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Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce jedenasty numer
kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”
zachęcając do zapoznania się z kolejnymi opracowaniami podejmującymi aktualne zagadnienia z dziedziny prawa i nauk o gospodarce.
Pierwszy artykuł, prezentowany w języku
angielskim, odnosi się do norm współczesnego ustawodawstwa gospodarczego Ukrainy,
charakteryzując poszczególne formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej u naszego wschodniego sąsiada, a także
wskazuje na niebezpieczeństwa grożące inwestorom zagranicznym na Ukrainie w kontekście
przepisów prawa podatkowego, prawa pracy,
prawa pobytowego oraz w związku z niewydolnością systemu sądowej ochrony przedsiębiorców na Ukrainie.
W numerze odnajdą Państwo także artykuł
poświęcony zagadnieniu uczestnictwa prokuratora w postępowaniu administracyjnym,
który może żądać wszczęcia postępowania
administracyjnego, brać w nim udział, badać
wadliwość postępowania, jak i rozstrzygnięć
wydanych w jego ramach, korzystać ze środków zaskarżenia itd. Zachęcamy także do zapoznania się z tekstem poświęconym Konwencji
o Prawach Dziecka, której dwudziestolecie sporządzenia niedawno obchodzono. Konwencja
jest zwana „Światową Konstytucją Praw Dziecka” – mogą Państwo się zapoznać z jej genezą,
celami i założeniami.
Inne artykuły w części prawniczej omawiają: zasadę dowolności formy złożenia oświad-

czenia woli w odniesieniu do autonomii woli
podmiotów prawa cywilnego, kwestię odpowiedzialności karnej powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także
historyczno-prawną analizę sporu z 1079 roku
biskupa Stanisława z Bolesławem II Śmiałym.
Wkład nauki w rozwój gospodarczy zależy,
od stopnia w jakim przedsiębiorstwa są w stanie zatrudniać wiedzę, którą generują. Część
ekonomiczną otwiera prezentowany w języku
angielskim artykuł autorstwa uczonych z Nigerii, którzy prezentują wyniki analizy działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, której
celem było ustalenie poziomu i zakresu interakcji przedsiębiorstw ze środowiskiem akademickim i jej implikacje dla tworzenia lokalnych
możliwości technologicznych.
Kolejny z artykułów został poświęcony „Strategii Lizbońskiej”, programowi przygotowanemu przez struktury Unii Europejskiej w celu
zniwelowania przewagi Stanów Zjednoczonych
w stosunku do Europy pod względem rozwoju
gospodarczego. Wśród zagadnień ekonomicznych odnajdą Państwo także omówienie problemu świadczenia usług ubezpieczeniowych przez
kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych
w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Życzymy owocnej lektury.
Z wyrazami szacunku
Filip Ciepły
Zastępca Redaktora Naczelnego
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Artykuły prawnicze

The economic law in the Ukraine –
pragmatic aspects of economic activity
Ukraińskie prawo gospodarcze
– praktyczne aspekty działalności gospodarczej

In that case, can The Ukraine still be attractive for Polish entrepreneurs?
The market is still very attractive, but it
needs to be entered in a wise way. Ukraine is not
a country of an easy financial gain. It is a country with long-range perspectives, rich in natural
resources, and inhabited by enterprising people.
They simply cannot fail to succeed .
1

I. The main legal regulations
of the Polish-Ukrainian
economic co-operation
In view of Poland’s membership in the Euro-

pean Union, a considerable part of the relations

between Poland and Ukraine (especially those

related to commerce), is regulated by agreements
signed between the EU and the Ukraine. The crucial legal act determining mutual relations between

the countries is the Partnership and Cooperation
Agreement (PCA) signed on 14 June 1994 and en-

tered into force on 1 March 1998. On the 29 of
th

*

1
2
3
4

April 2004 the Ukraine signed additional protocol
expanding the PCA’s articles to new countries entering into the UE, including Poland. The legal ba-

sis of mutual economic relations is constituted by
the following legal acts: the Agreement between

the governments of Poland and Ukraine concern-

ing furtherance and the protection of investments
signed on 12 January 19932, the Convention between the governments of Poland and Ukraine for

the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion affecting taxes on income and

on capital signed on 12 January 19933, the agree-

ment on economic cooperation signed on 4 March

2005 by the government of the Republic of Poland
and the Cabinet of Ministers of Ukraine4.

