowany w rozporządzeniu rozdział kompetencji 
organizacyjnych i wychowawczo-dydaktycznych pomiędzy organ prowadzący a dyrektora szkoły. Przyjęcie takiego rozwią-
zania – jasnego przydzielenia zadań edukacyjnych dyrektorowi i nauczycielom, zaś obowiązków związanych z zapewnie-
niem prawidłowego funkcjonowania szkoły organowi prowadzącemu, nawet w obecnym stanie prawnym ułatwiałoby 
funkcjonowanie szkół niepublicznych, a na pewno sprzyjałoby lepszym relacjom pomiędzy tymi organami. 

kompetencje organów szkoły oznacza założy-
ciel w pierwszym statucie szkoły. Bezspornym 
wydaje się utworzenie w szkole rady pedago-
gicznej, gdyż w szkole niezbędny jest organ, 
który zatwierdza roczne i semestralne wyniki 
klasyfikacji uczniów i promowanie uczniów, 
a organ przedstawicielski nauczycieli wyda-
je się być najwłaściwszym do tego rodzaju 
zadań. Szkoły niepubliczne z reguły są małe 
i w swojej działalności kładą nacisk na indy-
widualną współpracę z uczniami, jak i rodzi-
cami, dlatego powoływanie organu przed-
stawicielskiego rodziców i uczniów nie jest 
konieczne, a ponadto w przypadku nie każdej 
szkoły będzie uzasadnione31. Natomiast ob-
ligatoryjnym organem szkoły niepublicznej 
pozostaje dyrektor32. W związku z tym w sta-
tucie powinien znaleźć się sposób powoływa-
nia i odwoływania dyrektora, a także zakres 
jego kompetencji. Nadane dyrektorowi przez 
założyciela kompetencje są przede wszystkim 
zależne od pozycji osoby prowadzącej szkołę. 
Dlatego też mogą być kształtowane w zróżni-

cowany sposób. Zastosować można na przy-
kład takie dwa skrajne modele: (1) zdecentra-
lizowany, w którym osoba prowadząca szkołę 
ustala tylko ogólny program działania szkoły, 
pozostawiając szczegółowe kwestie zarząd-
cze dyrektorowi oraz (2) scentralizowany, 
w którym dyrektor jest silnie podporząd-
kowany osobie prowadzącej, a w skrajnych 
przypadkach – kiedy osoba prowadząca i dy-
rektor szkoły to ten sam podmiot33. Kolejnym 
elementem statutu szkoły niepublicznej jest 
określenie organizacji szkoły.  Aby wyjaśnić 
zakres pojęciowy sformułowania „organiza-
cja szkoły” należy odwołać się do przepisów 
dotyczących szkół publicznych. W załączni-
kach do Rozporządzenia z 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola i publicznych szkół określono, 
jakie przepisy powinny znaleźć się w statucie, 
aby wyczerpać pojęcie „organizacja szkoły”. 
Wskazano, iż organizacja szkoły obejmuje po 
pierwsze oznaczenie oddziału jako podstawo-
wej jednostki organizacyjnej szkoły i zarazem 
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34 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 
(Dz. U. Nr 46, poz. 432).

35 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 25-26.
36 Najczęstszą wskazywaną w statucie przyczyną wykreślenia ucznia z listy uczniów jest zaleganie z opłatą czesnego (zob. 

A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 27).
37 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 października 2010 r., I OSK 1061/10, Lex nr 744921, wyrok SN z dnia 9 listopada 

2001r., III RN 149/00, OSNP 2002, nr 7, poz. 153. Inaczej w wyroku NSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2000 r., I SA 
1463/99, Lex nr 55782. 

38 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 27. W powszechnym rozumieniu podstawowa 
różnica między szkołami publicznymi a niepublicznymi jest okoliczność pobierania opłat za naukę w tych drugich. 
Jest prawdą, że głównym źródłem finansowania większości szkół niepublicznych jest pobieranie czesnego od uczniów, 
aczkolwiek warto wspomnieć, że istnieją w polskim systemie oświaty szkoły niepubliczne, które są bezpłatne (np. 
I Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji w Krakowie, zob. <http://www.malopolska.edu.pl/szkoly/gimnazja/1_
gimnazjum_mce/>).

określenie liczby uczniów w takim oddziale. 
Po drugie oznaczenie czasu trwania godziny 
lekcyjnej.  Po trzecie określenie sposobów 
zapewnienia uczniom opieki przed i po lek-
cjach (ze względu na pracę rodziców), w tym 
organizacji świetlicy szkolnej oraz kwestię 
dojazdów uczniów do szkoły i do domu. W za-
kres omawianego pojęcia włączono również 
organizację biblioteki szkolnej, stołówki i in-
ternatu. 

Ponadto w odniesieniu do szkół niepu-
blicznych w statucie powinno znaleźć się 
określenie organizacji roku szkolnego. Ponie-
waż Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu w sprawie organizacji roku 
szkolnego34 nie ma zastosowania do szkół 
niepublicznych, w statucie winno się określić 
chociażby terminy rozpoczęcia i zakończenia 
roku szkolnego, terminy ferii, przerw świą-
tecznych albo wskazać, że rok szkolny będzie 
organizowany tak samo, jak w szkołach pu-
blicznych, to jest na podstawie powyższego 
rozporządzenia35. Statut szkoły niepublicznej 
powinien określić również prawa i obowiąz-
ki pracowników oraz uczniów szkoły, a także 
przypadki, w których uczeń może zostać skre-
ślony z listy uczniów szkoły36. Wyjaśnienia 
wymaga szczególnie druga część, mianowi-
cie wskazanie przypadków, w których uczeń 

może zostać skreślony z listy uczniów. Zgod-
nie z odnoszącym się do szkół publicznych 
art. 39 ust. 2a u.s.o. nie można skreślić z listy 
uczniów ucznia, który podlega obowiązkowi 
szkolnemu. Powstało więc uzasadnione py-
tanie, czy można skreślić ucznia niepublicz-
nej szkoły podstawowej lub gimnazjum, jeśli 
podlega on obowiązkowi szkolnemu. Z tej ra-
cji, że w rozdziale ósmym ustawy o systemie 
oświaty nie ma odwołania do art. 39 ust. 2a 
u.s.o., NSA w wyroku z dnia 15 października 
2010 r. orzekł, że dopuszczalne jest skreślenie 
z listy uczniów szkoły niepublicznej ucznia 
objętego obowiązkiem szkolnym. Jednakże 
jednocześnie ze skreśleniem, dyrektor szkoły 
jest obowiązany poinformować o tym fakcie 
dyrektora szkoły publicznej, w której obwo-
dzie mieszka uczeń, w celu podjęcia przez 
tego dyrektora kontroli realizacji obowiązku 
szkolnego dziecka37. 

Ponad to, co zostało przedstawione wyżej 
ustawodawca nałożył obowiązek określenia 
w statucie sposobu uzyskiwania środków fi-
nansowych na działalność szkoły. Najczęściej 
są to dotacje z budżetu gminy lub powiatu, 
darowizny, a przede wszystkim opłacanie 
czesnego przez uczniów38. Okoliczność pobie-
rania czesnego powinna być zawarta w prze-
pisach statutu danej placówki (art. 84 ust. 2 
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39 Co więcej przepis art. 8 u.s.o. stanowi, że szkoła podstawowa i gimnazjum mogą działać jedynie w formie szkoły pu-
blicznej bądź niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

40 Zob. M. Pilich, Komentarz do art. 85, teza 3, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
41 Zob. M. Pilich, Komentarz do art. 85, teza 3, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz; A. Barański, J. Rozwadowska-

Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 39.

u.s.o.), ponieważ wprost żaden z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego nie 
uprawnia szkół niepublicznych do pobierania 
opłat za naukę. W statucie szkoły można rów-
nież uregulować kwestię zwalniania z opłat 
czesnego czy też sposób wyliczania wysoko-
ści opłat w kolejnych latach nauki.

Ostatnim z obligatoryjnych elementów 
statutu szkoły niepublicznej jest oznacze-
nie zasad przyjmowania uczniów do szkoły. 
Szkoły niepubliczne nie muszą rekrutować 
w oparciu o wymóg powszechnej dostępno-
ści, a zasady przyjmowania uczniów do szkół 
mogą kształtować w sposób wielce swobod-
ny. I tak, przyjęcie do szkoły niepublicznej 
może być uzależnione od uzyskania dobre-
go wyniku na egzaminie wstępnym, wyjąt-
kowymi osiągnięciami w jakiejś dziedzinie 
(sportowej, artystycznej lub innej) czy też 
szczególnymi zdolnościami. Rekrutację do 
szkoły niepublicznej zakończoną pozytywnie 
może również determinować przynależność 
do określonego kościoła lub związku wyzna-
niowego (szkoły katolickie czy protestanckie, 
a także szkoły świeckie, ale promujące wy-
chowanie zgodne  z nauką kościoła lub związ-
ku wyznaniowego) (art. 84 ust. 7 u.s.o.). 

uZyskIwaNIE upRawNIEŃ sZkół 
publIczNych

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest 
uzyskiwanie przez szkoły niepubliczne 
uprawnień szkół publicznych. Nowo zakła-
dane niepubliczne szkoły podstawowe  i gim-
nazja ex lege uzyskują uprawnienia szkół pu-

blicznych z dniem rozpoczęcia działalności 
(art. 85 ust. 1 u.s.o.)39. Jest to bezpośrednio 
związane z realizowanym w tych dwóch ty-
pach szkół obowiązkiem szkolnym. Natomiast 
niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne mogą 
uzyskać uprawnienia szkół publicznych albo 
z dniem rozpoczęcia działalności albo już po 
uzyskaniu wpisu do ewidencji (art. 82 ust. 2 
pkt 6 i art. 85 ust. 2 u.s.o.)40. Jednakże w obu 
tych przypadkach niezbędnym jest wniosek 
o nadanie uprawnień. Uprawnienia nadaje 
(lub też odmawia nadania) organ ewiden-
cyjny jednostki samorządu terytorialnego, tj. 
wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta 
lub marszałek województwa (art. 5e u.s.o.) 
oraz  w przypadku szkół artystycznych – mi-
nister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego (art. 85 ust. 4 u.s.o. 
w zw.  art. 82 ust. 1a u.s.o.). Nadanie upraw-
nień następuje w formie decyzji administra-
cyjnej, od której przysługuje odwołanie do 
właściwego kuratora oświaty41. W przypadku 
decyzji wydanej przez ministra stronie przy-
sługuje złożenie wniosku o ponowne rozpa-
trzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a.).  Wydanie 
decyzji pozytywnej obłożone jest warunkiem 
złożenia zobowiązania do przestrzegania wy-
magań określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o., a także 
przedstawieniem pozytywnej opinii kuratora 
oświaty lub innego właściwego organu (art. 
85 ust. 3 u.s.o.). Zgodnie z art. 7 ust. 3 u.s.o. 
szkoła niepubliczna musi realizować pro-
gramy nauczania uwzględniające podstawę 
programową kształcenia ogólnego. Ten obo-
wiązek ma duże znaczenie dla potencjalnych 
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42 Zgodnie z delegacją zawartą w art. 24 ust. 1 u.s.o. klasyfikacja ta jest ustalana przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego). Należy podkreślić, iż jedynie dla zawodów określonych w powyższej klasyfikacji 
ustalane są podstawy programowe i programy nauczania. 

43 Np. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej wynosi 20 godzin, 
dla klasy II i III po 21 godzin, a dla klasy VI już 28 godzin. Zob. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204).

44 Np. obowiązek stosowania klasyfikacyjnych ocen opisowych w stosunku do uczniów klas I-III szkół podstawowych.  Zob. 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasy-
fikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562). 

45 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opie-
kuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225). 

46 W odniesieniu do szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych odpowiednio stosuje się przepisy 
art. 7 ust. 1a i 1d u.s.o. Zezwolono w nich na możliwość zatrudnienia osoby, która nie jest nauczycielem, ale i tak ma 
prowadzić zajęcia z uczniami. Są to szczególne przypadki, i wymagają zgody odpowiedniego organu w zależności od 
typu szkoły lub rodzaju zajęć, które ma dana osoba prowadzić.

47 Zob. A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, Szkoły niepubliczne, s. 37-41. 
48 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893).

uczniów szkoły niepublicznej, dla których 
realizacja programów nauczania uwzględnia-
jących podstawę programową określoną dla 
szkół publicznych stanowi gwarancję zbliżo-
nego poziomu wykształcenia. Co więcej, szko-
ła niepubliczna, która prowadzi kształcenie 
zawodowe winna kształcić w zawodach okre-
ślonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego42 oraz prócz realizacji kształce-
nia ogólnego, realizować także podstawę pro-
gramową kształcenia w zawodach. Ponadto 
szkoła niepubliczna musi realizować zajęcia 
edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wy-
miarze nie niższym niż łączny wymiar obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych określony 
w ramowym planie nauczania w publicznej 
szkole danego typu43. Kolejnym obowiązkiem 
szkoły niepublicznej jest promowanie i kla-
syfikowanie uczniów oraz przeprowadzanie 
egzaminów i sprawdzianów według zasad 
określonych przez ministra właściwego do 
spraw oświaty44 oraz prowadzenie dokumen-
tacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół 
publicznych, czyli przede wszystkim: ksiąg 
uczniów, dzienników lekcyjnych, dzienników 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, arkuszy 
ocen uczniów oraz innych45. Ostatnim kryte-
rium, które musi spełniać szkoła niepublicz-
na jest wymóg, aby zatrudniani nauczyciele 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadali 
uprawnienia określone dla nauczycieli szkół 
publicznych46. 

Uzyskanie uprawnień szkół publicznych 
daje szkole niepublicznej możliwość wyda-
wania świadectw i dyplomów państwowych 
(art. 7 ust. 2-3 u.s.o.)47. Takie dokumenty 
zgodnie z art. 11 ust. 1 u.s.o. są dokumenta-
mi urzędowymi, których wzory określa Roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych48. Szkoły niepubliczne zyskują 
uprawnienia wydawania stricte dyplomów 
i świadectw państwowych, a nie dyplomów 
i świadectw równorzędnych państwowym. 
Pewność uzyskania świadectwa czy dyplomu 
państwowego w szkole niepublicznej ma nie-
bagatelne znaczenie dla uczniów tej szkoły. 
Przede wszystkim ze względu na możliwość 
zdawania egzaminów państwowych (np. ma-
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tury), ale także możliwość przenoszenia się 
i kontynuowania nauki w szkołach publicz-
nych bez konieczności składania dodatko-
wych egzaminów klasyfikacyjnych. 

W ustawie przewidziano jeden wyjątek, 
kiedy szkoła niepubliczna, mimo niespełnia-
nia warunków z art. 7 ust. 3 u.s.o., może uzy-
skać uprawnienia szkoły publicznej w drodze 
decyzji ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, tj. jeśli uzna ją za eksperymen-
talną. Procedurę nadania takich uprawnień 
wszczyna wniosek osoby prowadzącej daną 
szkołę złożony za pośrednictwem kuratora 
oświaty (który dołącza do wniosku swoją opi-
nię) do ministra właściwego do spraw oświa-
ty i wychowania. Minister, nadając uprawnie-
nia, określa wymogi funkcjonowania szkoły, 
w szczególności zważając na cele, założenia 
i sposób realizacji eksperymentu. Szczególnie 
ważne jest, aby eksperyment prowadzony był 
pod opieką instytucji naukowej (Polskiej Aka-
demii Nauk, uniwersytetu lub innych), która 
po zakończeniu dokona jego oceny (art. 86 
u.s.o.)49.

podSumoWANIE
Zakładanie niepublicznych szkół, a także 

innych placówek oświatowych w Polsce nie 
jest unormowane tak szczegółowo w ustawie 
o systemie oświaty, jak zakładanie czy prowa-
dzenie szkół publicznych. Niewątpliwie wy-
nika to z faktu, że oświata niepubliczna jest 
jedynie uzupełnieniem publicznego systemu 
edukacyjnego, uzupełnieniem sieci publicz-
nych szkół i przedszkoli. Zarówno tworzenie, 
jak i prowadzenie szkół niepublicznych musi 

charakteryzować się swego rodzaju nieza-
leżnością i swoistą autonomią w zakresie 
kształtowania swojej działalności. Wydaje 
się, że procedura zakładania nowej szkoły 
niepublicznej nie jest skomplikowana, i że 
nie powinna nastręczać zbyt wielu trudności. 
Jednakże należy mieć na uwadze, że z reguły 
z intencją utworzenia nowej placówki oświa-
towej wychodzą nauczyciele, pedagodzy, 
osoby od lat związane z edukacją. W całej 
procedurze zakładania placówki – właściwie 
od chwili ustalenia podmiotowości prawnej 
organu założycielskiego, aż do wpisu placów-
ki do ewidencji (a nawet w pierwszych mie-
siącach jej funkcjonowania) przydałaby się 
organowi założycielskiemu profesjonalna po-
moc – czy to świadczona osobiście przez wy-
kwalifikowanego prawnika czy też w postaci 
jasnego instruktażu, podręcznika wydanego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. Taki praktyczny skrypt, wyja-
śniający kto, co i kiedy ma zrobić żeby przed-
siębrane czynności przynosiły przepisane 
w prawie skutki, niezaprzeczalnie ułatwiłby 
podmiotom bez wykształcenia prawnicze-
go skutecznie tworzyć nowe niepubliczne 
placówki oświatowe. Szczególnie pomocny 
mógłby się okazać w dwóch aspektach. Po 
pierwsze – w kwestii napisania statutu, a po 
drugie zastanowienia się nad źródłami finan-
sowania takiej placówki. Bowiem przepisy 
ustawy o systemie oświaty nie nakładają na 
organ prowadzący szkoły niepublicznej obo-
wiązku pobierania opłat za naukę, zatem 
podczas tworzenia pierwszego statutu warto 
by było rozważyć możliwość efektywnego fi-

49 Niepubliczną szkołą eksperymentalną jest np. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Istota” w Krakowie, od 2007 r. re-
alizująca eksperyment pod merytoryczną opieką Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(źródło: <http://www.istota.edu.pl/files/zezwolenie%20MEN.pdf>).
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nansowania placówki bez pobierania czesne-
go od uczniów. Wydaje się, że takie działania 
mogłyby w znaczny sposób przyczynić się do 
wzmocnienia konkurencyjności w systemie 
oświaty. 

StrESzczENIE
W artykule przedstawiono prawne aspek-

ty zakładania szkół niepublicznych w polskim 
systemie oświaty. Scharakteryzowane zostały 
podmioty uprawnione do tworzenia szkół nie-
publicznych, wskazane zostały warunki, jakie 
muszą spełnić osoby fizyczne i osoby prawne 
inne niż jednostki samorządu terytorialne-
go żeby móc starać się o założenie placówki 
oświatowej. Przede wszystkim zaś omówio-
no treść pierwszego statutu szkoły, który jest 
niezbędny do skutecznego jej utworzenia. 
Zaprezentowano także pod jakimi warunka-
mi szkołę wpisuje się do ewidencji szkół nie-
publicznych, a także zasady udzielania szkole 
niepublicznej uprawnień szkół publicznych. 

słowa klucZowE
szkoła, szkoła niepubliczna, statut, akt za-

łożycielski, system oświaty

SummAry
The article presents the legal aspects of es-

tablishing private schools in the Polish education 
system. There were characterized eligible enti-
ties to create non-public schools and there were 
indicated the conditions which must be fulfilled 
by individuals and legal entities other than local 
governments to apply for the establishment of 
an educational institution. Above all,  the content 
of the first statute of the school was discussed, 
which is necessary for effective establishing of 
school. The article also presents the conditions 
under which the school is entered in the register 
of non-public schools, and the rules for granting 
private school privileges of public schools.

kEyWordS
school, non-public school, statute, art of 

foundation, the education system
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1 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 9.
2 Tamże, s. 10. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy (1CR. 137, 1803) uważany przez historyków i prawników amerykańskich 

za szczyt zręczności prezesa sądu Marshalla. W uzasadnieniu tego orzeczenia, stwierdzono, że teoria kontroli sądowej, 
ma obejmować wszystkie akty władzy i ustawy na szczeblu federalnym i stanowym. Logika całej konstytucji każe przyjąć 
teorie kontroli sądowej, bez której struktura państwa federalnego nie mogłaby się ostać. Szerzej na ten temat zob. W. 
Szyszkowski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Studium prawa konstytucyjnego), Warszawa 1969, s. 118-122.

3 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 17.

1. wstęp
Od początku powstania, polski Trybunał 

Konstytucyjny funkcjonował w określonych 
uwarunkowanych politycznych, będąc waż-
nym elementem polskiego systemu politycz-
nego. Oddziaływał nie tylko na proces sta-
nowienia aktów normatywnych, ale także na 
zachowania parlamentu, rządu i polityków. 
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
niejednokrotnie prowadziło tę instytucję do 
roli współdecydującego o przyszłym ustroju 
Rzeczypospolitej Polskiej, a nawet powodo-
wało siłą rzeczy uczestnictwo w konfliktach 
na arenie życia publicznego.

2. GENEZa tRyBuNału 
koNstytucyjNEGo 

Powszechnie przyjmuje się, że początków 
sądowej kontroli konstytucyjności upatry-
wać należy w orzecznictwie amerykańskiego 
Sądu Najwyższego, w którym wykształciła 
się kompetencja sądów do badania zgodno-

ści ustaw z konstytucją1. W tym kontekście 
słynne orzeczenie w sprawie Marbury v. Ma-
dison z 1803 r., w którym Sąd Najwyższy wy-
raźnie stwierdził, że sprzeczna z konstytucją 
ustawa federalna jest pozbawiona skutków 
prawnych i sądy powinny odmówić jej sto-
sowania2. Natomiast na kontynencie euro-
pejskim powstanie i rozwój sądowej kontroli 
konstytucyjności przebiegał inaczej. Europej-
ska koncepcja wychodząc z założenia priory-
tetu konstytucji i przeciwdziałania samowoli 
władzy oraz ochrony podstawowych praw 
i wolności jednostki, uważała, że środkiem 
do tego celu może być tylko wyodrębniony 
organ3. Ojczyzną koncepcji ochrony konsty-
tucji stała się Austria, ze względu na szcze-
gólne warunki historyczne, dorobek doktry-
ny prawniczej, a w szczególności wiedeńskiej 
szkoły pozytywizmu prawniczego. Pierw-
szym zwiastunem odpowiedniej instytucji 
do badania konstytucyjności był austriacki 
Sąd Rzeszy (1867-1918), który rozstrzygał 

sławomir Zwolak

Trybunał Konstytucyjny a polityka

The Constitutional Tribunal and policy
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4 M. Granat, Legitymacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa H. Kelsena, „Przegląd Sejmowy” 1999, 
nr 4, s. 17.

5 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 24.
6 Tamże, s. 29.
7 Dz.U.R.P. Nr 30, poz. 227.
8 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 31. 
9 A. Gwiżdż, Trybunał Konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 1983, nr 12, s. 5.
10 Zdaniem S. Rozmaryna kontrola konstytucyjności ustaw przez organy pozaparlamentarne, a w szczególności sądowe i 

pozasądowe, jest instytucją reakcyjną, a nie postępową, i właśnie dlatego nie ma dla niej miejsca w państwie socja-
listycznym, ani w państwie ludowym, które spokojnie ufają sprawiedliwości ludu i jego woli. S. Rozmaryn, Kontrola 
konstytucyjności norm, „Państwo i Prawo” 1948, nr 12, s. 36.

skargi z powodu naruszenia konstytucyjnych 
praw przez państwowe organy. Należy pod-
kreślić, że to wiedeńska szkoła prawnicze-
go pozytywizmu dała podstawę do kontroli 
konstytucyjności. Co warto zwrócić uwagę, 
nazwę „Trybunał Konstytucyjny” przypisuje 
się Karlowi Rennerowi. Głównym architek-
tem austriackiej koncepcji kontroli konsty-
tucyjności był Hans Kelsen, który zauważył, 
że utworzenie jednej instancji wyspecjali-
zowanej w rozpatrywaniu zgodności prawa 
z konstytucją przyniesie duże korzyści. Są-
dowa kontrola konstytucyjności prawa jest 
legitymizowana na gruncie logiki prawniczej 
z założeniem, że norma sprzeczna z normą 
wyższą nie może być stosowana4. 

Rozwinięty przez naukę austriacką model 
sądowej kontroli konstytucyjności znalazł 
odbicie w Federalnej Konstytucji z 1920 r. po-
przez instytucje Trybunału Konstytucyjnego. 
Wydawało się, że powstanie pierwszych są-
dów konstytucyjnych, spowoduje ich trwałe 
zakorzenienie w ustrojach państw, a jednak 
rozwój sytuacji politycznej w okresie między-
wojennym nie sprzyjał sądownictwo konsty-
tucyjnemu. Okazało się, że sytuacja nie tylko 
nie służyła powoływaniu nowych sądów 
konstytucyjnych, ale nawet w tych państwach 
w których istniały, rządy państw doprowadzi-
ły do ich likwidacji5.

Przechodząc na grunt polski, datuje się, 

że pierwszym postulat powołania Trybuna-
łu Konstytucyjnego wysunął W.L. Jaworski 
w 1924 r., powołując się przy tym do austriac-
kiego przykładu i poglądów H. Kelsena. Jak 
wyraził „potrzebę Trybunału Konstytucyjne-
go zrozumie każdy, kto zrozumie, że państwo 
jest prawem, a państwo prawem6. Postulaty 
wprowadzenia Trybunału stanowiły również 
inspirację dla inicjatyw ustawodawczych dla 
różnych stronnictw politycznych. Jednakże 
względy polityczne przesądziły o braku po-
parcia dla tych propozycji. Również uchwa-
lona Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. 7, nie 
uwzględniła sądową kontrolę konstytucyjno-
ści, zapewne ze względu na fakt, umocnienia 
władzy ówczesnych sił rządzących, co czyni-
ło zbędnym tworzenie takiej instytucji, jako 
mało podatnej na polityczne oddziaływanie8.

Po II wojnie światowej, Polska znalazła 
się w orbicie wpływów Związku Radzieckie-
go, co nie pozostało bez wpływu na ustrój 
i porządek prawny. Panowało przekonanie, 
że w państwie typu socjalistycznego zgod-
ność prawa z konstytucją występuje niejako 
z natury rzeczy, bez konieczności budowania 
jakichkolwiek zabezpieczeń9. Przedstawicie-
lem takiego stanowiska był S. Rozmaryn10. 
Wypada zauważyć, że postulat utworzenia 
Trybunału Konstytucyjnego, pojawił się po 
październiku 1956 r., co niewątpliwie było 
wynikiem politycznych wydarzeń w tamtym 
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czasie11. W 1980 r. strajk w Stoczni Gdańskiej 
i innych zakładach przemysłowych, spowo-
dowały, że napięcia polityczne przybierały 
na sile. W końcu władze zostały zmuszone do 
negocjacji i zawarciu porozumień, które sta-
ły się początkiem i katalizatorem głębokich 
przemian społeczno-politycznych. Wtedy też 
powstał Związek Zawodowy „Solidarność”, 
który stał się promotorem procesu dalszych 
przemian12. Postulat powołania Trybuna-
łu Konstytucyjnego najpierw wysunęła ad-
wokatura na swoim zjeździe w Poznaniu 
w styczniu 1981 r., później w marcu tego roku 
Stronnictwo Demokratyczne, a potem także 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
W tym samym roku ówczesne władze posta-
nowiły powołać do życia międzypartyjną ko-
misję ekspertów do prac przygotowawczych 
nad utworzeniem Trybunału Konstytucyjne-
go13. Podstawowym wymogiem dla utworze-
nia Trybunału, była zmiana Konstytucji PRL, 
wniesiona w tej sprawie inicjatywa poselska, 
doczekała się uchwaleniem w dniu 26 marca 
1982 r. nowelizacji Konstytucji przez ustano-
wienie Trybunału Konstytucyjnego14. Kształt 
instytucji sądownictwa konstytucyjnego po-
zostawiono ustawie wykonawczej. Ustawa ta 
rodziła się wśró sporów i przetargów, ponad 
trzy lata. W lalach 1982-1985 nie brakowało 
głosów, iż w ogóle nie dojdzie do uchwalenia 
ustawy wykonawczej, a gdy ustawa ta pojawi-

ła się wreszcie w kwietniu 1985 r., wyrażano 
wątpliwość, czy utworzony na jej podstawie 
Trybunał Konstytucyjny będzie w stanie funk-
cjonować w rzeczywistości prawej i politycz-
nej15. Należy przy tym podkreślić, że powsta-
nie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, 
wiązało się z wieloma problemami, począw-
szy od jego genezy w latach osiemdziesiątych, 
z uwagi na panującą zasadę jednolitości wła-
dzy, ale także w pierwszej połowie lat dzie-
więćdziesiątych, w warunkach panowania 
demokratycznej doktryny ustrojowej. W pań-
stwie demokratycznym chodziło o pokonanie 
oporu części polityków nie zawsze przychyl-
nych dla niezależnego sądu konstytucyjne-
go. Niechęć parlamentarzystów do sądowej 
kontroli ustaw, często wynikała ze zwykłego 
oportunizmu. Nawet w finale prac konstytu-
cyjnych wysuwano w Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia narodowego propozycje które 
zmierzały do podważenia ostatecznego cha-
rakteru orzeczeń Trybunał16.

3. DZIałalNość tRyBuNału 
koNstytucyjNEGo 

Trybunał Konstytucyjny na podstawie 
ustawy o TK z 1985 r. podjął działalność or-
ganizatorską w dniu 1 grudnia 1985 r., nato-
miast orzeczniczą w dniu 1 stycznia 1986 r.17 
Swoje pierwsze w historii orzeczenie TK 
wydał w dniu 28 maja 1986 r. 18, stwierdza-

11 J. Surowiec, Ewolucja poglądów na instytucje sądowej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce Ludowej, [w:] Trybunał 
Konstytucyjne – materiały konferencyjne, red. J. Trzciński, Wrocław 1987, s. 17.

12 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. II, s. 335-336.
13 Szerzej na ten temat zob. Z. Czeszejko-Sochacki, Przebieg prac na utworzeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 

„Przegląd Sejmowy” 1994, nr 3, s. 22-76.
14 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 53-55.
15 L. Garlicki, Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznic-

twa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006, s. 4
16 M. Granat, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Prawość i Godność. Księga pamiątkowa w 70. 

rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 120.
17 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 61.
18 Orzeczenie TK, U 1/86 OTK 1986, s. 32.
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19 L. Garlicki, Ewolucja ustrojowej…, s. 4-5.
20 M. Staszewicz, Ewolucja uprawnień Trybunału Konstytucyjnego na tle jego orzecznictwa, [w:] Ius et Veritas. Księga 

poświecona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W.Sz. Staszewski, Lublin 2003, s. 65.
21 M. Granat, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 119.

jąc niekonstytucyjność badanych przepisów 
rozporządzenia. Wywołało ono ostrą reak-
cje czynników biurokratycznych, wynikającą 
z całkowicie zresztą uzasadnionego przeko-
nania,    że nie znajdą w Trybunale Konsty-
tucyjnym swego sojusznika. Precedensowy 
autorytet owego orzeczenia nie był począt-
kowo zbyt oczywisty, bowiem podjęto je 
w składzie trzyosobowym  i to stosunkiem 
głosów dwa do jednego. Gdy jednak pół roku 
później TK, tym razem działając w pełnym 
składzie, w pełni podtrzymał swoje pierwsze 
rozstrzygnięcie, stało się oczywiste, że będzie 
on dążyć do zasadniczego ograniczenia pra-
wodawstwa rządowego,       co już od kilku 
lat zaznaczało się w orzecznictwie NSA19. Nie 
bez przesady, można stwierdzić, że Trybunał 
Konstytucyjny stał się jednym z  elementów 
dehermetyzujących system komunistyczny, 
sprawiających że ulegał on stopniowemu 
rozchwianiu. Zważywszy że, ówczesna  wła-
dza sprawowana przez komunistyczne rządy 
nie podlegała kontroli prawa,   Konstytucja 
PRL była traktowana w sposób dekoracyjny, 
nie mając żadnego realnego przełożenia na 
istniejące standardy prawne oraz na sposób 
ich tworzenia  i stosowania prawa. Wprowa-
dzając instytucje Trybunału Konstytucyjnego, 
władza oczekiwała, że stanie się on listkiem 
figowym, a przede wszystkim będzie sojusz-
nikiem dla niedemokratycznej władzy, któ-
ry miał służyć „przypudrowaniu” dyktatury. 
W rzeczywistości Trybunał Konstytucyjny 
rozszczelniał poprzedni system, a stopień 
kontroli partii komunistycznej i jej zdolność 
do sterowania procesami politycznymi i spo-

łecznymi ulegała zmniejszeniu. 
Dokonując analizy orzecznictwa Trybuna-

łu Konstytucyjnego, należy wspomnieć wy-
dane orzeczenie o charakterze politycznym, 
będące niewątpliwie hańbiącą kartą w hi-
storii działalności i orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego. Postanowienie z dnia 30 
września 1987 r. odmawiało nadania dalsze-
go biegu wnioskowi, w którym związek zawo-
dowy zakwestionował przepis prawa pracy 
w znacznym stopniu naruszający, jego zda-
niem, uprawnienia wynikające z istoty dzia-
łalności związków zawodowych. Postanowie-
nie to rzadko jest przypominane w doktrynie, 
jednakże treść tego postanowienia ułatwia 
zrozumienie mechanizmów, jakie kierowały 
działalnością Trybunału w pierwszych latach 
jego istnienia20. 

Zmiany geopolityczne w 1989 r. doprowa-
dziły do istotnych zmian w obszarze ustroju, 
gospodarki i społeczeństwa w państwach 
bloku wschodniego. Proces ten spowodował, 
pojawienie się instytucji Sądu Konstytucyjne-
go, jako pewnego rodzaju symbolu zerwania 
z dotychczasowym ustrojem. Jak wskazuje M. 
Granat, sądy konstytucyjne stały się w zasa-
dzie powszechną instytucją ustroju państw 
Europy Środkowo-Wschodniej21.

Polski Trybunał Konstytucyjny od po-
czątku swego istnienia dysponował pewnym 
minimum spraw, które pozwalały mu na pro-
wadzenie działalności orzeczniczej. Organ  
ten potrafił efekty swego funkcjonowania 
zorientować ku przyszłej aksjologii demokra-
tycznego państwa prawa. Było to niewątpliwą 
zasługą tych sędziów TK, którzy zrozumieli 
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22 Należy wspomnieć, że w latach 90-tych, powstawały najbardziej kreatywne orzeczenia. W tym czasie obowiązywały 
wówczas bardzo nieprecyzyjne normy prawne – fragmenty Konstytucji PRL, a od 1992 r. uzupełnione przez tzw. Małą 
Konstytucję (Dz.U. Nr 84 poz. 426.). Ich niespójność i lakoniczność umożliwiły Trybunałowi przejście do roli współustro-
jodawcy. TK dookreślał ustrój w wielu orzeczeniach, w których dokonywał bardzo daleko idących interpretacji norm. 
W ten sposób Trybunał został współtwórcą ustroju, bo wyznaczył granice działania państwa nie w zakresie prawnym, 
ale aksjologicznym i światopoglądowym. 