II. The Ukrainian legal
regulations on the conduct
of economic activity
The specific nature of the modern eco-

nomic law in the Ukraine derives, among other

Dr Jarosław Bubiło, Departament of Civil Law and Civil Procedure, Off-Campus Faculty of Legal and Economic Sciences in Tomaszów Lubelski John Paul II Catholic University of Lublin.
A. Woźniak, T. Serwetnyk, The Ukraine Won’t Go Bankrupt, „Rzeczpospolita”, 14 April 2009.
Dz. U. vol. 125, item 575.
Dz. U. vol. 63, item 26.9.
M.P. vol. 59, item 628.
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things, from the fact that there is no single legal

consideration the regulations specified in the

Ukrainian law comprises regulations on the

according to entity criterium: 1) natural person

act which would contain all possible forms of

conducting economic activity5. Therefore, the
forms of conducting economic activity (economic entities) by means of several legal acts

i.e. the Act of Law no. 435 – IV Civil Code of

16 January 2003 , the Act of Law no. 436 – IV
6

Economic Code of 16 January 2003 , and The
7

Act of Law no. 1576-XII on Business Organi-

zations of 19 September 19918. Taking into
5

6

7
8

9

10

11

above mentioned legal acts, economic agents

can be grouped into the following categories
– entrepreneur9, 2) legal entity10 as an agent of
economic activity, 3) civil law partnership. In
particular, the regulations concerning forms of

legal persons have been included in both the

Civil Code and the Economic Code, while the
rules on business organizations are particular-

ized in the Business Organizations Act11. Due

Apparently, the Act which has crucial importance here is the art. 42 of the Constitution of Ukraine which guarantees
the citizens of the Ukraine the right to conduit economic activity within the limits of legal regulations of the country,
while the art. 26 of the above mentioned Act extends this law to foreigners who legally reside on the territory of
Ukraine (apart from exceptions referred to in detailed regulations).
Cywilnyj Kodeks Ukrajiny wid 16 sicznia 2003, „Ofkijnyj Wisnyk Ukrajiny” 2003, vol. 11, at 461. The New Civil Code, based
on the Civil Codes of Holland and Germany, has been passed by the Supreme Council of Ukraine on the 16th of January
2003 and came into force on the 1st of January 2004, along with the new Economic Code and the new Customs Code, in
consequence a portion of old regulations has lost its validity or has been amended, e.g.: the Act of July 18 1963, the Civil
Code, the Act of Feb. 7 1991 On Entrepreneurship, the Act of March 27 1991 On Enterprises In Ukraine. The new Civil
Code is, alongside the Constitution, the moset important legal act in the Ukraine, comprising seven books, ten chapters,
five subchapters, ninety titles divided into paragraphs and one thousand and thirty eight hundred articles. All books (apart
from the sixth which pertains to law of succession) regulate the issues related to economic activity.
Hospodarskyj Kodeks Ukrajiny wid 16 sicznia 2003, „Oncijnyj Wisnyk Ukrajiny” 2003, vol. 11, at 462.
Zakon Ukrajiny „Pro gospodarski towarysewa” wid 19 weresnia 1991, „Widomosti Werchownoji Rady Ukrajiny”
1991, vol. 49, at 682.
All adult persons possessing unlimited ability to legal actions can be registered as natural person-entrepreneur. The art. 55 of
the Economic Code specifies that economic activity can also be conducted by foreigners who have registered as natural persons-entrepreneurs. According to the art. 51 of the Civil Code, unless stipulated otherwise by the Act of Law or determined by
the content of relations, the economic activity of natural persons-entrepreneurs is regulated by the same laws which pertain
to legal persons. This is confirmed by the fact that the registration of economic activity as a natural person-entrepreneur has
been regulated by the same legal act which governs the registration of legal persons: the Act of 15 May 2003 on the state
registration of legal persons and natural persons-entrepreneurs (Zakon Ukrajiny „Pro derżawnu rejestradju jurydycznych osib
ta fizycznych osib pidpryjemciw” wid 15 trawnia 2003, „Oiicijnyj Wisnyk Ukrajiny” 2003, vol. 25, at 1172).
According to the Civil Code of Ukraine, the legal persons can be divided as follows: private corporations and public corporations. Adequately to the art.18 of the Civil Code, a public corporation is established under public authority organ act,
whereas a private corporation is set up under the founding documents (e.g. corporation agreement, statute). The art. 83
of the Civil Code envisages that the legal persons can be established as corporations, institutions and other forms encompassed within the article. At the same time, on the basis of the art. 87 of the Civil Code it can be assumed that the legal
person is established on the day of their registration at the National Court Register. The liquidation of a legal person occurs
in the consequence of liquidation or transfer of assets, rights or obligations to other entities – legal successors as a result
of consolidation, enclosure, division, and transition. As inferred from the art. 110 of the Civil Code, the legal person is liable
to liquidation in the following cases: under the decision of his or her partners or a body of legal person authorized to such
decision according to the founding documents, thereby also, after the period of time for which the legal person has been
established, the achievement of aim for his or her establishment, and also in other cases envisaged in the founding documents, under the judicial decision on declaring the state registration of the legal person as void, thereby also in relation to
violations committed during the registration which cannot be removed, and in other cases envisaged by the Act.
There are several disparities in the detailed regulations concerning the functioning of separate types of corporations in
comparison to the regulations of the Polish legal act of 15 September 2000, Business Organizations Code (Dz. U. vol. 94,
item 1037, with amendments) e.g. in the Ukrainian law there is no division of business corporations into personal partnerships and a capital companies, and as a result all business entities in the Ukrainian law possess legal personality.
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to the above mentioned factors, the Economic

The Civil Code characterizes a commercial com-

ample, the Civil Code enumerates two forms of

holders. Both a legal and natural person can be a

Code accounts for types of economic entities

which are not included in the Civil Code. For execonomic agents which are legal persons: civil

law partnership and production cooperative ,
12

while the Economic Code, apart from civil law

partnership and production cooperatives, also
refers to diverse types of enterprises .
13

III. Commercial companies as
one of the organizational-legal
forms of conducting economic
activity in the Ukraine
The Civil Code defines a business organization

as formed by two or more persons (partners) with
equal rights to share. The crucial dichotomy in busi-

ness entities division is their grouping into noncommercial and commercial organizations. The

first group includes entities conducting economic
activity with the aim of financial gain and the distribution of profits among the partners. They can
only be establishes as commercial companies (full

partnership, limited partnership, limited liability
company, company with the additional liability,

joint stock company) or production cooperatives.
12

13

14
15

pany as a legal entity whose authorized capital

is divided into shares, which are held by shareshareholder in a commercial company. Addition-

ally, articles 167-169 of the Civil Code state that

the founder and sole shareholder of commercial

companies is the State, the Autonomous Republic

of Crimea, or the bodies of local government. On
the other hand, non-commercial organizations are
characterized by their non-profit objectives.

The first type of commercial company is full

partnership14, defined by art. 119 of the Civil
Code as a commercial company whose share-

holders have signed an agreement under which
they conduct commercial activities on behalf of

the company and unanimously bear subsidiary
responsibility for its liabilities with all their as-

sets. A given person can only be a shareholder
in one full partnership. Unless they receive

permission from other shareholders, a shareholder in a full partnership is not permitted to
engage on his or her behalf or on the behalf of

third parties in legal activities which resemble

those organized in the partnership15. In the

case this regulation is violated, a partnership

According to the art. 163 of the Civil Code of Ukraine, a production cooperative is a voluntary association of citizens
established according to the rules of membership, personal involvement in the activities done on behalf of the cooperative
and common property of the members. The status of a cooperative stipulates for the participation of other persons in its
productive activity on the basis of membership rules. Members of a cooperative bear subsidiary responsibility for cooperative’s liabilities to the extent delineated by the statute of the cooperative.
The Economic Code specifies following types of enterprises: a private (personal) enterprise which belongs to one natural
person, collective enterprises (which include production cooperatives), communal enterprises which belong to a body of a
local government, state enterprises, and enterprises established in a mixed form of ownership. There is also a division into
unitary and corporate enterprises (depending on the number of founders), as well as small, medium and large enterprises
(in relation to the number of employees). If an enterprise if co-owned by a foreign natural or legal person who possesses
at least 10% of shares, the enterprise is described as foreign capital enterprise. On the other hand, an enterprise whose
shares are owned in 100% by a foreign legal or natural person is considered as foreign enterprise. A private enterprise, which
can comprise one or more owners, is the most popular form of enterprise among investors. It does not have to possess a
founding capital, Chile its structure, relations between the memebers and other issues are determined by the statute.
In the Polish legal system, the equivalent of a full partnership is general partnership, although principal difference lies in the
fact that a general partnership, in contrast to a full partnership, does not possess legal personality, only legal status.
The rights and obligations of shareholders in every commercial company are specified in articles 116 and 117 of the
Civil Code and articles 10 and 11of On Commercial Companies Act.