23 L. Garlicki, Ewolucja ustrojowej…, s. 7.
24 Dz.U. 78, poz. 448 z późn. zm.
25 L. Garlicki, Ewolucja ustrojowej…, s. 8-9.
26 P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład, Lublin 2002, s. 452. 

i zachcieli wykorzystać stworzoną im szan-
sę, ale także wynikiem ogólnego kontekstu 
politycznego, gdy postępująca dezintegra-
cja dotychczasowego systemu sprawowania 
władzy pozwalała na poszukiwanie nowych 
rozwiązań. Te pierwsze kroki dawały Trybu-
nałowi Konstytucyjnemu legitymację „prze-
życia” także w nowej rzeczywistości, dzię-
ki dorobkowi orzeczniczemu. Od początku 
istnienia Trybunału Konstytucyjnego silnie 
rysował się element jego kontynuacji, co kon-
trastowało z sytuacją innych naczelnych orga-
nów konstytucyjnych, których ciągłość uległa 
przerwaniu. Od początku też misja Trybuna-
łu Konstytucyjnego nabrała dodatkowego, 
szczególnego wymiaru, bo niezdolność poli-
tyków do szybkiego uchwalenia nowej kon-
stytucji stworzyła sytuacje prowizorium kon-
stytucyjnego, wymagającego bardzo twórczej 
wykładni starych i nowych przepisów ustawy 
zasadniczej22. Ta sytuacja sprawiła, wówczas, 
że stało się jasne, że organ ten stał się widocz-
nym elementem nowego porządku konstytu-
cyjnego, a odosobnione i mało poważne, były 
już propozycje dokonania radykalnej czystki 
personalnej23.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy kon-
stytucyjne z 1982 r. pozostawiły Sejmowi 
kompetencje do rozpatrywania orzeczeń 
o niezgodności ustawy Konstytucją, a usta-
wa doprecyzowała to, ustanawiając możli-
wość „oddalenia” takiego orzeczenia przez 

przyjęcie odpowiedniej uchwały większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej poło-
wy ogólnej liczby posłów. Choć rozwiązanie 
to było oczywiście sprzeczne z pozycją sądu 
konstytucyjnego w demokratycznym pań-
stwie prawa, nowa władza nie spieszyła się 
z dokonaniem zmian. W sejmie brak było 
gotowości do pozbycia się „ostatniego sło-
wa” w sporze z Trybunałem Konstytucyjnym. 
W praktyce okazało się, że oddalenie orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego nie jest pro-
ste, bo wymaga podjęcia stosownej uchwały, 
w której kworum wymagało współdziałanie 
większości sejmowej i opozycji. Choć odda-
lenie orzeczeń TK nie odgrywało istotniejszej 
politycznej roli, to jednak stale było ono obec-
ne w działaniach Sejmu. Dopiero Konstytucja 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.24 zniosła powyższą 
kompetencje Sejmu, jednak nie bez oporów, 
bo ustanowiono przejściowy okres 2 lat na 
możliwość oddalenia niektórych orzeczeń25. 
Wobec dzisiejszej ostateczności wyroków TK, 
można stwierdzić, iż Konstytucja umożliwia 
owemu Trybunałowi wywieranie znacznego 
wpływu na proces rządzenia26. 

4. powoływaNIE sęDZIów 
tRyBuNału koNstytucyjNEGo 

Zasady powoływania sędziów do 15-o-
sobowego składu Trybunału Konstytucyj-
nego, art. 194 ust. 1 Konstytucji określił 
następująco: 1) sędziowie są wybierani in-



97artykuły prawnicze

27 Wyrok TK z 3 grudnia 2015 r., K 34/15, OTK 2015, http://otk.trybunal.gov.pl/
28 D. Dudek, Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013, s. 110.
29 A. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycz-

nych. Studium porównawcze, Toruń 1997, s. 49.
30 L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987, s. 97.
31 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003, s. 376.
32 W chwili powstawania powyższego artykułu, trwa permanentny kryzys konstytucyjny, a przede wszystkim kryzys po-

lityczny dotyczący sędziów TK. W celu rozwiązania sporu, w dniu 18 grudnia 2015 r., z inicjatywy posłów Kukiz ’15 
z poparciem parlamentarzystów PiS, do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, przewidujący m.in. 
wybór sędziów TK większością 2/3 w obecności, co najmniej połowy liczby posłów oraz rozszerzenie składu Trybunału 
do 18 sędziów.

dywidualnie, 2) ich wyboru dokonuje Sejm, 
3) na 9-letnia kadencję, 4) spośród osób wy-
różniających się wiedzą prawniczą, 6) z zaka-
zem reelekcji. W kontekście wyroku TK z 3 
grudnia 2015 r., warto podkreślić, że wyboru 
sędziów TK dokonuje Sejm, a prezydent ma 
obowiązek przyjąć ślubowanie od wybranego 
sędziego. Odebranie ślubowania od sędziów 
TK nie może być postrzegane jako należące 
do ewentualnego uznania głowy państwa. 
Prezydent jest obowiązany przyjąć ślubo-
wanie od sędziów wybranych przez Sejm na 
podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji. Nie ma 
w tym zakresie możliwości dokonywania sa-
modzielnej, a przy tym swobodnej, zależnej 
jedynie od własnego uznania oceny ani pod-
staw prawnych dokonanego wyboru, ani pra-
widłowości procedury, która została w danym 
wypadku zastosowana przez Sejm27. Należy 
przy tym zauważyć, że sytuacja przewidziana 
w ustawie niejako dowartościowuje pozycje 
Prezydenta, przez nadanie mu roli dokonywa-
nia swoistej inwestytury. Rzecz jasna decyzja 
personalna nie należy do Prezydenta ale do 
Sejmu. Jest to również sytuacja dość osobliwa 
i trudno wytłumaczalna w kategoriach logiki 
ustrojowej, kiedy inny powołuje, a inny doko-
nuje zaprzysiężenia28.

Sposób powoływania sędziów jest konse-
kwencją pojawienia się Trybunału Konstytu-
cyjnego na arenie politycznej w czasach, gdy 

niemożliwe było odejście od zasady zwierzch-
nictwa parlamentu i jednolitości władzy pań-
stwowej29. Zdaniem L. Garlickiego podstawo-
wym argumentem przemawiającym za prze-
kazaniem tych funkcji parlamentowi było to, 
że orzeczenia sądu konstytucyjnego, oddzia-
łują na ustawodawstwo i kształtowanie de-
cyzji politycznych30. Wybór sędziów TK przez 
Sejm następuje większością głosów w obec-
ności co najmniej połowy liczby posłów. Takie 
ujecie procedury oznacza, że decyzje będzie 
w praktyce podejmowała aktualna większość 
sejmowa i naiwnością byłoby sądzić, ze nie 
będzie on brała pod uwagę swoich preferen-
cji. Ulega to złudzeniu wobec przyjęcia wyso-
kich wymagań kwalifikacyjnych. Rozwiąza-
niem mogłoby być przyjęcie wymogu wybo-
ru sędziów konstytucyjnych kwalifikowaną 
większością, co zmusiłoby współdziałanie 
większości rządzącej z opozycją. Taki system 
istnieje w wielu krajach Europy Zachodniej 
np. w Niemczech31. Dlatego racjonalnym po-
stulatem jest propozycja międzypartyjnego 
(ponadpartyjnego) porozumienia wyboru 
sędziów TK32. Z kolei sędziowie powinni być 
zdolni do oderwania się generującego ich 
układu partyjnego i powinni myśleć i roz-
strzygać w kategoriach obiektywnych.

Utrzymany do dnia dzisiejszego monopol 
obsady stanowisk sędziowskich w Trybuna-
le Konstytucyjnym, jest zdaniem D. Dudka, 
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33 D. Dudek, Autorytet Prezydenta…, s. 110.
34 D. Dudek, Model polskiego sądu konstytucyjnego (Uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i ustrojowe), „Studia 

Prawnicze KUL” 2011, nr 2, s. 26.
35 Tamże, s. 375.
36 M. Staszewicz, Ewolucja uprawnień…, s. 77-78.
37 Dz.U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.
38 Dz.U. poz. 1064 z późn. zm.

reliktem pierwotnego unormowania, które 
zasługuje na pryncypialną krytykę i zmia-
nę normatywną33. Uzasadniając ową zmianę 
wyboru sędziów TK, D. Dudek wskazuje, że 
jest to zjawisko bezprecedensowe w Europie 
i nie ma żadnego uzasadnienia, zwłaszcza gdy 
specyfika polskiej praktyki i kultury politycz-
nej jest taka, że obsada zwalniających się sta-
nowisk sędziowskich w Trybunale wpisuje 
się znakomicie w system „podziału łupów”. 
W związku z tym D. Dudek proponuje, aby 15-
osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego 
był powoływany w całości przez Prezydenta, 
przy czym prawo przedstawienia kandydatów 
na sędziów TK przysługiwałoby parytetowo, 
po 3 Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi i naj-
wyższym organom sądowym tj. SN, NSA, albo 
Krajowej Radzie Sądownictwa i Krajowej Ra-
dzie Prokuratury, a ponadto np. Rzecznikowi 
Praw Obywatelskich, samorządom zawodów 
prawniczych zaufania publicznego, a nawet 
przy współudziale środowiska akademickie-
go np. w drodze opinii Kolegiów Dziekanów 
Wydziałów Prawa Uniwersytetów34.

5. Rola tRyBuNału 
koNstytucyjNEGo 
W tWorzENIu prAWA

Ostatnio w licznych wypowiedziach nie-
których polityków i komentatorów życia po-
litycznego, słychać głosy, że Trybunał Kon-
stytucyjny stał się czymś w rodzaju trzeciej 
izby parlamentu. Pozostawiając tą tezę w za-
wieszeniu, należy przypomnieć szczególne 

cechy polskiego Sądu Konstytucyjnego. Jak 
wskazuje L. Garlicki, Trybunał Konstytucyjny 
jest organem władzy sądowniczej, choć nie 
jest sądem w rozumieniu art. 175 Konstytu-
cji, a tym samym działalność Trybunału nie 
może być określana jako sprawowanie wy-
miaru sprawiedliwości, bo jest to funkcja wła-
ściwa tylko dla sądów35. W pierwszych latach 
funkcjonowania tej instytucji, przypadła dla 
niego rola w kształtowaniu praktyki ustro-
jowej. Dokonując analizy uprawnień Trybu-
nału Konstytucyjnego w latach 1989-1997, 
ze szczególnym uwzględnieniem uchwał 
wykładniczych, jednoznacznie można wska-
zać na ekspansywne pojmowanie przez ten 
organ swoich uprawnień w drodze orzecz-
niczej. Wskazuje to na fakt, że po odzyskaniu 
po 1989 r. swobody wypowiedzi orzeczniczej, 
Trybunał rozpoczął intensywne działania tak-
że na polu określenia własnych uprawnień36. 
Były to jedynie półśrodki i nie mogły zastąpić 
przyzwoitej regulacji na poziomie konstytu-
cyjnym, jaki i ustawowym. Pojawiła się ona 
dopiero w 1997 r. wraz z wejściem w życie 
Konstytucji RP i ustawy z dna 1 sierpnia 1997 
r. o Trybunale Konstytucyjnym37. Aktualnie 
obowiązującym aktem prawnym jest ustawa 
o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 
2015 r.38 

W doktrynie Trybunał Konstytucyjny jest 
określany jako „negatywny ustawodawca”, bo-
wiem uznanie, że doszło do naruszenia norm, 
zasad i wartości ustanowionych w Konsty-
tucji albo innej hierarchicznej niezgodności 
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39 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008, Try-
bunał Konstytucyjny, Warszawa 2009, s. 15; Zauważyć należy, Konstytucja RP nie przyznaje Trybunałowi kompetencji 
„pozytywnego prawodawcy” co zresztą nie jednokrotnie akcentował w swym orzecznictwie.

40 S. Wronkowska, Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, „Państwo i Prawo” 2008, nr 10, s. 6-7.
41 R. Alberski, Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wrocław 2010, s. 44.
42 Należy zauważyć, że gdy podejmowano reformę zawodów prawniczych, zwaną „Lex Gosiewski”, przy pierwszym po-

dejściu Trybunał Konstytucyjny ją odrzucił, ale po pewnych zmianach, które nie wpływały na istotę reformy, kolejna jej 
wersja została uznana za zgodną z konstytucją. I ostatecznie zabrano samorządom prawniczym prawo decydowania, 
kto wejdzie do zawodu. Ten przykład może potwierdzać tezę o przejściu z roli współustrojodawcy do roli moderatora 
polityki publicznej.

43 Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne…, s. 106.

aktu prawnego lub jego części skutkuje utratą 
mocy obowiązującej takiego aktu lub prze-
pisu39. Jednak teoria „negatywnego ustawo-
dawcy” nie opisuje w wystarczający sposób 
aktywności współczesnego sądu konstytucyj-
nego. Zdaniem S. Wronkowskiej dotyczy ona 
samej zasady traktowania sądu jako prawo-
dawcy, albowiem wykonywanie funkcji usta-
wodawczej nie przesądza jeszcze, że organ tę 
funkcje wykonujący staje się organem władzy 
ustawodawczej. H. Kelsen w swych stwier-
dzeniach o hierarchiczności norm, nie spre-
cyzował czym właściwe jest uchylenie normy, 
a więc do jakiej właściwie czynności sąd uzy-
skuje uprawnienie. Spore wątpliwości budzi 
także traktowanie stanowienia i derogowania 
normy jako aktów tego samego rodzaju, gdyż 
łatwo zauważyć, że akt ustawodawcy nega-
tywnego dokonany jest według innych reguł 
niż akty uchylające, których dokonuje prawo-
dawca40. Sytuacja uznawania Trybunału Kon-
stytucyjnego jako „negatywnego ustawodaw-
cy” oraz problem aktywizmu sędziowskiego, 
aż po koncepcję Trybunału Konstytucyjnego 
jako „gracza blokującego” w pewne rozwią-
zania prawne, będące wynikiem programów 
partii politycznych, powoduje wkraczanie 
Trybunału Konstytucyjnego w sferę polityki. 

Trybunał Konstytucyjny staje się bezpo-
średnio graczem blokującym, gdy zostanie 
powołany do rozstrzygnięcia o prawomocno-

ści danej decyzji politycznej. Wówczas stanie 
się uczestnikiem procesu jej podejmowania. 
Najpierw egzekutywa i legislatywa negocjują 
i ewentualnie ustalają treść ustawy, która na-
stępnie może zostać zatwierdzona lub zablo-
kowana przez sądowe weto. G. Tsebelis po-
równuje tę konfigurację do „dodania trzeciej 
izby do procesu legislacyjnego”. Ale występu-
je ona wtedy, gdy kontrola ma charakter pre-
wencyjny i obligatoryjny41. Wydaje się upraw-
nione stwierdzenie, że Trybunał Konstytucyj-
ny pełni funkcję gracza blokującego niejako 
„warunkowo”, wchodząc bezpośrednio do gry 
na zaproszenie polityków związanych z legi-
slatywą i egzekutywą. Dzieje się tak zwłasz-
cza wtedy, gdy interesy polityków nie zostały 
w sposób dostateczny uwzględnione, poprzez 
zablokowanie procesu decyzyjnego42. 

6. tRyBuNał koNstytucyjNy 
jAko INStytucjA polItyczNA

Sądownictwo konstytucyjna żyje w pew-
nym politycznym i społecznym środowisku, 
a funkcjonuje w określonym kontekście ustro-
jowym. Nie działa on bowiem w oderwaniu, 
lecz przeciwnie w ścisłym związku z zacho-
dzącymi zmianami stosunków prawnych, poli-
tycznych, i społecznych43. Uzasadnione zatem 
wydaje się stwierdzenie, że w ciągu ostatnich 
pięćdziesięciu lat władza sądownicza w pań-
stwach demokratycznych, zwłaszcza sądy 
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44 L. Morawski, Czy sądy mogą się angażować politycznie?, „Państwo i Prawo” 2006, nr 3, s. 6; 
45 W ostatnich latach, w TK pojawiły się podziały, które bardzo szybko zaczęły się tworzyć przy rozpoznawaniu spraw o 

zabarwieniu polityczno-prawnym i przywilejów z czasów PRL. Właśnie w tych sprawach zdania odrębne stały się re-
gułą. Bez wątpienia wpływ na to miały nominacje sędziowskie z 2006 r., powołani wtedy sędziowie TK, były to osoby 
o zbliżonych poglądach dotyczących prawa, innych wobec obecnych sędziów TK, co naruszyło zapewne wcześniejsze 
światopoglądowe status quo.  T. Pietryga, Trybunał – próba psychoanalizy, Rzeczpospolita z dnia 10 grudnia 2015 r., s. 
A12.

46 Zob. orzeczenie TK z 30 stycznia 1991 r., K 11/90, OTK 1991, s. 27-72.
47 Zob. orzeczenie TK z 15 stycznia 1991 r., U 8/90, OTK 1991, s. 134-141.
48 Zob. orzeczenie TK z 7 czerwca 1994 r., K 17/93, OTK 1994, nr 1, poz. 11.
49 Zob. postanowienie TK z 6 grudnia 1994 r., U 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 41.
50 Zob. orzeczenie TK z 19 czerwca 1992 r., U 6/92, OTK 1992, s. 136-213.
51 R. Alberski, Trybunał Konstytucyjny…, s. 50.
52 L. Morawski, Czy sądy…, s. 17 i 22.

najwyższe i konstytucyjne, coraz wyraźnie 
się angażowały w proces tworzenia polityki, 
podejmując istotne, często kontrowersyjne 
rozstrzygnięcia w kwestiach światopoglą-
dowych, społecznych czy ekonomicznych44. 
Szczególnie w Polsce w okresie transformacji, 
scenę polityczną dzieliły nie tylko klasyczne 
konflikty socjoekonomiczne, ale także spory 
światopoglądowe i historyczne45. Dotyczyły 
one nauki religii46, aborcji47, wartości chrze-
ścijańskich w radiu i telewizji48, ratyfikacji 
konkordatu49 oraz problem lustracji50. 

Polityczność Trybunału Konstytucyjnego 
i jego orzecznictwa można ujmować w nastę-
pujący sposób: 1) Sąd Konstytucyjny jest pod-
miotem polityki, uczestniczącym w procesie 
sprawowania władzy w państwie; 2) orzecze-
nia sądu decyzjami rozstrzygającymi o podzia-
le dóbr, kompetencji, praw i obowiązków; 3) 
jako wypadkowa wielu czynników politycz-
nych, wpływających na treść decyzji sądo-
wych; 4) jako czynnik wpływający na kierunek 
i dynamikę zmian w systemie politycznym; 5) 
jako przejaw relacji, zachodzących między sę-
dziami, ze względu na różnice poglądów poli-
tycznych miedzy nimi; 6) jako forma politycz-
nej opresji bądź faworyzowania określonej 
grupy społecznej czy zawodowej ze względu 
na osobiste doświadczenia sędziów51. 