7

8
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is entitled to claim reimbursement for the sus-

signed by all general partners. The Civil Code

legal activities to the company. The name of

moreover, a general partner cannot be a share-

tained losses or the shareholder is to transfer
the profits gained during the execution of such

a full partnership should include the names
of the shareholders, the words “full partnership” or should specify the names of one or few

shareholders along with “Inc.” and the phrase

“full partnership”. Unless otherwise stipulated
in the agreement, a full partnership is managed
by all shareholders.

Another type of commercial company spec-

ified in the Civil Code is a limited partnership

which consists of two categories of partners:
general partners, who conduct economic activity on behalf of the partnership and unani-

mously bear subsidiary responsibility for its
liabilities with all their assets, and one or few

dormant partners, who do not participate in the
management of the partnership and only bear
the risk of losing their investment share in the

partnership. A limited partnership is formed
on the basis of a founding document which is
16

17

18

19

20

stipulated that a given person can be a general

partner in only one limited partnership, and
holder in a full partnership.

The most common, effective, and optimal

form of commercial company for foreign investors in the Ukraine16 is a limited liability company17. The Civil Code defines this type of commercial entity as set up by one or more share-

holders (natural or legal persons18), whose
initial capital has been divided into shares

amounting to a sum settled in the founding

document, i.e. the Articles of Organization. The
article 52 of the Ukrainian act on commercial

companies stipulates that the initial capital of
a limited liability company should comprise no

less than one minimal wage19 settled on the day

of the registration of the company20. The shares
for the initial capital can be provided by means

of cash or in-kind contributions upon condition that at least fifty percent of the amount of

respective shares for the initial capital is trans-

Foreign investors might be concerned by the fact that Since 1 January 2009, the Ukraine implemented regulations of
Legal Entities Corruption Law of 11 June 2009 which introduce responsibility of legal persons for corruption offences
(Закон України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень») committed
by a company partner, a member of a board of directors, or a founder in violation of the Criminal Code. A criminal
procedure is initiated by the public prosecutor, and the case is brought into trial before a common court of law (local
court) which stated charges in a criminal case concerning corruption offence. According to the new regulations, a legal
person can be penalized in the following ways: a fine (amounting to 255.000,00 UAH), a strict injunction not to do
certain kinds of activities (for the period form three months to three years), confiscation of property, liquidation.
The legal term „limited liability” denotes that in the case when a compulsory execution is levied on the assets of
indebted company, a shareholder loses only his or her shares, and the responsibility for company’s liabilities (also
in case of bankruptcy) is not extended on his or her personal assets. Similarly, shareholders in a joint stock company
bear responsibility for a company’s liabilities only to the extent of the value of their shares.
A limited liability company, as well as a joint stock company can both be founded by a single natural or legal person who consequently becomes a partner. Nonetheless, the above mentioned companies cannot be established solely by a one-person
economic company (a joint stock company, a limited liability company or a company with additional responsibility).
The amount of a minimal wage in the Ukraine is settled each in the Budget Law. In 2009 the levels of minimum wages
have been set as follows: for the period from 1 January to 31 March 605 UAH, from 1 April to 30 June 625 UAH, form
1 July to 30 September 630 UAH, from 1 October to 30 November 650 UAH, and in December 669 UAH.
The amount of the authorized capital in limited liability companies established in the Ukraine has been lowered from
the equivalent of no less than one hundred minimal wages to one monthly minimal wage, under the Act of Supreme
Council of Ukraine “On Amendments to Certain Acts of Ukraine Regarding Alleviation of Conditions of Doing Business
in Ukraine” published and adopted on January 6th 2010.
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ferred by the shareholders on the temporary

a shareholder decides to withdraw from the

the registration of the company, while the rest

of the shareholder’s assets, proportionately

banking account as non-cash contribution (by

non-residents in foreign currencies) prior to
of the amount is contributed within the first
year since the day of the registration. In case

that the shareholder does not meet the above
obligation, he or she is required to pay 10% in-

terest of the unpaid amount, unless otherwise

stipulated by the Articles of Organization. It is
characteristic for a limited liability company

that the shareholders are liable for the debts of

the company only to the extent of their invest-

ment shares. The company is managed by its

structural units, of which the highest authority
wields the General Meeting of Shareholders.

The executive body is constituted by a Director
or a Board of Directors, whereas the company

as a whole is regulated by the Scrutiny Commit-

tee. The General Meeting of the Shareholders
possesses full authoritative power provided

that all of the shareholders holding more than
60% of votes are present. The decisions are

made by voting voices of the majority of share-

holders, although some resolutions require the
votes of shareholders holding more than 50%
of votes (for example the resolution expelling
one of the shareholders). A limited liability

company creates a reserve fund amounting to
25% of the authorized capital and can establish

other funds as well. The reserve fund is cre-

ated by means of annual 5% deductions of the
amount of net profit and is allocated to equalize the losses on the basis of the recapitulation

of fiscal year. At the same time, the company is

authorized to use the reserve fund to elaborate
and implement new long-range programs or in

order to supplement its current assets. In case

company, his or her legal successor or inheri-

tor is entitled to the equivalent of the portion
to the shareholder’s investment in the autho-

rized capital. A shareholder also has the right

to sell or dispose in any other way of their
shares in the initial capital in favor of one or

more shareholders, the company or the third
parties. Shareholders are granted unqualified
priority to buy the shares of the withdrawing

member, proportionately to the amount of their
shares. Providing that the shareholders do not
avail themselves of the right of priority within a

month’s time since the withdrawing member’s

notification of the intention of selling the shares,
the shares can be bought by a third party.

The law of Ukraine stipulates for setting up

a company with the additional responsibility

whose legal status is similar to that of a limited
liability company. Both forms of commercial organizations are managed essentially according

to the same regulations. The Civil Code defines
a company with the additional responsibility as

established by one or a group of shareholders,

and whose initial capital is divided into shares
amounting to a sum settled in the Articles of Organization. The difference between a limited liability company and a company with the additional

responsibility consists in the fact the shareholders in the latter type unanimously bear responsibility for the company’s liabilities to the extent

of the value of their shares contributed for the

share capital, and in case the sum is insufficient,
they additionally their personal assets are liable

to the extent of the value of one common mul-

tiple of their shares for each of them. The limit of
liability of the shareholders, as well as its charac-

9

10
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ter (partial or joint), is determined each time by

formed by a group of people, they sign a con-

responsibility is formed when the amount of the

tract which commences the company is drawn

the shareholders in the Articles of the Organization. To conclude, the company with additional

capital required for the commencement of eco-

nomic activity and the proper functioning of the
company is considerably smaller than in order
to secure the company’s liabilities. In such event,

it is not necessary to accumulate the whole sum
of the capital at once, since the capital is secured
no as much by the amount of legal reserve as by
the introduction of additional financial liability
of the shareholders.

The joint stock company is, according to the

article 152 of the Civil Code of Ukraine, an entity whose founding capital has been divided into
shares of equal par value. The total par value

of shares comprises the founding capital of the

company whose minimal amount, as stipulated
in the article 24 of Business Companies Act,

cannot be smaller than the equivalent of 1250
minimal wages. At least half of the par value

of the share capital has to be paid prior to the

founding meeting of the shareholders, and the
complete initial share value must be paid within one year’s time since the company’s registration. A joint stock company can be established

by both natural and legal persons, and simul-

taneously, the legal regulations do not specify
either the minimal or maximum number of

shareholders. In case a joint stock company is
21

tract which defines the general trends which are

to organize the company’s activities. The con-

in a standard written form. In case the founders
of the company are natural persons, it is necessary to draw a notarized contract. The founding

document of a joint stock company is described
as the Articles of Association21. The joint stock

company is solely responsible for its liabilities
with its assets, whereas the shareholders bear
responsibilities only to the extent of the value

of their shares. Nonetheless, the shareholders
who have not paid off shares, are responsible

for the company’s liabilities to the extent of
the unpaid value of the shares owned by them.