Kolejnym powodem wzrostu znaczenia 
politycznego Trybunału Konstytucyjnego, 
może być proces polegający na tym, iż zasa-
dy rynkowej konkurencji, a zwłaszcza zasada 
maksymalizacji własnych korzyści, staje się 
zasadą działania politycznego. W tej sytuacji 
bezstronny i niezawisły Trybunał Konstytu-
cyjny staje się elementem systemu politycz-
nego, który ma chronić społeczeństwo przed 
dominacją interesów partykularnych52. 

7. podSumoWANIE 
W konkluzji można stwierdzić, że od po-

czątku swojego istnienia Trybunał Konstytu-
cyjny zawsze był blisko powiązany z polityką 
i to nie tylko w obszarze personalnym, zwią-
zanym z uwarunkowaniami procesu rekrutacji 
sędziów, ale na płaszczyźnie jego orzecznictwa 
i konsekwencji odnośnie do relacji z aktorami 
politycznymi oraz dynamiką konfliktów poli-
tycznych i ideologicznych. Wydarzenia kryzy-
su konstytucyjnego związanego z instytucją 
Trybunału Konstytucyjnego, którego źródłem 
są bez wątpienia polityczne napięcia, dają tak-
że sporo do myślenia, czy aby na pewno Try-
bunał Konstytucyjny nie ustrzegł się braku 
konsekwencji w swym orzecznictwie, wykra-
czaniem poza konstytucyjne kompetencje czy 
oskarżeń o polityczną stronniczość. 
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StrESzczENIE
Cel artykułu ma jedynie charakter przy-

czynkowy, ukazując Trybunał Konstytucyjny 
na tle polityki. W szczególności w okresie 
transformacji ustrojowej, rola Trybunału Kon-
stytucyjnego daleko wykraczała poza ramy 
ukształtowane w demokracji. Trybunał Kon-
stytucyjny stał się nie tylko strażnikiem, ale 
często twórczym interpretatorem przepisów 
konstytucyjnych. Trybunał Konstytucyjny 
w swojej działalności uzyskał wysoki autory-
tet,      a jednym z ważnych powodów była jego 
pluralistyczność pod względem politycznym, 
co istotnie wpływało na jego niezależność. 

słowa klucZowE 
Trybunał Konstytucyjny, ustrój, polityka

SummAry
Purpose of the article is only character 

contributory, showing the Constitutional 
Trubunal against the policy. In particular, 
during the period of political transformation, 
the role of the Constitutional Tribunal tran-
scended far beyond formed in a democracy. 
The Constitutional Court has become not only 
a guard, but often creative interpreter of the 
constitutional provisions. The Constitutional 
Tribunal in its activity gained high authority, 
and one of the important reasons was his plu-
ralism in political terms, which significantly 
affect its independence.

kEyWordS
Constitutional Tribunal, political system, 

policy



przegląd prawno-ekonomiczny 33 (4/2015)102

Dudek D., Model polskiego sądu konstytucyjnego (Uwarunkowania ustrojowe, kompetencyjne i ustrojowe), „Stu-
dia Prawnicze KUL” 2011, nr 2.

Dudek D., Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.
Garlicki L., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
Garlicki L., Ewolucja ustrojowej roli i kompetencji polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
Granat M., Legitymacja sądu konstytucyjnego na gruncie czystej teorii prawa H. Kelsena, „Przegląd Sejmowy” 

1999, nr 4.
Granat M., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Prawość i Godność. Księga pa-

miątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Go-
mułowicz, Lublin 2003.

Gwiżdż A., Trybunał Konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 1983, nr 12.
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 

w 2008, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 2009.
Ludwikowska A., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demo-

kratycznych. Studium porównawcze, Toruń 1997.
Morawski L., Czy sądy mogą się angażować politycznie?, „Państwo i Prawo” 2006, nr 3.
Pietryga T., Trybunał – próba psychoanalizy, Rzeczpospolita z dnia 10 grudnia 2015 r.
Policastro P., Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych. Polski przykład, Lublin 

2002.
Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1993, t.II.
Rozmaryn S., Kontrola konstytucyjności norm, „Państwo i Prawo” 1948, nr 12.
Staszewicz M., Ewolucja uprawnień Trybunału Konstytucyjnego na tle jego orzecznictwa, [w:] Ius et Veritas. 

Księga poświecona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W.Sz. Staszewski, Lublin 2003.
Surowiec J., Ewolucja poglądów na instytucje sądowej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce Ludowej, [w:] 

Trybunał Konstytucyjne – materiały konferencyjne, red. J. Trzciński, Wrocław 1987.
Szyszkowski W., Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (Studium prawa konstytucyjnego), Warszawa 1969.
Wronkowska S., Kilka uwag o „prawodawcy negatywnym”, „Państwo i Prawo” 2008, nr 10.

NotA o AutorzE
Sławomir Zwolak – mgr, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 



103artykuły prawnicze

1 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998, s. 624.

wstęp
Prokuratura jest organem, którego głównym 

zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem 
przepisów prawa, ochrona prawna obywateli, po-
ciąganie do odpowiedzialności sądowej tych, któ-
rzy łamią prawo, popieranie oskarżenia przed są-
dami oraz podejmowanie niezbędnych czynności 
w celu zapobiegania przestępczości. Z historycz-
nego punktu widzenia prokuratura nigdy nie po-
zostawała całkowicie apolityczna. Na przestrzeni 
dziesięcioleci w różnym stopniu uzależnienie 
prokuratury od osób sprawujących władzę było 
zróżnicowane. W czasach PRL-u prokuratura peł-
niła wręcz rolę broni o charakterze politycznym. 
Dopiero zmiany ustroju oraz reformy demokra-
tyczne wprowadziły istotne zmiany w jej funkcjo-
nowaniu. Droga rozwoju prokuratury była długa 
i burzliwa. Trwa ona nadal, gdyż w dobie zmie-
niającego się świata jej reformy muszą nadążyć 

za zmieniającą się rzeczywistością, aby w pełni 
skutecznie mogła ona realizować swoje ustawo-
we założenia. 

Struktura organizacyjna prokuratury w okre-
sie powojennym musiała sprostać zadaniom wy-
znaczonym przez władzę w Manifeście Lipcowym 
z dnia 22 lipca 1944 r. Określał on program działa-
nia obozu komunistycznego. Manifest nawiązywał 
do konstytucji marcowej, której pewne założenia 
miały obowiązywać do czasu uchwalenia nowej 
konstytucji przez Sejm Ustawodawczy. Zapowia-
dał przeprowadzenie reform społecznych. Mówił 
o przywróceniu swobód demokratycznych oraz 
o równości wszystkich wobec prawa. Przewidy-
wał przejmowanie władzy przez Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego na terenach wyzwala-
nych przez Armię Radziecką, którą w jego imie-
niu miały sprawować powołane rady narodowe 
i upoważnieni przez nich przedstawiciele1.

konrad kozioł

Polityczna i ustrojowa rola prokuratury 
w okresie po II wojnie światowej 
w ustawie z 20 lipca 1950 roku 
o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej

Political and structural role of procuracy after II World War in 
the Act of the Procuracy of the Polish Republic of 20 July 1950
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rolA prokurAtury przEd 1950 r.
W Manifeście PKWN zapowiadano szyb-

kie ściganie sprawców zbrodni hitlerowskich 
i zdrajców narodu, zwalczanie aktów sabotażu 
i szerzącej się spekulacji. Wymagało to podję-
cia natychmiastowych i zdecydowanych kro-
ków, a za realizację tych zadań odpowiedzial-
na miała być prokuratura. W związku z tym 
w dniu 31 sierpnia 1944 r. uchwalony został 
dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hi-
tlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw 
i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 
oraz dla zdrajców Narodu Polskiego2. 

Orzekać w tych sprawach miały specjalne 
sądy karne dla każdego okręgu apelacyjnego. 
Prokuratorzy i wiceprokuratorzy specjalnych 
sądów karnych zostali zrównani w prawach 
i obowiązkach z prokuratorami i wiceprokura-
torami sądów apelacyjnych. Prokurator mógł 
prowadzić dochodzenie sam lub za pośrednic-
twem organów bezpieczeństwa publicznego, 
sędziów śledczych i sądów grodzkich. Mógł 
on żądać w celu zabezpieczenia zajęcia mienia 
podejrzanego, jego małżonka i dzieci3. 

Dekretem z 16 listopada 1945 r. o po-
stępowaniu doraźnym4 przyznano proku-
ratorowi prawo stosowania tymczasowego 
aresztowania. W styczniu 1946 r. utworzono 
Najwyższy Trybunał Narodowy oraz proku-
raturę Najwyższego Trybunału Narodowego 
przy Sądzie Najwyższym, którego celem było 
rozpoznawanie spraw przeciwko osobom po-
dejrzanym o dokonanie zbrodni na obszarze 
państwa polskiego5. W skład prokuratury Naj-

wyższego Trybunału Narodowego wchodził 
Pierwszy Prokurator i prokuratorzy Najwyż-
szego Trybunału Narodowego, powoływani 
przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Zrów-
nani oni byli w prawach z Pierwszym Proku-
ratorem i prokuratorami Sądu Najwyższego. 
W październiku 1946 r. sądy specjalne zosta-
ły zlikwidowane. Sprawy przez nie rozpatry-
wane zostały przekazane sądom okręgowym, 
o ile nie podlegały właściwości Najwyższemu 
Trybunałowi Narodowemu. Na podstawie art. 
6 dekretu z 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym 
Trybunale Narodowym postępowanie przed 
nim obywało się według przepisów postępo-
wania karnego, o ile pozostałe przepisy nie 
stanowiły inaczej, za wyjątkiem sytuacji, gdy 
prokurator Najwyższego Trybunału Narodo-
wego mógł prowadzić śledztwo osobiście lub 
zlecić je prokuratorowi apelacyjnemu oraz 
mógł zarządzić tymczasowe aresztowanie 
i zająć mienie podejrzanego, jego małżonka 
i dzieci w całości lub w części6.

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowe-
go Dekretem z dnia 30 października 1944 
o ochronie Państwa postanowił, że w spra-
wach o przestępstwa przeciwko podstawom 
demokratycznego ustroju i bezpieczeństwa 
publicznego oraz zbrodni stanu wymienione 
w kodeksie karnym Wojska Polskiego właści-
we są jedynie sądy wojskowe. Dochodzenie 
prowadził prokurator wojskowy lub organy 
bezpieczeństwa publicznego w początkowym 
stadium postępowania7. Jednakże już dnia 
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16 listopada 1945 r. został wydany dekret 
o przestępstwach szczególnie niebezpiecz-
nych, który uchylił dekret o ochronie Państwa 
z 30 października 1944 r. Jego celem było 
zwalczanie najgroźniejszych przestępstw, 
zagrażających bezpośrednio interesom poli-
tycznym i gospodarczym państwa8.

Dekret ten razem z jego drugą wersją z 13 
czerwca 1946 r. 9 były znane, jako mały kodeks 
karny. Wzmocniły one pozycję prokuratora 
w postępowaniu przygotowawczym, które 
prowadzone było przez organy bezpieczeń-
stwa publicznego pod nadzorem prokuratora. 
Mogły one przybrać formę dochodzenia lub 
śledztwa. Prokurator mógł prowadzić śledz-
two sam albo też mógł zlecić prowadzenie 
śledztwa organom bezpieczeństwa. Korzystał 
on z praw przysługujących sędziom śledczym, 
z tym wyjątkiem, że w zakresie środków zapo-
biegawczych tylko on podejmował decyzję od-
nośnie kaucji lub ściągnięcia sumy poręczenia. 
Był to model postępowania przygotowawcze-
go ściśle związany z interesami politycznymi 
i społecznymi, choć w głównej mierze został 
stworzony z myślą o elitach sprawujących 
władzę, które za wszelką cenę chciały zabez-
pieczyć byt ówczesnego ustroju. 

prokurAturA W uStAWIE 
z dNIA 20 lIpcA 1950 
r. o prokurAturzE 
rzEczypoSpolItEj polSkIEj 

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Proku-
raturze Rzeczypospolitej Polskiej stworzyła 
nowe podstawy działalności i funkcjonowania 
prokuratury10. Na jej mocy rozdzielono urząd 

Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Gene-
ralnego. Prokuratura w całości została podpo-
rządkowana Radzie Państwa, która powoły-
wała i odwoływała Prokuratora Generalnego, 
a jej przewodniczący powoływał i odwoływał 
zastępców Prokuratora Generalnego. Również 
Przewodniczący Rady Państwa na wniosek Pro-
kuratora Generalnego mianował i odwoływał 
prokuratorów Prokuratury Generalnej i proku-
ratorów wojewódzkich. Pozostałych prokura-
torów mianował i odwoływał już samodzielnie 
Prokurator Generalny. W wyniku organizacyj-
nego rozdzielenia prokuratury i sądów proku-
ratura zaczęła funkcjonować, jako odrębny pion 
organów władzy państwowej. Wyróżnić można 
było prokuratury powiatowe, wojewódzkie 
i organ Prokuratora Generalnego. Pozostawały 
one adekwatnym związku z podziałem admi-
nistracyjnym. W wyniku przekształceń organi-
zacyjnych zmianie uległy również kompetencje 
prokuratury. Z organu, który powołany został 
do ścigania przestępstw powstał organ kontroli 
legalności działań wszelkich organów i obywa-
teli. W tym też celu prokuratura miała sprawo-
wać nadzór w zakresie zgodności z przepisami 
prawa aktów dotyczących stanowienia i stoso-
wania prawa, czuwać nad stosowaniem przepi-
sów prawa przez sądy w zakresie określonym 
w przepisach postępowania sądowego. Proku-
ratorowi przyznano zdolności do udziału w po-
stępowaniu cywilnym. Kompetencje prokurato-
ra, jako naczelnego gwaranta praworządności 
stopniowo się rozszerzały11.

W odniesieniu do prokuratury w zakresie 
postępowania przygotowawczego w miejsce 
dwóch form postępowania wprowadzono wy-
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łącznie śledztwo w całości przysługujące pro-
kuratorowi, który miał sprawować nadzór nad 
całym postępowaniem przygotowawczym. 
Zniesiona została instytucja sędziów śledczych, 
a śledztwo prowadzić mógł prokurator osobi-
ście lub za pośrednictwem Milicji Obywatelskiej. 
Organom bezpieczeństwa publicznego również 
przysługiwała kompetencja prowadzenia śledz-
twa, ale tylko w przypadku, gdy nie zostało ono 
wszczęte przez prokuratora. 

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokura-
turze Rzeczypospolitej Polskiej była sformu-
łowana w sposób lakoniczny i miała ramowy 
charakter, dlatego też nie uregulowała wielu 
kwestii, które powinny być w niej uwzględ-
nione. Nie zawierała zatem jakichkolwiek 
wymogów wobec kandydatów na stanowisko 
prokuratora, co szeroko otwierało drogę do 
stosowania zasady uznaniowości w obsadza-
niu stanowisk, w tym powoływania proku-
ratorów według własnego uznania i szeroko 
rozumianego interesu. Trzeba także podkre-
ślić fakt, iż kandydaci często nie posiadali od-
powiedniego wykształcenia12. W roku 1950 
na ogólną liczbę 1332 prokuratorów niemal 
połowa, tj. 654 osoby nie miało wykształcenia 
wyższego. W tej grupie 441 kandydatów było 
absolwentami prawniczych szkół średnich, 
a 213 osób nie posiadało żadnych kwalifikacji. 
W ówczesnej sytuacji politycznej nie stanowi-
ło to bynajmniej przeszkody, z tego względu 
iż decydującą rolę odgrywała postawa akcep-
tacji nowego ustroju i dyspozycyjność wobec 
rządzącej PPR, a następnie PZPR. W 1956 r. 
200 oficerów śledczych pracujących w struk-
turach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 

zostało przeniesionych do pracy w proku-
raturze. Jednocześnie kreowano wizerunek 
prokuratury, jako organu dyktatury proleta-
riatu do walki z wrogiem klasowym, którego 
celem jest utrudnianie budowy socjalizmu 
w Polsce. Prokurator, który de facto powinien 
być członkiem rządzącej niepodzielnie partii 
komunistycznej był zobowiązany ściśle z nią 
współpracować, zaś instytucja prokuratury 
miała pełnić rolę pomocnika partii w dążeniu 
do zwycięstwa socjalizmu13. 

Zmiany, które weszły w życie razem z usta-
wą z 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospoli-
tej Polskiej znalazły swoje odzwierciedlenie 
w Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 roku,14 
w której zostały umieszczone bez większych 
modyfikacji. Jednakże w rzeczywistości oka-
zało się, że przepisy ustawy sformułowano 
zbyt ogólnikowo, a ona sama jest pełna luk. 
Uchwalona Konstytucja Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej zakładała w dziedzinie organi-
zacji władzy państwowej rozwiązania ustroju 
komunistycznego. Wzorowana była na mo-
delu radzieckim, a w wielu miejscach wręcz 
naśladowała konstytucję ZSRR z 1936 r. Bez-
pośredni nadzór nad pracami przy tworzeniu 
konstytucji sprawował sam Józef Stalin, który 
osobiście nanosił na tekście swoje poprawki, 
te zaś następnie zostały uwzględnione w osta-
tecznym kształcie dokumentu15. 

Naczelnymi organami władzy państwowej 
zgodnie z konstytucją z 1952 były Sejm i Rada 
Państwa. Prymat miał wieść Sejm, jako najwyż-
szy organ władzy państwowej, któremu podle-
gać miała Rada Państwa. Ta formalna nadrzęd-
ność Sejmu wynikała z zasady jednolitości wła-



107artykuły prawnicze

16 M. Bankowicz, Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie Środkowej, Kraków 2010, s. 135-136.
17 A. Hlavathy, Status konstytucyjny i wewnętrzna struktura prokuratury w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, 

„Prokuratura i Prawo” 1995, nr 3, s. 8.

dzy państwowej, gdyż ustrój komunistyczny od-
rzucił zasadę podziału władz. W rzeczywistości 
to Rada Państwa znajdowała się na pierwszym 
miejscu w hierarchii władzy państwowej. Rada 
Państwa wyłaniana była przez Sejm z grona po-
słów. W jej skład wchodzili przewodniczący, 4 
zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz 9 
członków, jednakże później tę liczbę rozszerzo-
no do 11. Spełniała ona funkcje kolegialnej gło-
wy państwa, która posiadała szereg uprawnień 
o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrz-
nym. To Rada Państwa zarządzała wybory do 
Sejmu, zwoływała jego sesje, posiadała inicja-
tywę ustawodawczą, wydawała dekrety z mocą 
ustawy, ustalała wykładnię ustaw oraz miała 
prawo dokonywania zmian w składzie rządu 
w czasie pomiędzy sesjami Sejmu16.

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokura-
turze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywała 
prawie 17 lat. Wprowadziła nowe podstawy 
działania prokuratury. Na jej mocy utworzono 
urząd Prokuratora Generalnego, zgodnie z arty-
kułem 1 ustawy, który brzmiał: „W celu ugrun-
towania praworządności ludowej, ochrony mie-
nia społecznego i ścigania przestępstw tworzy 
się urząd Generalnego Prokuratora Rzeczy-
pospolitej”. Nie można oprzeć się wrażeniu, że 
prokuratura stała się narzędziem politycznym 
w rękach piastujących władzę. Przejawia to się 
również w tym, że Prokurator Generalny zobli-
gowany został do działania zgodnie z wytyczny-
mi Rady Państwa oraz musiał zdawać jej relację 
z działalności prokuratury17.

W artykule 7 ustawy z 20 lipca 1950 r. 
o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej wy-
mienione zostały organy Generalnego Proku-

ratora Rzeczypospolitej. Byli to:
1) zastępcy Generalnego Prokuratora Rze-

czypospolitej, prokuratorzy i wiceproku-
ratorzy Generalnej Prokuratury oraz refe-
rendarze śledczy

2) w województwach -prokuratorzy woje-
wódzcy oraz podlegli im wiceprokura-
torzy i podprokuratorzy prokuratur wo-
jewódzkich oraz w mieście stołecznym 
Warszawa i w mieście Łodzi referendarze 
śledczy oraz asesorowie prokuratury

3) w powiatach –prokuratorzy powiatowi 
i podlegli im podprokuratorzy prokuratur 
powiatowych i referendarze śledczy oraz 
asesorowie prokuratury.
W artykule 3 ustawy określono podstawo-

we zadania prokuratury, do których należała 
ochrona praworządności. W szczególności pro-
kuratura zajmowała się sprawowaniem nadzoru 
ogólnego, udziałem w postępowaniu cywilnym 
PRL i ściganiem przestępstw. Zakres nadzoru 
obejmował bardzo szeroki obszar. Zaliczały się 
do niego wszystkie organy, władze, urzędy, in-
stytucje społeczne i obywatele. Jednakże usta-
wa nie uwzględniała organów naczelnych i cen-
tralnych. Na tej podstawie stwierdzić można, że 
ówczesne władze pozostawały poza jurysdyk-
cją jakichkolwiek przepisów prawa.

Prokurator na mocy ustawy został pozba-
wiony uprawnień administracyjnych. Nie mógł 
on zmieniać czy odwoływać według własnego 
uznania bezprawnych zarządzeń. Miał jedy-
nie prawo zaskarżyć te akty lub czynności do 
organu zwierzchniego nad organem, który je 
wydał. Działanie to miało na celu jedynie sy-
gnalizację sytuacji, kiedy dochodziło do braku 
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poszanowania prawa. Była to jedyna forma 
sprawowania przez prokuratora nadzoru ogól-
nego nad aktami lub czynnościami sprzeczny-
mi z prawem, który mógł jeszcze zareagować 
na naruszenie prawa w inny sposób, mianowi-
cie przy użyciu środka jakim było wystąpienie. 
Prokurator kierował takie wystąpienie do or-
ganu nadrzędnego nad organem, którego ono 
dotyczyło, w przypadku gdy naruszenie prze-
pisów prawa tego samego rodzaju powtarzało 
się lub jeżeli istniały okoliczności sprzyjające 
tym naruszeniom. Przyznanie takiej kompe-
tencji było konsekwencją ustalenia modelu 
prokuratury, która miała gwarantować ochro-
nę interesu społecznego18.

Na mocy ustawy z 20 lipca 1950 r. o Pro-
kuraturze Rzeczypospolitej Polskiej wprowa-
dzono także na każdym szczeblu prokuratury 
instytucję referendarzy śledczych. Celem ta-
kiego działania było stworzenie w prokuratu-
rze pewnego rodzaju własnego aparatu śled-
czego. Referendarzom śledczym powierzono 
prowadzenie postępowania przygotowawcze-
go w sprawach o najcięższe przestępstwa, co 
w efekcie powodowało, że pozostawały one 
w gestii prokuratury, która nie była podpo-
rządkowana władzy administracyjnej. Zresz-
tą ściganie przestępstw było podstawowym 
kierunkiem działalności prokuratury. Ponadto 
istniała możliwość udziału prokuratora w po-
stępowaniu cywilnym, która oparta została na 
prawie radzieckim i doświadczeniu radziec-
kich prokuratorów. Warunkiem udziału w po-
stępowaniu był interes państwa. Prokurator 
musiał liczyć się wytycznymi polityki państwa 
oraz kierować się poleceniami i wskazaniami 

Prokuratury Generalnej. Prokurator w postę-
powaniu cywilnym mógł wytoczyć powódz-
two, wystąpić z wnioskiem o wszczęcie po-
stępowania niespornego lub przyłączyć się 
do toczącego już postępowania. Oprócz tego 
przysługiwał mu środek odwoławczy żąda-
nia wznowienia postępowania- zgodnie z ter-
minami ustalonymi dla stron- od wszystkich 
zaskarżalnych orzeczeń, w postępowaniach 
zakończonych orzeczeniem prawomocnym. 
Prokuratorowi przyznano zatem niezwykle 
szerokie kompetencje do występowania w po-
stępowaniu cywilnym19.

NoWElIzAcjA uStAWy z  20 lIpcA 
1950 roku o prokurAturzE rzE-
czypoSpolItEj polSkIEj

Dnia 14 kwietnia 1967 roku została 
uchwalona przez Sejm ustawa o Prokura-
turze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej20. 
Ustawa ta ujęła w kompleksowym zakresie 
wszystkie środki, które pozostawały do dys-
pozycji prokuratury w walce z przestępczo-
ścią. Prokuratura uzyskała również zadania 
o charakterze badawczym i profilaktycznym. 
Nowa ustawa miała wzmocnić rangę zawodu 
jakim był prokurator. Podstawowe zadania 
prokuratury, które wynikały z kompetencji 
przysługującym Prokuratorowi Generalnemu 
określała Konstytucja PRL w art. 6421. Prze-
pis ten stanowił, że „Prokurator Generalny 
strzeże praworządności ludowej, czuwa nad 
ochroną własności społecznej, zabezpiecza 
poszanowanie praw obywateli, w szczegól-
ności czuwa nad ściganiem przestępstw go-
dzących w ustrój, bezpieczeństwo i nieza-
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wisłość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. 
Prokuratura otrzymała nowe funkcje. Została 
powierzona jej rola generalnego strażnika 
praworządności w państwie, w szczególności 
poprzez upoważnienie prokuratury do spra-
wowania kontroli przestrzegania przepisów 
prawa przez organy administracji państwo-
wej, ale również przez instytucje społeczne 
i jednostki gospodarki uspołecznionej22. 

podSumoWANIE
Ponad 70% prokuratorów w latach sześć-

dziesiątych było członkami PZPR, a część 
z nich ponadto należała do ZSL albo SD, przy 
czym ten odsetek systematycznie rósł. Wielu 
młodych i zdolnych osób nie decydowało się, 
aby wykonywać  zawód prokuratora z powo-
du jego upolitycznienia. W 1961 r. nadal 424 
prokuratorów (ok. 15% całości) nie posia-
dało wyższego wykształcenia. W czasie i po 
wprowadzeniu stanu wojennego prokura-
torzy byli sprawnym narzędziem w rękach 
władzy. Rosnąca w tym czasie niechęć w sto-
sunku do prokuratorów i prokuratury spowo-
dowała, że wielu młodszych prokuratorów 
o wysokiej wrażliwości i poziomie etycznym 
rezygnowało z pracy. W latach 1976-1980 
ze służby zwolniło się 185 prokuratorów. 
W roku 1981 zrezygnowało kolejnych 221, 
w roku 1982 zwolniło się 212, a rok później 
225. W latach 1972 do 1982 zrezygnowało 
ze służby 30% prokuratorów. Ich wiek nie 
przekraczał 40 lat, a staż zawodu wynosił ok. 
5-10 lat. Po roku 1981 prokuratura była silnie 
powiązana politycznie z władzą ściśle współ-
pracując z SB i MO. W 1991 roku sejmowa 

Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działal-
ności MSW stwierdziła, iż współpraca ta do-
tyczyła także kwestii zapewnienia bezkarno-
ści funkcjonariuszom MSW, którzy popełniali 
przestępstwa, w tym również przestępstwa 
zabójstwa. Jak uzasadniła Komisja „szczegól-
ne silne podporządkowanie MSW dotyczyło 
organów prokuratury”23.

Prokuratura w okresie po II wojnie świa-
towej była szczególnie nasycona zmianami 
organizacyjnymi i funkcjonalnymi z powodu 
ówczesnego ustroju, jakim był PRL, gdzie 
upolityczniona prokuratura była użytecz-
nym narzędziem wykorzystywanym do wal-
ki z wszelkimi formami i przejawami nieza-
dowolenia obywateli z władzy państwowej. 
Z drugiej strony okres transformacji ustrojo-
wej i dynamiczne zmiany, stanowiły wyzwa-
nie dla prokuratury, która musiała nadążyć 
organizacyjnie za przemianami o charakterze 
demokratycznym. 

StrESzczENIE
Na przestrzeni dziesięcioleci w różnym 

stopniu uzależnienie prokuratury od osób 
sprawujących władzę było zróżnicowane. 
W czasach PRL-u prokuratura pełniła wręcz 
rolę broni o charakterze politycznym. Ustawa 
z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczy-
pospolitej Polskiej obowiązywała prawie 17 
lat. Prokuratura w okresie po II wojnie świa-
towej była szczególnie nasycona zmianami 
organizacyjnymi i funkcjonalnymi z powodu 
ówczesnego ustroju, jakim był PRL, gdzie 
upolityczniona prokuratura była użytecz-
nym narzędziem wykorzystywanym do walki 
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z wszelkimi formami i przejawami niezado-
wolenia obywateli z władzy państwowej.

słowa klucZowE
prokurator, prokuratura, Prokurator Ge-

neralny, PRL, ustrój

SummAry
Over the years procuracy was at the different 

level addicted from authorities. At the times Pol-
ish People’s Republic procuracy served as a politi-

cal weapon. The Act of the Procuracy of the Polish 
Republic of 20 July 1950 applied 17 years. After II 
World War procuracy have changed in organiza-
tion and structure because the polity, which was 
Polish People’s Republic, where political procura-
cy was useful tool, which have used to fight with all 
forms of citizen’s dissatisfaction from authorities.
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wstęp
Kształtowanie się adwokatury polskiej roz-

poczęło się jeszcze przez rozbiorami, których 
przyczyn można dopatrywać się wielu. Jedną 
z nich był z pewnością upadek moralności, a co 
za tym idzie i wartości takich jak Bóg, honor, Oj-
czyzna, który charakteryzował wiek XVIII. Jed-
nakże gdzieś pomiędzy trzema rozbiorami Pol-
ski widoczne były próby nie tylko jej ratowania, 
ale także i reform mających na celu usprawnie-
nie funkcjonowania państwa, w tym sądownic-
twa i adwokatury. Jednakże prawdziwy rozkwit 
palestry nastąpił po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i trwał mimo niesprzyjających 
okoliczności również w Polsce Ludowej.

AdWokAturA W dobIE 
rozbIoróW

Pierwsze próby reformy adwokatury po-
dejmowane były już po I rozbiorze Polski. Jako 
przykład rewolucyjnej wręcz próby reformy 

wskazać można Zbiór praw sądowych na mocy 
konstytucyi roku 1776 przez J.W. Andrzeja Za-
moyskiego IX Kanclerza Koronnego, kawalera 
Orderu Orła Białego ułożony y na seym roku 
1778. poddany, zwany powszechnie „Kodek-
sem Zamoyskiego”1. Projekt ten w ocenie A. 
Redzika mógł odegrać ogromną rolę w dzie-
jach polskiego państwa i prawa, ale niestety 
został odrzucony na Sejmie w 1778 r. 2 

Kolejna próba reform została podjęta przy 
okazji obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792) 
i uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Wtedy 
też pojawił się pierwszy postulat zorganizo-
wania adwokatury jako samorządu zawodo-
wego i uniezależnienie jej od sądownictwa. 
Autorem projektu Adwokat polski za cnotą 
był prawdopodobnie warszawski adwokat Jó-
zef Tomaszewski, który pisał o adwokaturze, 
że „stan jest to wolny, powołanie szlachetne, 
wiadomość praw i miłość sprawiedliwości 
jest fundamentem stanu adwokackiego” 3. 

Dominika Rydlichowska

Karta z dziejów adwokatury polskiej cz. II 
- od rozbiorów do niepodległej Polski

History of the Polish Bar part. II -  from XVIII century to the  
present
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4 A. Kisza, Z. Krzemiński, R. Łyczywek, Zarys historii adwokatury polskiej, Warszawa 1995, s. 67.
5 Op. cit., s. 71.

Następny projekt reformy adwokatury 
doby Sejmu Wielkiego przypisać należy Woj-
ciechowi Prusowi Olszowskiemu. Powstał on 
przy okazji pracy nad kodyfikacją prawa. Po 
raz pierwszy określono wprost w przepisach, 
że adwokatem może być jedynie mężczyzna. 
Nie było też mowy o formowaniu adwokatury 
w ramach samorządu zawodowego. 

Fiaska powyższych prób zmian spowodo-
wały pozostanie status quo w polskim sądow-
nictwie, które w dalszym ciągu opierało się 
na ordynacjach i regulaminach wydawanych 
przez poszczególne sądy, regulujących pra-
wa i obowiązki członków palestry działającej 
przy tym sądzie. 

Niestety kolejne rozbiory Polski, które do-
prowadziły do upadku I Rzeczpospolitej unie-
możliwiły przeprowadzenie jakichkolwiek re-
form, w tym również dotyczących adwokatury. 
Terytorium Polski podzielone zostało pomię-
dzy Austrię, Prusy i Rosję, co z kolei związało 
na najbliższe 123 lata historię polskiej adwo-
katury z dziejami palestry trzech zaborców. 
Odmiennie zatem kształtowała się historia 
polskiej adwokatury w każdym zaborze.

Jednakże jak pisze R. Łyczywek „rola jaka 
przypadła adwokaturze polskiej pod zabora-
mi jest bezprecedensowa i jest to jedyny w tej 
skali przykład działania adwokatury w ob-
cym państwie jako organizacji wrogiej wo-
bec panującej władzy i stanowiącej swoistą 
namiastkę nieistniejących władz”4. Należy 
zwrócić uwagę na diametralną zmianę jaka 
zaszła w dobie rozbiorów w sytuacji adwoka-
tury w oczach społeczeństwa. W przeciwień-
stwie do ubiegłego wieku, wiek XIX zapisał 
się w historii adwokatury wzrostem prestiżu 

tego zawodu, ale przede wszystkim zwięk-
szonym zaufaniem społeczeństwa do adwo-
katury. Niemały wpływ na tę sytuację miały 
właśnie realia związane z polityką państw 
zaborczych. 

zAbór pruSkI
W początkowym okresie panowania Prus 

na zajętych przez nich ziemiach polskich, 
sytuacja adwokatury była trudna. Przede 
wszystkim, ze względu na fakt, iż w Prusach 
adwokatura jako taka nie istniała. Pewne 
funkcje przed sądem sprawowali urzędnicy 
tzw. komisarze sprawiedliwości, których jed-
nakże nie można utożsamiać z zawodowymi 
pełnomocnikami. 

Utworzone na mocy Traktatu Wiedeń-
skiego w 1815 r. Wielkie Księstwo Poznań-
skie miało początkowo znaczne przywileje 
w zakresie sądownictwa, jak chociażby moż-
liwość używania języka polskiego w sądach 
i administracji, co zostało zagwarantowane 
na mocy Traktatu. Jednakże od 1870 r., czyli 
od powstania Rzeszy Niemieckiej, rozpoczęła 
się walka o używanie języka polskiego w wy-
miarze sprawiedliwości, która przybierała 
różne formy, ale wszystkie mieszczące się 
w ramach ogólnie obowiązującego prawa. R. 
Łyczywek jako przykład wskazuje adwokata 
Przepalkowskiego z Poznania, który uzyskał 
osobiste prawo do występowania przed sąda-
mi niemieckimi w języku łacińskim z uwagi 
na niedostateczną znajomość języka niemiec-
kiego. Zaś adwokat Jakub Krotowski kierował 
pisma procesowe sporządzone w języku pol-
skim do sądów za pośrednictwem pruskiego 
ministra sprawiedliwości, powołując się na 
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postanowienia Traktatu Wiedeńskiego, bo-
wiem sądy pruskie odmawiały przyjmowania 
tych pism5. 

W 1835 r. Wielkie Księstwo Poznańskie 
utraciło swój odrębny charakter w zakresie 
sądownictwa z uwagi na unifikację sądow-
nictwa na obszarze całych Prus. Pierwsza 
częściowa reforma adwokatury miała miejsce 
w 1849 r., kiedy organizacja sądowa nadała 
dotychczasowym komisarzom sprawiedliwo-
ści nazwę Rechstanwalt, czyli adwokat, mimo 
tego w ocenie S. Janczewskiego nie mieli oni 
wiele wspólnego z adwokaturą w dzisiejszym 
tego słowa znaczeniu6. Natomiast wspól-
ną dla całej Rzeszy organizację adwokatury 
wprowadzono w 1878 r. pierwszą ordynacją 
adwokacką. Dzięki niej adwokaci przestali 
być urzędnikami państwowymi, bowiem or-
dynacja ta wprowadziła samorząd adwokacki 
w postaci izb adwokackich funkcjonujących 
przy sądach apelacyjnych. Na czele izby stał 
zarząd składający się z 9-15 członków, zaś 
nadzór nad izbą sprawował prezes sądu ape-
lacyjnego7. Istotne jest także, iż przy każdej 
izbie funkcjonował sąd dyscyplinarny. Nato-
miast nadzór nad adwokaturą sprawowany 
był przez ministra sprawiedliwości.