At the same time, the persons comprising the

company bear collective responsibility for the
liabilities emerging until the moment the reg-

istration of the company at the National Court
Register. The General Meeting and a Board of
Directors are the authorized bodies of a joint
stock company. The companies in which the

number of shareholders exceeds fifty, a supervisory board must be appointed, yet in smaller

companies the decision to appoint such a body

depends on the will of the shareholders. Prior
to Ukraine’s adoption in March, 2009 of On the
Joint Stock Companies Act No 514-VI of 17 September 2008, which was based on the On Com-

mercial Companies Act of 1991, there existed

The Articles of Association in a limited liability company and in a joint stock company sets out rights and obligations of
the founders. The Articles should include, among others: the name of a legal entity (or their separated unit) consisting of
two elements, namely the designations an organizational-legal form and the proper name of the company, except that
the proper name cannot contain the term “state” or proper names of The Ukrainian administrative bodies, as stipulated
in resolution of the State Committee of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship No 65 of 9 June 2004 (with
amendments) “On Approval of Requirements for the Spelling of the Name of a Legal Entity or a Separated Unit Thereof”,
the place of residence, i.e. the town in which an entity was registered, the date of registration, the name of a person
authorized to sign the documents, specified names of the founders, their personal data, a detailed description of the
company’s objectives (a general description such as “all activity conforming to the law of Ukraine is not permitted), the
statement on the amount of the founding capital, the scope of competence of the company’s bodies.
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(private) joint stock companies, whose shares

IV. The procedure of
registration of economic
entities in the Ukraine

of sale at stock exchange , and closed (public)

commencement of an economic activity by legal

The civil law partnership (the literal transla-

business entities25, is dependent on the registra-

only two types of joint stock companies22: open

were in free float23, i.e. they could be freely

traded through share subscriptions or deeds
24

joint stock companies in which the priority of
purchase was given to other shareholders.

tion form the Ukrainian is “partnership”) is a sepa-

rate form of conducting economic activity in the
Ukraine. This type of business entity is not encompassed by the law of Ukraine as a commercial company, and the regulations pertaining to its function-

ing have been stipulated in the Civil Code under the
chapter “Liabilities”. The civil law partnership does

not possess legal personality and is commenced
by means of an agreement signed by the founders (partners – both natural and legal persons) in
a standard written form. A civil law partnership is
not accountable for state registration, yet it is listed
in the State Tax Administration of Ukraine.
22

23
24

25

26

According to the legislative law of Ukraine, the

persons and natural persons – entrepreneurs, as

well as by representative bodies of the foreign

tion of a selected form of conducting economic
activity at a suitable register. Apart from that, the
registration is obligatory for contracts on corporate investment activities. The process of establishment and liquidation of a business entity is

regulated by Act No 755-IV of 15 May 2003 on
the state registration of legal persons and natural

persons-entrepreneurs. It provides the basis for

creation of the Single Register of Legal Persons
and Natural Persons – Entrepreneurs26. The reg-

istration of business entities is conducted by state
record-keepers who operate by the executive