Jednocześnie ordynacja przewidywała 
wysokie wymagania dla kandydatów do wy-
konywania tego zawodu w postaci cenzusu 
wykształcenia prawniczego, czyli studiów za-
kończonych egzaminem referendarskim oraz 
46 miesięczną aplikację, w trakcie której kan-
dydat musiał aplikować w sądzie, prokuratu-
rze oraz u adwokata wykonującego zawód. 
Aplikacja ta kończyła się egzaminem ase-

sorskim. Wobec takich wymagań, oczywiste 
było, że ograniczono dostęp do zawodu dla 
adwokatów pochodzenia polskiego. Ordyna-
cja adwokacka z 1878 r. w zakresie dotyczą-
cym kwalifikacji obowiązywała w zachodnich 
województwach Polski do 1932 r., czyli do 
momentu wydania pierwszej polskiej ustawy 
o adwokaturze8. 

zAbór AuStrIAckI
Mimo gwarancji swobody działalności 

polskich instytucji narodowych na obszarze 
Galicji, do jakich zobowiązała się Austria po 
Kongresie Wiedeńskim, szybko podjęte zo-
stały środki służące całkowitej germanizacji 
ludności. W pierwszej kolejności zmianie nie 
oparł się system sądowniczy, z którego wy-
eliminowano dotychczasowe sądy ziemskie 
oraz grodzkie, zastępując je nowymi – au-
striackimi. Sprzyjało to oczywiście eliminacji 
języka polskiego z wymiaru sprawiedliwości. 
„Odwilż” w stosunkach pomiędzy okupantem 
a ludnością polską nadeszła dopiero po 1848 
r. wraz z Wiosną Ludów. Już w rok później 
uchwalona została pierwsza regulacja do-
tycząca adwokatury, u której podstaw legły 
dwie zasady: samorządności oraz niezawisło-
ści adwokatury od sądów. W oparciu o nią po-
wołane zostały w Galicji pierwsze izby adwo-
kackie z siedzibą we Lwowie, Krakowie, Rze-
szowie, Cieszynie, a następnie w Przemyślu9. 
Prawdziwy przełom nadszedł zaś w 1969 r. 
wraz z wprowadzeniem, obowiązującej do 
dziś w Austrii, ustawy o ustroju adwokatury. 
Wprowadzony został samorządowy ustrój 
adwokatury, izby wybierały swoje organy, 
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czyli rady adwokackie, na czele których stali 
prezydenci i ich zastępcy. W 1872 r. osobną 
ustawą wprowadzony został Statut dyscypli-
narny, przewidujący powoływanie w drodze 
wyborów na walnym zgromadzeniu izby rady 
dyscyplinarnej oraz rzecznika dyscyplinarne-
go i jego zastępcy10. Ustawa ta obowiązywała 
na terenie byłego zaboru austriackiego do 
1932 r. W 1911 r. powstał we Lwowie Zwią-
zek Adwokatów Polskich skupiający palestrę 
ze wszystkich ziem okupowanych.

zAbór roSyjSkI
Działania wojenne związane z ostatnim 

rozbiorem Polski wstrzymały funkcjonowa-
nie sądownictwa. Po zajęciu ziem polskich, 
Rosjanie oddali Warszawę w ręce majora Bu-
xhewdena. Przywrócił on działalność sądów 
w oparciu o uchwały sądu grodzieńskiego, 
co z kolei przywróciło sąd wójtowsko-ławni-
czy w Warszawie, sądy ziemskie i grodzkie. 
Buxhewden ustanowił także instancję ape-
lacyjną, nadając jej charakter stanowy, bo-
wiem podzielono ją na dwie izby, z których 
jedna zastąpić miała trybunały szlacheckie, 
w zakresie właściwości drugiej pozostawało 
mieszczaństwo, duchowieństwo i inne oso-
by. Powołano także do życia nową instytucję, 
a mianowicie Departament Policji funkcjonu-
jący jako sąd najwyższy11.

W 1807 r. Napoleon utworzył Księstwo 
Warszawskie, któremu nadał konstytucję 
(Statut constitutionnel du Duché de Varsovie) 
opartą na wzorach francuskich. Wprowa-
dzono także Kodeks Napoleona regulujący 
stosunki cywilnoprawne. Cesarz pominął 
całkowicie uregulowanie kwestii adwokatury 

w Księstwie Warszawskim. Jednakże ówcze-
sny minister sprawiedliwości Feliks Łubień-
ski w rozporządzeniu Organizacja sądow-
nictwa cywilnego w Księstwie Warszawskim 
unormował to zagadnienie. Rozporządzenie 
owo podzieliło palestrę na patronów, adwo-
katów i mecenasów. Patronów mianował mi-
nister sprawiedliwości, zaś adwokatów i me-
cenasów książę. Patroni z kolei dzielili się na 
etatowych i pozaetatowych. W sprawach zaś 
karnych cała palestra świadczyć miała pomoc 
prawną i to pro bono. Rozwiązania zapropo-
nowane przez ministra Łubieńskiego prze-
trwały aż do 1876 r., czyli do wprowadzenia 
carskiej reformy sądowej. Uwieńczeniem 
działalności Łubieńskiego było założenie 
Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, 
mającej kształcić przyszłe rzesze zawodo-
wych pełnomocników. Kolejne wydarzenia 
polityczne uniemożliwiły Łubińskiemu dal-
sze reformy.

W 1815 r. po Kongresie Wiedeńskim 
z części ziem byłego Księstwa Warszawskiego 
utworzone zostało Królestwo Polskie, zwią-
zane po wsze czasy z Rosją. Car Aleksander 
I nadał Królestwu konstytucję, która w sposób 
znaczy zmieniła funkcjonowanie sądownic-
twa w stosunku do Księstwa Warszawskiego, 
wprowadzając właściwość sądów zależną od 
wartości przedmiotu sporu. Sprawy o warto-
ści do 500 zł rozpatrywane były przez sądy 
gminne i miejskie, a sprawy przewyższające 
tę wartość przez sądy ziemskie, sądy zjazdo-
we i sądy handlowe. Dla spraw karnych usta-
nowiono sądy grodzkie i policji poprawczej, 
dwa trybunały apelacyjne i Trybunał Naj-
wyższy jako ostatnia instancja w sprawach 
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cywilnych i karnych12. Konstytucja Królestwa 
Polskiego nie regulowała spraw adwokatury, 
wobec czego do wielkiej reformy z 1876 r. 
pozostały rozwiązania wprowadzone przez 
Łubieńskiego. 

Wspomniany rok 1876 zapisał się hi-
storii adwokatury, bowiem zlikwidowano 
wszystkie polskie sądy i ujednolicono są-
downictwo na wzór obowiązującego w Ro-
sji. W następstwie tego zniesiono dotych-
czasowy trójpodział palestry i wprowadzo-
no jednolitych „adwokatów przysięgłych”, 
całkowicie podporządkowanych władzom 
rosyjskim. Wymogi stawiane przyszłym 
adeptom zawodu adwokata przysięgłego 
były raczej skromne w porównaniu do Księ-
stwa Warszawskiego. Przymus ukończenia 
studiów na rosyjskim uniwersytecie oraz 
pięcioletnia praktyka sądowa, która nie 
kończyła się żadnym egzaminem szeroko 
otworzyła dostęp do zawodu osobom przy-
padkowym, świadczącym usługi niskiej 
jakości. W takich realiach społeczno-poli-
tycznych nie mogło być mowy o rozwoju 
samorządu adwokackiego. 

Pomimo tego adwokaci warszawscy sfor-
mułowali zakamuflowany organ adwokatury 
skupiony wokół „Gazety Sądowej Warszaw-
skiej”, który dbał tak o utrzymanie polskości 
wśród palestry, jak i poziomu etycznego13. 
I tak adwokatura świadoma swojej polskości 
stanęła w obliczu nowego wyzwania, jakim 
była I wojna światowa i odzyskanie niepodle-
głości przez Polskę, a co za tym idzie reorga-
nizacja życia w niepodległej ojczyźnie.

ksZtałtowaNIE sIę 
samoRZąDu aDwokackIEGo 
W dWudzIEStolEcIu 
mIęDZywojENNym

W ocenie A. Redzika już w czasach Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów miały miejsce 
pierwsze próby utworzenia korporacji adwo-
kackiej14. Kolejne, tym razem bardziej realne 
działania zmierzające do tego widoczne były 
dopiero w epoce rozbiorów, głównie w zabo-
rze austriackim. Jednakże dopiero po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości adwoka-
tura miała swobodną możliwość ukształto-
wania swojego zawodu na wzór samorządu. 
Było to tym bardziej możliwe, że adwokaci 
zarówno w czasie zaborów, jak i podczas 
trwania I wojny światowej prowadzili liczną 
działalność narodową i niepodległościową, 
dzięki czemu wzrósł autorytet i prestiż tego 
zawodu, a przede wszystkim odbudowane 
zostało społeczne zaufanie, tak bardzo nad-
szarpnięte w XVIII wieku.

Adwokatura w dobie dwudziestolecia 
międzywojennego dostarczyła wykwalifiko-
waną pomoc w nowokształtujących się struk-
turach państwa, jego administracji i sądow-
nictwa. W 1917 r. do sądownictwa przeszło 
około 30% adwokatów (w okresie zaborów 
w Kongresówce sędziami mogli być jedynie 
Rosjanie). Pierwszymi prezesami Sądu Naj-
wyższego czy Prokuratorii Generalnej RP 
również byli adwokaci. Podobnie do palestry 
należeli premierzy II RP oraz większość mi-
nistrów sprawiedliwości15. Istotne jest rów-
nież, że wielu członków palestry brało udział 
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w pracach powołanej w 1919 r. Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Polskiego Rzeczpospolitej 
Polskiej, której zadaniem było ujednolicenie 
przepisów prawa cywilnego i karnego.

Jeśli zaś chodzi o organizację wewnętrzną 
adwokatury, to przez pierwszych kilkanaście 
lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści, działała ona w oparciu o ordynacje by-
łych państw zaborczych, przy czym w Kon-
gresówce samorząd zawodowy w ogóle nie 
istniał. Zapewnienie w ordynacji austriackiej 
szerokiego samorządu zawodowego adwoka-
tury powodowało, zdaniem T. Kotlińskiego, 
iż z chwilą odzyskania przez Polskę niepod-
ległości nie istniała potrzeba zmian. Z kolei 
na ziemiach byłego zaboru pruskiego pojawił 
się problem wykonywania zawodu przez nie-
mieckich adwokatów. Rozwiązano go w ten 
sposób, że z upływem określonego terminu 
niemieccy adwokaci zostali pozbawieni pra-
wa do wykonywania zawodu przed polskimi 
sądami. Natomiast polscy adwokacki zamie-
rzający dalej praktykować obowiązani byli do 
złożenia stosownej przysięgi16.

Już w 1916 roku po opuszczeniu przez Ro-
sjan Warszawy powstała w ramach Delegatu-
ry Adwokatury Warszawskiej specjalna komi-
sja – Komisja Organizacji Adwokatury, której 
zadaniem było opracowanie projektu statutu 
polskiej palestry. Pracy tej komisji zawdzię-
czamy statut tymczasowy Palestry Państwa 
Polskiego, ogłoszony na mocy dekretu Naczel-
nika Państwa w przedmiocie statutu tymcza-
sowego Palestry Państwa Polskiego ogłoszo-
nego w Dzienniku Praw Państwa Polskiego 
z 30 grudnia 1918 r.17 Wszedł on w życie od 1 

stycznia 1919 r. Jednakże statut ten obowią-
zywał jedynie na terenie byłej Kongresówki, 
przede wszystkim z uwagi na fakt, iż uprzed-
nio nie było tam żadnych regulacji w tym 
przedmiocie. Zgodnie z postanowieniami de-
kretu palestrę stanowili adwokaci i aplikanci 
adwokaccy. Adwokatem mógł zostać każdy 
obywatel polski bez względu na płeć, który 
ukończył wydział prawny uniwersytetu kra-
jowego, odbył aplikację sądową i adwokacką, 
złożył egzamin sądowy i adwokacki oraz był 
nieposzlakowany pod względem moralnym. 
Statut ten otworzył drzwi do adwokatury ko-
bietom, które uzyskały możliwość wpisu na 
listy adwokatów. Pierwszą kobietą w adwo-
katurze była Helena Wiewiórowska, wpisa-
na na listę w 1925 r. Niedługo później, bo już 
w 1929 r. Wanda Grabowska jako pierwsza 
kobieta Polsce została sędzią18.

Istota samorządu adwokackiego opierała 
się na izbach adwokackich (z dziekanem izby 
na czele), funkcjonujących w ramach jednego 
sądu apelacyjnego. W ocenie T.J. Kotlińskie-
go wskazywało to na wyraźne wpływy pra-
wa rosyjskiego uprzednio w Kongresówce 
obowiązującego19. Istotne jest także, iż izba 
adwokacka na mocy dekretu otrzymała oso-
bowość prawną. Powołano także do życia Na-
czelną Radę Adwokacką jako zwierzchni or-
gan palestry, na czele której stać miał prezes. 
Warto także zwrócić uwagę na przepisy prze-
chodnie, bowiem zgodnie z nimi „adwokaci 
przysięgli, którzy byli wpisani do list w chwili 
okupacji danego obszaru kraju, oraz którzy 
zostali do list wciągnięci przez sądy polskie, 
są adwokatami w rozumieniu ustawy, a po-
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mocnicy adwokatów przysięgłych aplikanta-
mi adwokackimi”. 

W dalszej kolejności przystąpiono do pra-
cy nad projektem ujednoliconego ustroju ad-
wokatury w II Rzeczpospolitej, czego podjęły 
się zarówno poszczególne izby, jak i Związek 
Adwokatury Polskiej. Wobec czego, w okresie 
międzywojennych adwokatura doczekała się 
jeszcze dwóch regulacji. Pierwsza z nich mia-
ła miejsce w 1932 r., kiedy to mocą rozporzą-
dzenia Prezydenta RP wprowadzono Prawo 
o ustroju adwokatury20. Istotnie ograniczono 
samorząd adwokacki poprzez wprowadze-
nie silniejszego nadzoru ministerstwa spra-
wiedliwości nad adwokaturą. Nadto, od daty 
wprowadzenia rozporządzenia powstał dla 
adwokatów obowiązek występowania przed 
sądami w togach. W 1933 r. wprowadzono 
jednolite dla całego państwa zasady wyna-
gradzania adwokatów21. 

Z kolei w 1938 r. uchwalono ustawę 
Prawo o ustroju adwokatury22. Ustawa ta 
utrwaliła zarówno nadzór ministerstwa nad 
adwokaturą, jak i jej samorządowy charak-
ter, co przejawiało się w brzmieniu art. 2 
ustawy „samorząd adwokacki powołany jest 
do strzeżenia godności stanu adwokackiego, 
przedstawicielstwa interesów zawodowych 
i współdziałania z organami wymiaru spra-
wiedliwości”. Adwokatura na mocy niniejszej 
ustawy uznana została za jednostkę samo-
rządu, jednakże bez wyraźnego odniesienia 
do zawodowego charakteru tego samorządu. 
W związku z czym adwokatura stanowiła de 
facto jednostkę samorządu gospodarczego, 
z uwagi na fakt, iż konstytucja kwietniowa 

wyróżniała jedynie samorząd terytorialny 
i gospodarczy, zaliczając jednocześnie izby 
wolnych zawodów do tego drugiego23. 

Warto też wskazać, iż obie wyżej opisane 
regulacje umożliwiły szerszy dostęp do zawo-
du adwokata, co doprowadziło w 1938 r. do 
zamknięcia przez ministra sprawiedliwości 
list adwokatów i aplikantów adwokackich. 
Zgodnie z § 1 rozporządzenia ministra spra-
wiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o za-
mknięciu list adwokatów i list aplikantów 
adwokackich24 zamknięto „listy adwokatów 
i listy aplikantów adwokackich w okręgach 
Izb Adwokackich w Warszawie, Katowicach, 
Krakowie, Lublinie, Lwowie, Poznaniu, Toru-
nia i Wilnie na czas do dnia 31 grudnia 1945 
r.” O wpisywaniu na listy ograniczonej licz-
by adwokatów lub aplikantów adwokackich 
w oznaczonych terminach i miejscowościach 
decydował minister sprawiedliwości wydając 
stosowne zezwolenie. „Przeludnienie” w mię-
dzywojennej palestrze przerwała II wojna 
światowa, która zdziesiątkowała szeregi ad-
wokatury. W czasie wojny zginęło około 56% 
adwokatów oraz 95% aplikantów adwokac-
kich25. Ustawa z 1938 r. była ostatnią reformą 
ustroju adwokatury w II RP.

DZIałalNość aDwokatuRy 
polSkIEj W czASIE II WojNy 
śwIatowEj

W czasie II wojny światowej polscy adwo-
kaci nie tylko walczyli na froncie wojennym, ale 
przede wszystkim zeszli do podziemia tworząc 
tajną strukturę adwokatury. W miejsce zlikwi-
dowanej jeszcze w 1939 r. NRA, utworzono 
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w 1941 r. Tajną Naczelną Radę Adwokacką, 
obok której działały cztery tajne rady na ob-
szarach okupowanych. Adwokaci pełnili także 
znaczące role w Polskim Państwie Podziem-
nym. Również wielu członków przedwojennej 
palestry pełniło funkcje zarówno obrończe, jak 
i sędziów w sądach polowych. Adwokaci zasłu-
żyli się także biorąc czynny udział w powsta-
niu warszawskim. Obok walki zbrojnej, działali 
przede wszystkim w powstańczym wymiarze 
sprawiedliwości, jak choćby w Karnym Sądzie 
Specjalnym. Jako przedstawiciele inteligencji 
w ogromnej liczbie padli ofiarą hitlerowskiego 
i stalinowskiego aparatu zagłady26. 

pozycjA AdWokAtury W polScE 
ludoWEj

W okresie reżimu stalinowskiego adwoka-
tura odtwarzała się niezwykle wolno, co było 
spowodowane przede wszystkim negatyw-
nym nastawieniem nowych władz do tego za-
wodu. Już w 1945 r. nowe władze wydały de-
kret o tymczasowych przepisach uzupełnia-
jących prawo o ustroju adwokatury27. Dekret 
ten nowelizował ustawę z 1938 r., zmierzając 
do podporządkowania samorządu adwokac-
kiego nowej władzy. O dostępie do zawodu 
decydował głównie minister sprawiedliwości 
poprzez komisje weryfikacyjne funkcjonują-
ce przy każdej radzie adwokackiej28. 

Kolejna nowelizacja adwokatury miała miej-
sce w 1950 r. w postaci ustawy o ustroju adwo-

katury29. Stanowiła ona, że adwokatura powo-
łana jest w pierwszej kolejności do współdzia-
łania z sądami i innymi władzami do ochrony 
porządku Polski Ludowej. Podkreślono w niej 
także uzależnienie od ministerstwa sprawie-
dliwości. Utrzymano istnienie NRA, jednakże 
ze znacznie uszczuplonym zakresem kompe-
tencji. Na szczeblu wojewódzkim działały zaś 
wojewódzkie rady adwokackie. Powołano do 
życia instytucje do tej pory nieznane, a miano-
wicie zespoły adwokackie, w których adwokaci 
wykonywali zawód pod kierunkiem kierownika 
zespołu. Ustawa ta nie mówiła wprost o samo-
rządowym charakterze adwokatury, nie mniej 
jednak jej ustrój wewnętrzny na to wskazywał. 

W 1956 r. 30 dokonano następnej zmiany 
w ustroju adwokatury m.in. poprzez wpro-
wadzenie Zjazdu Adwokatury jako jednego 
z trzech naczelnych organów samorządu za-
wodowego. Pierwszy Zjazd Adwokatury miał 
miejsce w 1959 r.

Uchwalona w 1963 r. ustawa o ustroju 
adwokatury31 dostosowywała ją do potrzeb 
państwa ludowego. Samorząd adwokacki po-
został samorządem jedynie z nazwy, bowiem 
pozbawiono go większości dotychczasowych 
uprawnień i poddano szerokiemu nadzo-
rowi ministerstwa. Nadto, wprowadzono 
bezwzględny nakaz wykonywania zawodu 
adwokata w zespole adwokackim, który stał 
się podstawową jednostką organizacyjną ad-
wokatury32. Całkowicie wyłączono możliwość 
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33 Dz.U. Nr 146, poz. 1188.
34 A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia…, s. 348.

praktykowania w kancelarii indywidualnej 
i podporządkowano adwokatów pracujących 
w zespole kierownikowi tego zespołu. Jeśli 
chodzi o organy samorządu adwokackiego 
to pozostawiono dotychczas istniejące: NRA, 
Wyższą Komisję Dyscyplinarną, Komisję Re-
wizyjną NRA oraz organy wojewódzkich izb 
adwokackich i zespołów adwokackich.

Milowym krokiem w historii adwokatury 
była uchwalona 26 maja 1982 r. ustawa Pra-
wo o adwokaturze33. Wydarzenie to jest tym 
bardziej znaczące, iż dokonano tego w czasie 
trwania stanu wojennego oraz w obliczu nie-
chęci ówczesnych władz do adwokatury. 

Prawo o adwokaturze wprowadziło sze-
roki samorząd zawodowy, stanowiąc jed-
nocześnie, iż adwokatura powołana jest do 
udzielania pomocy prawnej, współdziałania 
w ochronie praw i wolności obywatelskich 
oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 
Adwokaci natomiast przy wykonywaniu obo-
wiązków zawodowych podlegli są jedynie 
ustawom, nie zaś organom aparatu państwo-
wego. Dopuszczono też możliwość wykony-
wania zawodu w kancelarii indywidualnej za 
zgodą ministerstwa sprawiedliwości. Warun-
kiem uzyskania tytułu adwokata było odbycie 
czteroletniej aplikacji adwokackiej oraz zda-
nie egzaminu zawodowego.

W strukturze nowego samorządu adwo-
kackiego wyodrębniono organy adwokatury 
oraz organy izb adwokackich. Do pierwszych 
ustawa zaliczyła Krajowy Zjazd Adwokatury, 
NRA, Wyższy Sąd Dyscyplinarny i Wyższą Ko-
misję Rewizyjną. Natomiast organami izby były 
zgromadzenie izby, okręgowa rada adwokacka 
oraz sąd dyscyplinarny i komisja rewizyjna. 

Jak słusznie podnoszą A. Redzik i T.J. Ko-
tliński mimo nacisków politycznych i różnego 
rodzaju ograniczeń, przez cały okres PRL ad-
wokaturze jako jedynej grupie w ówczesnym 
państwie polskim udało się zachować sa-
morząd zawodowy34. U progu transformacji 
ustrojowych, adwokatura cieszyła się zaufa-
niem wśród społeczeństwa, co było spowodo-
wane angażowaniem się w walkę o wolność 
czy obroną w procesach politycznych.

aDwokatuRa współcZEśNIE
Obecnie adwokatura w dalszym ciągu 

uregulowana jest przepisami ustawy Prawo 
o adwokaturze z 26 maja 1982 r. z licznymi 
zmianami. Podstawową jednostką pozosta-
je dalej izba adwokacka w liczbie 24 w skali 
całego kraju. Zaś gwarancja samorządowego 
charakteru adwokatury jako wolnego zawodu 
zaufania publicznego wynika z art. 17 ust. 1 
Konstytucji RP z 1997 r. Organy pozostały te 
same w stosunku do pierwotnego brzmienia 
ustawy. Zniesiono natomiast obowiązek wyko-
nywania zawodu adwokata w zespole adwo-
kackim, dopuszczając możliwość łączenia się 
adwokatów oraz adwokatów i radców praw-
nych w spółki cywilne, jawne, komandytowe, 
komandytowo-akcyjne oraz partnerskie. 

Na przestrzeni lat wielokrotnie nowe-
lizowano postanowienia dotyczące dostę-
pu do zawodu adwokata. W wyniku starań 
kolejnych rządów, drzwi do zawodu zosta-
ły otwarte niemalże na oścież. Adwokatem 
może bowiem zostać każdy kto ukończy stu-
dia prawnicze, odbędzie trzyletnią aplikacje 
oraz złoży z wynikiem pozytywnym egzamin 
zawodowy.
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Jednakże jednym z problemów z jakim 
przyszło się zmierzyć adwokaturze jest 
ogromna konkurencja ze strony radców praw-
nych, których uprawnienia w chwili obecnej 
są niemal zupełnie zrównane z adwokackimi. 
Nadto, etyka radcowska, w przeciwieństwie 
do adwokackiej, dopuszcza możliwość rekla-
mowania kancelarii, co w zestawieniu z przy-
tłaczającą liczbą radców stanowi duże zagro-
żenie. Innym problemem jest z kolei ogólnie 
pojęta deregulacja zawodów prawniczych, 
która zmierza do umożliwienia osobom z wy-
kształceniem prawniczym, ale bez odbytej 
aplikacji, reprezentowanie klientów przed 
sądami. Obawy adwokatury budzi przede 
wszystkim jakość takich porad prawnych oraz 
brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cy-
wilnej osób je świadczących, a na tym stracą 
przede wszystkim sami klienci. 

Nie tylko z wyżej podniesionymi kwestiami 
przyjdzie się zmierzyć adwokaturze w XXI wie-
ku. Cytując Mistrza, można zadać pytanie „Quo 
vadis” adwokaturo? Czy adwokaci stawią czo-
ła kolejnym szykowanym przez ustawodawcę 
zmianom i czy wyjdą z tego obronną ręką, czy 
może przyjdzie im się połączyć z radcami praw-
nymi w ramach jednego zawodu, a jeśli tak to 
jakiego – adwokatów czy radców prawnych. 
Przyszłość nie jest znana, ale przy jej kształto-
waniu należy pamiętać o jednej, starej jak świat, 
zasadzie – historia magistra vitae est.

ZakoŃcZENIE
Podsumowując, należy wskazać na bez-

cenną rolę adwokatury w kształtowaniu się 
państwowości polskiej, a także udział adwo-
katów w odrodzeniu się Państwa Polskiego 
po I wojnie światowej, polegający na unifi-
kacji prawa po trzech zaborcach. Podobnie, 

wskazać należy, iż kiedy Ojczyzna znajdowała 
się w potrzebie, adwokaci brali czynny udział 
w walkach i to nie tylko na salach sądowych, 
ale także i na froncie. Pozytywistyczna „praca 
u podstaw” również nie była obca adwokatu-
rze, nauczanie w tajnych kompletach podczas 
okupacji niemieckiej czy sądownictwo polo-
we to zaledwie bardziej znamienite przykłady 
działań adwokatów minionych dziejów. Mając 
tak wspaniałą historię pamiętajmy jednakże, 
że zawód ten to nie tylko praca, ale także pasja, 
zatem wyłącznie od nas zależy jak zapiszemy 
się na kolejnych kartach historii adwokatury. 

StrESzczENIE
Opracowanie to ma na celu wskazanie w jaki 

sposób kształtował się zawód adwokata na 
przestrzeni wieków. Bezcenna jest rola adwo-
katury w kształtowaniu państwowości polskiej 
oraz odrodzeniu Państwa Polskiego po I woj-
nie światowej. Adwokaci brali czynny udział 
w rekonstrukcji i unifikacji prawa po trzech 
zaborcach, a kiedy Ojczyzna znajdowała się 
w potrzebie, walczyli także na froncie II wojny 
światowej. Pozytywistyczna „praca u podstaw” 
również nie była obca adwokaturze, nauczanie 
w tajnych kompletach podczas okupacji nie-
mieckiej czy sądownictwo polowe to zaledwie 
bardziej znamienite przykłady działań adwoka-
tów minionych dziejów, które zostały opisane 
na łamach niniejszego artykułu.

słowa klucZowE
adwokat, adwokatura, samorząd, pełno-

mocnik, historia

SummAry
The following article tells about the history 

of the Polish Bar from XVII century when the 
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professional character of the Bar appeared. In 
the times of subordination of Polish lands to 
Russia, Austria and Prussia the structure of 
Polish Bar was determined by the provisions 
of the invading countries. After regaining 
the independency, Polish attorneys started 
to create their own structures based on self-
government. But the II World War broke out 
and the existing order collapsed. Almost half 

of the attorneys died and those who survived 
had to face the new regime created by Stalin. 
Finally, after the Solidarity uprising and fall 
of the communism, Polish attorneys gained 
a chance to develop.

kEyWordS 
bar, attorney, history, power of attorney, 

legal representation

BIBlIoGRafIa
Janczewski S., Dzieje adwokatury w dawnej Polsce, Warszawa 1970.
Kisza A., Krzemiński Z., Łyczywek R., Zarys historii adwokatury polskiej, Warszawa 1995.
Kotliński T.J., Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczpospolitej, Warszawa 2008. 
Redzik A., Historia samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa 2007.
Redzik A., Kotliński T.J., Historia Adwokatury, Warszawa 2012. 
Redzik A., Szkic o dziejach adwokatury polskiej, „Palestra” 2008, nr 11-12.

akty prawne
Dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 22, 

poz. 75).
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 86, poz. 

733).
Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. – Prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 33, poz. 290).
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikan-

tów adwokackich (Dz.U. Nr 40, poz. 334).
Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o tymczasowych przepisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatury (Dz.U. 

Nr 25 poz. 146).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 30, poz. 275).
Ustawa z dnia 19 listopada 1956 r. o zmianie ustawy o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 54 poz. 248).
Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury (Dz.U. Nr 57, poz. 309).
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 146, poz. 1188).

Źródła internetowe
http://www.palestra.pl/index.php?go=historia_adw [dostęp: 26.03.2014].

NotA o AutorzE
Dominika Rydlichowska – absolwentka WPiA Uniwersytetu Gdańskiego oraz stypendystka programu 

LL.M. in International and Comparative Law na Chicago Kent College of Law. W latach 2010-2012 odbyła 
aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W 2011 r. uczestniczyła w stażu zorgani-
zowanym przez amerykańską kancelarię prawną Holland & Knight w Jacksonville (USA). Obecnie prowadzi 
kancelarię adwokacką w Gdyni. Jest współautorem publikacji: Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. 
Komentarz, LexisNexis 2012 oraz Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych. Komentarz, 
LexisNexis 2013. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 
Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i prawa morskiego. 



przegląd prawno-ekonomiczny 33 (4/2015)122

pRokuRatoRowI, któRy Na 
podStAWIE Art. 55 § 4 k.p.k. 
BIERZE uDZIał w spRawIE 
wsZcZętEj Na poDstawIE aktu 
oskaRŻENIa wNIEsIoNEGo 
pRZEZ oskaRŻycIEla 
posIłkowEGo, pRZysłuGują 
prAWA StroNy.

Sąd Najwyższy w ramach rozstrzyganego 
zagadnienia prawnego pochylił się nad ważną 
proceduralną kwestią związaną ze statusem 
(pozycją) prokuratora, który w oparciu o prze-
pis art. 55 § 4 k.p.k. „bierze udział” w postę-
powaniu sądowym wszczętym z inicjatywy 
oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzone-
go), po dwukrotnym wydaniu postanowienia 
o odmowie wszczęcia  lub o umorzeniu po-
stępowania przygotowawczego. W doktrynie 
procesu karnego wyrażane są różne poglądy 
na ten temat. W uzasadnieniu glosowanej 
uchwały Sąd Najwyższy przywołał większość 
niekiedy przeciwstawnych stanowisk prezen-
towanych w tym zakresie, m.in. uznających 
prokuratora w takiej sytuacji za rzecznika 

interesu publicznego, który jest jednocześnie 
stroną (oskarżycielem publicznym). Inni au-
torzy są zdania, że prokurator nie jest wów-
czas stroną, ale korzysta z uprawnień strony. 
Spotykane są również poglądy, w świetle któ-
rych prokurator jest jedynie rzecznikiem in-
teresu publicznego i jego rola sprowadza się 
jedynie do uczestnictwa w rozprawie2.

Sąd Najwyższy po przeprowadzeniu wni-
kliwych rozważań w sposób prawidłowy 
rozstrzygnął zaistniałe zagadnienie prawne 
uznając, że prokuratorowi w sytuacji wska-
zanej w art. 55 § 4 k.p.k. przysługują prawa 
strony. Podkreślił przy tym, że swoje stano-
wisko oparł na dyrektywach wykładni funk-
cjonalnej, czyli w kontekście „całego systemu 
funkcjonowania prokuratora i to nie tylko 
w obszarze postępowania karnego”. 

Z powyższego wynika, że do innych wnio-
sków de facto mogłaby prowadzić wykładnia 
językowa samego art. 55 § 4 k.p.k. Użyty przez 
ustawodawcę zwrot „może brać udział” nie 
implikuje bowiem wniosku, że prokuratoro-
wi, który decyduje się na uczestnictwo w po-

Ewa kruk

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego 
z dnia 18 grudnia 2013 r.  
(I KZP 24/13)1

1 Orzeczenie opublikowano w OSNKW 2014, nr 2, poz.11, LEX nr 1403598. 
2 Zob. szerzej literaturę wskazaną w uzasadnieniu uchwały. 
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3 Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm. 
4 Trudno podzielić stanowisko A. Skowrona, który w glosie do tej uchwały Sądu Najwyższego wskazuje: „SN słusznie 

stwierdził, że prokurator niewątpliwie jest stroną postępowania”. Należy bowiem zauważyć, że stanowisko Sądu Naj-
wyższego różni się, z uwagi na przyjęcie, że prokuratorowi na podstawie art. 55 § 4 k.p.k. „przysługują prawa strony”, 
co nie jest równoznaczne z przyznaniem mu statusu strony; zob. A. Skowron, Glosa do uchwały SN z dnia 18 grudnia 
2013 r., I KZP 24/13, LEX nr 1403598. 

stępowaniu wszczętym z inicjatywy oskarży-
ciela posiłkowego przysługują uprawnienia 
strony, ani tym bardziej, że należy mu wprost 
przyznać status strony. Bez wątpienia proku-
rator pełni wówczas funkcję rzecznika inte-
resu publicznego, który czuwa nad realizacją 
celów postępowania karnego. Nie ma on obo-
wiązku popierania tez oskarżyciela posiłko-
wego, a jako rzecznik praworządności może 
podejmować czynności korzystne dla oskar-
żonego. Taka sytuacja miała miejsce w roz-
patrywanej sprawie, ponieważ prokurator 
działając na podstawie art. 55 § 4 k.p.k. złożył 
apelację na korzyść oskarżonego. Należy pod-
kreślić, że w omawianej sytuacji prokurator 
nie musi wykonywać zadań związanych ze 
ściganiem przestępstw, tym samym nie pełni 
funkcji oskarżyciela publicznego, a co za tym 
idzie nie ma statusu strony w rozumieniu art. 
45 k.p.k. 

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy skła-
niał się ku stanowisku, że prokurator w spra-
wie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia 
wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego 
ma takie uprawnienia procesowe, jakie przy-
sługują przedstawicielowi organizacji spo-
łecznej (art. 91 k.p.k.). Zrównanie „udziału” 
prokuratora (art. 55 § 4 k.p.k.) z przyznaniem 
mu analogicznych uprawnień, jakie przewidu-
je art. 91 k.p.k. dla dopuszczonego do udziału 
w postępowaniu sądowym przedstawiciela 
organizacji społecznej (tj. do uczestnictwa 
w rozprawie, wypowiadania się i składania 
oświadczeń na piśmie) oznaczałoby pozba-

wienie go możliwości efektywnego strzeżenia 
praworządności, do czego jest zobowiązany 
na podstawie art. 2 Ustawy o prokuraturze. 
Nie ulega zatem wątpliwości, że we wskaza-
nej sytuacji prokurator biorący udział w po-
stępowaniu sądowym powinien dysponować 
możliwością skorzystania z uprawnień stro-
ny, m.in. powinno mu przysługiwać prawo do 
zaskarżania orzeczeń na korzyść oraz nieko-
rzyść oskarżonego. 