„On Commercial Companies” Act shall remain in force within two years’s time since the implementation of „On Joint Stock Companies” Act, i.e. since 29 April 2011, with the exception of regulations which are incompatible with „On Joint Stock Companies”
Act.; after that time the articles 1-49 of „On Commercial Companies” Act will lose their legal force. Consequently, both open and
closed joint stock companies have been granted a two-year transitory period for accommodation of new regulations, including
any necessary modifications in the founding documents. Noteworthy, any changes in the registration documents of the company
induced by the required adjustments have been exempted from charges collected by the state registration bodies.
It should be emphasized that an open joint stock company could issue shares exclusively by private placement.
A joint stock company which fulfils all the criteria allowing for the issue of shares, is under obligation to publish data
concerning annual reports, balance, book-keeping entries on profits and loss, as well as other data envisaged by legal
regulations. As for the public offering of shares of Ukrainian companies, it should be stressed that the First Securities
Trading System (PFTS) stock Exchange in Kiev, which operates since 1996, lists approximately few hundred companies.
The registration of a foreign representative of an entity (accreditation) consists in acquiring registration certificate from the
Department of Foreign Representation of Ministry of Economy and European Integration of Ukraine. The registration fee is
2.5 000 USD. The documents attached to the registration form (extract from the commercial register, bank register or court
register of the country of origin of an entity- representation founder, the affirmation of bank account number of a foreign
entity issued by an appropriate bank, the authorization statement for executing representative functions in the Ukraine,
issued according to the laws of the country of registration, in particular indicating the scope of authority and with the signature of person which authorizes a foreign representative) are to be prepared within maximum six months’ time before the
initiation of registration proceedings at the Ministry of Economy of Ukraine. The decision on the confirmation of registration
or its repudiation is to be issued within sixty days since the submission of application. Provided that the decision is positive,
a certificate confirming the registration of a foreign representative is issued. The Ministry of Economy of Ukraine should
be informed about all changes concerning the data on the registration certificate, as well as those concerning employed
foreigners, and an entity’s eventual declaration of bankruptcy or insolvency. Similarly, contracts on investment activities are
registered by Ministry of Economy or by its authorized bodies, commonly district administrations.
The data recorded in the Single State Register are public, except for those specified in detailed regulations. The data is dis-
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committee of the local government in the town

new economic entity is also amenable within then

of a registrating economic entity.

Organizations of Ukraine under the State Statistics

district or in the Local State Administration (city
or town) appropriately to the place of residence
The registration of natural persons (indi-

vidual entrepreneurs) and legal persons consists
mainly in the act of enrolment on the Single State

Register of Legal Persons and Natural Persons –
Entrepreneurs . After the registration, the state
27

record-keeper issues a registration certificate28.

The founding documents, along with amend-

ments, which are filed in the state register, should
be prepared in the Ukrainian (or in the original
with a notarized translation done in the Ukraine),

and signed by the founders (partners) . The sig29

natures of the founders should be witnessed by a
notary. The documents can also be sent as a registered letter in which case the signature of the applicant on the registration form should be authenticated by a notary. After obtaining the registra-

tion certificate issued by a state record-keeper, a

27

28
29

30

31

day’ time to registration at the following bodies:
the Single Centralized Register of Companies and

Committee of Ukraine, the Register of Tax Payers
under the State Tax Administration of Ukraine, as

well as appropriate social insurance funds (Pension Insurance Fund, Fund for State Social Insur-

ance against temporary loss of ability to work and
expenses resulting from birth or burying, Fund for

Social Insurance against accidents at work and occupational diseases, and Fund for State Social Insurance Against Unemployment)30. Furthermore,

in cases when a natural person-entrepreneur employs workers under service contract, it is neces-

sary to register the contract at the local office of
the State Employment Center of the Ministry of

Labor and Social Policy of Ukraine within a week’s

time from signing the contract and appropriately
to the residential status of an economic entity31.

The registration procedure is completed when

tributed by appropriate local bodies which register as excerpts from the register or by means of statement verifying existence
or lack of data in the register. Provided there are no inconsistencies, the data is available within five days’ time since the
submission of the application. The procedure of obtaining data is regulated by resolution of the State Committee of Ukraine
for Regulatory Policy and Entrepreneurship No 97 of 20 October 2005 “On Approving Standard Legal Acts on Matters of
Distribution of Information from the Single Register of Legal Persons and Natural Persons-Entrepreneurs”.
All amendments to the founding documents of a legal person, as well as the change of name and/or first name, and/
or the first name of the father or the address of a natural person-entrepreneur are to be introduced into the Single
State Register under the regulations of obligatory state registration.
The registration fee charge by a state record-keeper amounts to 170 UAH.
Recurrently, the registration of a legal entity in Ukraine established by a representative of a legal entity from Poland,
involves the legalization (apostille) of the Polish documents submitted for registration. In particular, the administration
of Ukraine demands that the documents certifying an entity’s registration in Poland (an excerpt form the State Court
Register) and other founding documents are notarized, translated into Ukrainian by a certified translator, and verified
by the Embassy of Ukraine in the country of registration of an entity. Such demands are groundless, due to the fact
that both Poland and Ukraine have signed „Convention Abolishing the Requirement for Legalization of Foreign Documents”, as well as “Agreement on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases”.
Regarding Fund for State Social Insurance against temporary loss of ability to work and expenses resulting from birth or
burying, the Fund for Social Insurance against accidents at work and occupational diseases, and Fund for State Social
Insurance Against Unemployment, natural persons-entrepreneurs become contributors to the above mentioned funds
only from the time of the registration of the service contract with an employee. This, however, does not delimit the
right of the employee to his or her contributions for those funds. In that case the employee has to express his willingness to become a contributor for those specific funds.
The registration of a service contract is necessary in order to introduce appropriate information in the book of employment of the employee. Significantly, in case a given service contract is registered without an employee present, his or
her signature on the contract should be verified by a notary.
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an economic entity opens a bank account32 and