W tym miejscu warto przywołać brzmie-
nie art. 32 pkt 1 ustawy o prokuraturze3: 
„Prokurator wykonuje czynności oskarży-
ciela publicznego przed wszystkimi sąda-
mi. Może również wykonywać te czynności 
w sprawach wniesionych do sądu przez in-
nych oskarżycieli”. W ocenie Sądu Najwyższe-
go zacytowany przepis poprzez „wskazanie 
w zdaniu drugim na »te czynności«, a nie na 
funkcję oskarżyciela publicznego, pozwala 
na wniosek, że w sprawach wniesionych do 
sądu przez innych oskarżycieli prokurator 
ma takie same uprawnienia, jak w sprawach, 
w których sam wniósł akt oskarżenia, a więc 
ma uprawnienia takie same jak strona”. Po-
gląd ten należy zaakceptować4. Warto jed-
nak podkreślić, że prokurator biorąc udział 
w postępowaniu na podstawie art. 55 § 4 
k.p.k. jako rzecznik interesu społecznego nie 
zawsze wykonuje „czynności” właściwe dla 
oskarżyciela publicznego, o których mówi 
w/w przepis. Jak już zaznaczono, prokurator 
który nie dostrzegł podstaw do skierowania 
przeciwko określonej osobie aktu oskarże-
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nia, w postępowaniu sądowym wszczętym 
z inicjatywy oskarżyciela posiłkowego może 
w dążeniu do wykrycia prawdy materialnej 
przejąć wprost funkcję obrony.

Z powyższego wynika, że obecnie wnio-
sek o nadanie prokuratorowi uprawnień stro-
ny w sytuacji wskazanej w art. 55 § 4 k.p.k. 
można wysunąć na podstawie art. 32 pkt 1 
ustawy o prokuraturze. Nie jest to jednak ide-
alne rozwiązanie, ponieważ to Kodeks postę-
powania karnego powinien być właściwy do 
regulowania kwestii związanych z przyzna-
niem uczestnikom postępowania określonych 
uprawnień procesowych. W świetle k.p.k. nie 
ma chociażby wątpliwości co do tego, że pro-
kuratorowi przysługują prawa strony w czyn-
nościach sądowych w postępowaniu przygo-
towawczym (art. 299 § 3 k.p.k.). 

Tego samego nie można natomiast po-
wiedzieć na temat roli prokuratora w sytu-
acji, gdy bierze udział w sprawie wszczętej 
na podstawie aktu oskarżenia wniesionego 
przez oskarżyciela posiłkowego. 

Dobrze się więc stało, że Sąd Najwyższy 
podjął się rozstrzygnięcia omawianego za-
gadnienia prawnego. Warto jednak pamiętać, 
że uchwała Sądu Najwyższego rozstrzyga-
jąca zagadnienie prawne wiąże wyłącznie 
w danej sprawie, na gruncie której wyłoniła 
się. Omawiana uchwała nie eliminuje zatem 
dotychczasowych sporów w tym zakresie 
wynikających z niejasności uregulowań, choć 
na pewno stanowić będzie wskazówkę w wy-

padku podobnych spraw rozpatrywanych 
w przyszłości. 

Szkoda, że ustawodawca w ostatnim cza-
sie w sposób gruntowny nowelizując Kodeks 
postępowania karnego przeoczył tą dyskusyj-
ną kwestię. Jak się wydaje, w przyszłości teza 
Sądu Najwyższego powinna znaleźć wyraźne 
wsparcie w przepisach k.p.k. De lege ferenda 
art. 55 § 4 można byłoby zmienić nadając mu 
np. takie brzmienie:

„W sprawie wszczętej na podstawie aktu 
oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela 
posiłkowego może brać udział również pro-
kurator. Prokuratorowi przysługują wówczas 
prawa strony”. 

podSumoWANIE
Autorka aprobuje stanowisko Sądu Naj-

wyższego wyrażone w uchwale rozstrzyga-
jącej zagadnienie prawne związane ze sta-
tusem prokuratora biorącego udział w spra-
wie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia 
wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego 
(art. 55 § 4 k.p.k.). Glosatorka, podobnie jak 
Sąd Najwyższy, jest zdania, że w świetle re-
guł wykładni funkcjonalnej prokuratorowi 
przysługują wówczas prawa strony. Zwraca 
przy tym uwagę na to, że w świetle k.p.k. za-
gadnienie to cały czas może wydawać się jed-
nak dyskusyjne, dlatego postuluje stosowne 
zmiany w zakresie brzmienia przepisu art. 55 
§ 4 k.p.k. 

NotA o AutorzE
Ewa Kruk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie, adwokat.
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W 2015 roku na polskim rynku wydaw-
niczym ukazała się, za sprawą Wydawnictwa 
Poltext, książka pt. Czy kultura ma znacze-
nie? ZZL w japońskich fabrykach w Polsce 
autorstwa Tomasza Olejniczaka. Celem pra-
cy autor uczynił „badanie metod zarządza-
nia personelem stosowanych w japońskich 
przedsiębiorstwach w Polsce i ukazanie zna-
czenia kultury w szerszym kontekście ogółu 
uwarunkowań, którym metody te podlegają”. 
Realizując postawiony cel autor poszuki-
wał odpowiedzi na główne pytanie badaw-
cze, które brzmiało: „Jak przebiega proces 
ewolucji funkcji personalnej w japońskich 
przedsiębiorstwach produkcyjnych w Pol-
sce?”. Z uwagi na złożoność i poziom ogólno-
ści, dokonał podziału pytania głównego na 
pięć pytań pomocniczych, a mianowicie:

Jakie praktyki stosowane są w ramach 1. 
funkcji personalnej?
W jakiej kolejności i tempie rozwijana jest 2. 
funkcja personalna?
Jacy aktorzy zaangażowani są w rozwój 3. 
funkcji personalnej?

Jakie są źródła pochodzenia praktyk sto-4. 
sowanych w ramach funkcji personalnej?
Jakie są determinanty rozwoju funkcji 5. 
personalnej?
Badania przeprowadzone na potrze-

by niniejszej publikacji stanowią jedną 
z pierwszych prób holistycznych badań ja-
pońskich przedsiębiorstw w Polsce i włą-
czenia się w międzynarodowy nurt badań 
na ten temat. W wymiarze krajowym oma-
wiana praca miała na celu położenie funda-
mentów pod przyszłe badania japońskich 
przedsiębiorstw w Polsce. W wymiarze 
międzynarodowym praca miała na celu 
rozwinięcie badań nad hybrydyzacją japoń-
skich praktyk zarządzania, z naciskiem na 
praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że autor 
od blisko 10 lat zajmuje się tematyką, wy-
korzystując znajomość języka japońskiego 
do zgłębiania kultury tego kraju oraz gro-
madząc doświadczenia podczas kilkuletnie-
go pobytu w Japonii i pracy w japońskich 
przedsiębiorstwach.
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Beata piasny

Czy kultura ma znaczenie?  
ZZL w japońskich fabrykach w Polsce 

Recenzja książki, T. Olejniczaka, Wydawnictwo Poltext, 
Warszawa 2015, liczba stron 242. 
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Praca składa się z czterech rozdziałów. 
W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu 
literatury światowej i polskiej poświęconej 
problematyce zarządzania japońskiego. Roz-
dział drugi to prezentacja metodyki badaw-
czej. Zawarto w nim cel i problem badawczy, 
typ i metodę badania oraz przybliżono spe-
cyfikę badanych organizacji na tle inwestycji 
japońskich w Polsce. W rozdziale trzecim do-
konano prezentacji wyników badań. W szcze-
gólności zaprezentowano elementy składowe 
funkcji personalnej tj. rekrutacja i zwolnienia, 
szkolenia i rozwój pracowników, ocena okre-
sowa, motywowanie, komunikacja i praktyki 
produkcyjne. Następnie przedstawiono mo-
del ewolucji funkcji personalnej, kolejność 
i tempo jej rozwoju oraz wnioski na temat 
procesu rozwoju funkcji personalnej. W ko-
lejnej części rozdziału zawarte zostały wyni-
ki badań na temat wpływu aktorów, źródeł 
i czynników. W szczególności zaprezentowane 
zostały wyniki badań dotyczące aktorów za-
angażowanych w rozwój funkcji personalnej, 
źródeł funkcji personalnej, determinant roz-
woju funkcji personalnej i innych kluczowych 
powiązań pomiędzy zidentyfikowanymi kate-
goriami. Rozdział czwarty to podsumowanie 
wyników. Autor zawarł w nim główne wnio-
ski płynące z badania, implikacje teoretyczne 
w kontekście istniejących badań (wyniki ba-
dania w kontekście szkoły hybrydowej, me-
chanistycznej i kulturowej) oraz implikacje 

teoretyczne dla przyszłych badań na temat 
zarządzania japońskiego w Polsce. Rozdział 
zamyka ukazanie znaczenia przeprowadzo-
nego badania dla praktyki. Autor zawarł tu 
wskazówki praktyczne dla kierownictwa, dla 
menedżerów japońskich i polskich, dla pra-
cowników i interesariuszy. 

Wnioski płynące z badania przeprowa-
dzonego w dwunastu japońskich przedsię-
biorstwach w Polsce są niezwykle optymi-
styczne i motywujące. Okazuje się bowiem, 
że słynna japońska wydajność i praktyki pro-
dukcyjne są w znacznie mniejszym stopniu, 
niż się powszechnie uważa, determinowane 
przez japońską kulturę narodową. Fakt, iż 
niektóre z badanych przedsiębiorstw, nawet 
w oczach japońskich menedżerów, osiągały 
wyniki porównywalne do zakładów japoń-
skich, oznacza, że szanse mają wszystkie pol-
skie firmy produkcyjne, które w świadomy 
i konsekwentny sposób rozwijać będą swoją 
funkcję personalną. 

Podejście zastosowane przez Tomasza 
Olejniczaka należy uznać za oryginalne i zna-
czące dla rozwoju nauk o zarządzaniu. Na 
szczególne uznanie zasługują tu dojrzałość 
syntezy dorobku międzynarodowego i uni-
kalne wykorzystanie materiałów w języku 
japońskim. 

Książka stanowi wartościowe źródło wie-
dzy dla studentów zarządzania, badaczy oraz 
praktyków zarządzania.
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W 2015 roku została wydana, przez 
Wydawnictwo Difin, książka pod redakcją 
Barbary Kożuch i Łukasza Sułkowskiego za-
tytułowana Instrumentarium zarządzania 
publicznego. Publikacja ta, dotycząca metod 
i technik zarządzania, ma duże znaczenie 
teoriopoznawcze i aplikacyjne, i została przy-
gotowana przez profesorów z uczelni, dla 
których ważnym problemem badawczym jest 
zarządzanie publiczne.

Monografia składa się z trzech części. 
Pierwsza obejmuje podstawy teoretyczne 
zarządzania publicznego i składa się z dwóch 
rozdziałów. W rozdziale pierwszym zawarte 
zostały rozważania Ł. Sułkowskiego na temat 
współczesnych tendencji rozwoju nauk o za-
rządzaniu. Autor wymienia i charakteryzuje 
w nim megatrendy we współczesnych na-
ukach o zarządzaniu oraz w zarządzaniu pu-
blicznym. Wskazuje m.in., że zarządzanie pu-
bliczne dzieli się na coraz większą liczbę dys-
kursów szczegółowych na temat zarządzania, 
np. w administracji publicznej, w szpitalach, 
w usługach edukacyjnych i innych organiza-

cjach publicznych. Rozdział drugi to docie-
kania naukowe Barbary Kożuch koncentru-
jące się wokół teoretycznych i praktycznych 
aspektów zarządzania publicznego. Autorka 
wskazuje m.in. na cztery modele zarządzania 
publicznego, a mianowicie:

administrowania publicznego,1. 
nowego zarządzania publicznego,2. 
współrządzenia publicznego (3. public go-
vernance),
nowego współrządzenia publicznego 4. 
(new public governance).
Autorzy, w oparciu o analizę podstaw za-

rządzania publicznego, wykazali, iż dyscypli-
na ta ma własne instrumentarium, w dużej 
mierze zaczerpnięte z zarządzania ogólnego 
i zarządzania przedsiębiorstwami i dostoso-
wywane do organizacji publicznych.

Część druga książki poświęcona jest 
głównym metodom i technikom zarządzania 
publicznego. W rozdziale trzecim Paweł Mic-
kiewicz podjął problematykę publicznego 
zarządzania strategicznego. Odniósł się on 
przede wszystkim do źródeł i podstaw teore-

Beata piasny

Instrumentarium zarządzania 
publicznego 

Recenzja książki B. Kożuch, Ł. Sułkowskiego (red.), 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, liczba stron 200. 
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tycznych publicznego zarządzania strategicz-
nego, zarządzania strategicznego w samorzą-
dzie oraz do strategicznego zarządzania prze-
strzenią i środowiskiem. Rozdział czwarty to 
rozważania Romana Batko na temat zarzą-
dzania jakością w organizacjach publicznych. 
Autor uwypuklił w nim pojęcie jakości, cechy 
współczesnej organizacji publicznej jako śro-
dowiska, w którym zachodzą procesy zarzą-
dzania jakością, standaryzację zarządzania 
organizacją publiczną dzięki systemowi za-
rządzania jakością oraz jakość jako zobowią-
zanie etyczne. W rozdziale piątym Barbara 
Kożuch podjęła temat zarządzania progra-
mami i projektami publicznymi. Dokonała 
ogólnej charakterystyki zarządzania progra-
mami i projektami publicznymi, przybliżyła 
ich specyfikę oraz wskazała czynniki sukce-
su w zarządzaniu programami i projektami. 
W szczególności podkreśliła kompleksowe 
oddziaływanie kompetencji menedżerskich, 
które sprawia, że stanowią one podstawowy 
warunek skutecznego zarządzania projek-
tami i programami publicznymi. Rozdział 
szósty autorstwa Łukasza Sułkowskiego 
poświęcony został kulturze organizacji pu-
blicznej. Autor zajął się w nim problematyką 
badania i charakterystyką kultur organizacji 
publicznych. Z prezentowanych przez auto-
ra badań wynika, że nadal, w organizacjach 
publicznych dominują kultury konserwatyw-
ne, biurokratyczne, hierarchiczne i kolek-
tywistyczne. Aldona Frączkiewicz-Wronka, 
w rozdziale siódmym, poddała analizie no-
woczesne przywództwo w organizacjach pu-
blicznych. W szczególności dokonała charak-
terystyki głównych koncepcji przywództwa, 
organizacji publicznej jako środowiska pracy 
przywódcy oraz organizacyjnych i indywidu-

alnych uwarunkowań rozwoju przywództwa 
w organizacjach publicznych. Autorka za-
uważa, że organizacja publiczna jest środo-
wiskiem pracy o specyficznych cechach, stąd 
też przywódcy powinni obok tradycyjnych 
ról kierowniczych realizować pięć dodatko-
wych, określanych w literaturze jako: archi-
tekt konsensusu, popularyzator spraw lokal-
nych, interpretator wartości lokalnych, wzór 
etycznego postępowania, współwykonawca 
władzy lokalnej. Jako wizjonerzy, organiza-
torzy, planiści, rozjemcy, przywódcy różnych 
szczebli zarządzania mają za zadanie prze-
wodzić swoim pracownikom z zachowaniem 
zasad prawości, uczciwości i z dużym zaanga-
żowaniem. Część drugą zamyka rozdział Bar-
bary Kożuch i Antoniego Kożucha poświęco-
ny zarządzaniu partycypacyjnemu. Autorzy 
przybliżyli w nim problematykę partycypacji 
w organizacjach publicznych, istotę zarzą-
dzania partycypacyjnego oraz zarządzanie 
partycypacyjne a budowanie zaufania pu-
blicznego. Autorzy stwierdzają, że istotą za-
rządzania partycypacyjnego w organizacjach 
publicznych jest zapobieganie nadmiernej 
koncentracji władzy i minimalizowanie ne-
gatywnych społecznych skutków centrali-
zacji, umożliwianie wszechstronnego oglą-
du sytuacji, zwiększenie liczby krytycznych 
ocen, wzrost poziomu samo motywowania, 
podkreślanie podmiotowości wewnętrznych 
i zewnętrznych interesariuszy biorących 
udział w procesach partycypacji, zaspoka-
janie potrzeb wyższego rzędu. Podkreślają, 
że to właśnie na gruncie zarządzania pu-
blicznego partycypacja społeczna, polityczna 
i partycypacja organizacyjna nakładają się 
na siebie, znajdując dobre odzwierciedlenie 
w partycypacji publicznej.
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Część trzecia monografii to dobre prakty-
ki zarządzania publicznego. Składają się na 
nią dwa rozdziały, rozdział dziewiąty i dzie-
siąty. Rozdział dziewiąty, autorstwa Łukasza 
Sułkowskiego, poświęcony został transfor-
macji uczelni publicznych na przykładzie 
wybranych metod zarządzania jakością 
kształcenia, a rozdział dziesiąty opracowany 
przez Aldonę Frączkiewicz-Wronkę przed-
stawia w formie studium szpitala publicz-
nego diagnozowanie kultury organizacyjnej 
w podmiocie publicznym. 

Każdy rozdział omawianej monografii 
zakończony jest bibliografią wskazującą na 
szerokie uwzględnienie dorobku innych au-
torów, tak krajowych jak i zagranicznych. 
Przede wszystkim jednak jest prezentacją 
własnych przemyśleń i wniosków autorów, 
co, bez wątpienia, podnosi wartość pracy. 

Dzięki usystematyzowaniu wiedzy zastanej 
i przedstawieniu rezultatów dociekań nauko-
wych treści zawarte w monografii mogą być 
przydatne w dalszych pogłębionych bada-
niach oraz w realnych procesach decyzyjnych 
składających się na praktykę zarządzania 
publicznego. Stąd też książka, jak sami auto-
rzy wskazują, przeznaczona jest dla badaczy 
i adeptów oraz praktyków zarządzania pu-
blicznego. 

Książka Instrumentarium zarządzania pu-
blicznego to praca napisana w sposób zwięzły 
i ciekawy, jasno i treściwie. Jeżeli do tego do-
dać fakt, iż zarządzanie publiczne nie docze-
kało się dotychczas monograficznego opra-
cowania głównych instrumentów, nie można 
mieć wątpliwości, że stanowi ona przykład 
wartościowej pozycji wydawniczej.
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