acquires a permit necessary for the production of
seals and stamps under foreign capital from the
local body of the Ministry of Internal Affairs.

activity in the Ukraine, instead it attempts to encapsulate pragmatic benefits and dangers concerning business investments sin the Ukraine.

STRESZCZENIE

KEY WORDS

Ukraine, economic activity, economic law,

entrepreneurs, commercial company, foreign
investor, registration.

SUMMARY

The article presents the specific nature of the

economic law of Ukraine, in particular the laws

concerning commercial companies. The author
delineates the modern day economic legislation
of Ukraine, characterizes respective organizational-legal forms of conducting economic activ-

ity, including those which are considered most
optimal for foreign investors and which operate also in cooperation with Ukrainian entrepreneurs. Additionally, the organizational-legal
regulations on obligatory state registration of

economic enterprises are analyzed in detail. A
separate portion of the article is devoted to selected aspects of Ukrainian tax law, employment

laws, and residency laws, acknowledging also

the dangers awaiting foreign investors, among
others the pressing problem of “corporate raiding” i.e. illegal and hostile takeovers of the functioning companies, and the helplessness of the

juristic system when it comes to protection of
enterprises in the Ukraine.

The scope of the article does not allow a

broader view on the issues related to economic
32

Artykuł przedstawia specyfikę ukraińskiego

prawa gospodarczego, w szczególności prawa
spółek handlowych. Autor omawia współczesne
ustawodawstwo gospodarcze Ukrainy, charakteryzujeposzczególneorganizacyjno-prawneformy

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym te
najbardziej optymalne dla inwestorów zagranic-

znych, funkcjonujących również we współpracy
z

ukraińskimi

przedsiębiorcami.

Ponadto

szczegółową analizą objęto zasady organizacyjno
- prawne obowiązkowej państwowej rejestracji

podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych.
Odrębne rozważania Autor poświęca wybranym

aspektom ukraińskiego prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa pobytowego, nie pomijając

także niebezpieczeństw grożących inwestorom
zagranicznym związanych m. in. z tzw. „rejderstwem” czyli nielegalnym i wrogim przejmowaniem funkcjonujących spółek oraz niewydolnością

systemu sądowej ochrony przedsiębiorców
na Ukrainie.

Opracowanie, z racji ograniczonych rozmi-

arów nie aspiruje do roli całościowego kompendium na temat prowadzenia działalności gosp-

odarczej na Ukrainie, koncentrując się przede
wszystkim na charakterystyce praktycznych

korzyści i zagrożeń związanych z inwestowaniem w biznes na Ukrainie.

Prior to the registration of a legal person, the bank opens a temporary account in order to transfer at least 50% (in
some cases 30%) of the value of the authorized capital determined by the founders. After the shareholders transfer
50% of the authorized capital, the bank transforms temporary account into current account on the proposal of a legal
person. It should be stressed that the State Tax Administration of Ukraine is to receive within three days’ time an
appropriate form sheet personally delivered by the legal person or by means of a registered letter informing about
opening and closing of a banking account.
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Pozycja procesowa prokuratora
w postępowaniu administracyjnym
The Legal Status of the Prosecutor
in Administrative Proceeding

I. Wstęp
Strzeżenie praworządności należy do ele-

mentarnych zadań prokuratora, jako organu

kontroli legalności. Jego pozycja w postępowa-

niu administracyjnym wynika z konieczności
istnienia w ramach systemu kontroli przestrzegania prawa elementów wzajemnie się uzupełniających, co jest niezwykle istotne z punktu

widzenia sprawności działania demokratycznego państwa prawnego.

Udział prokuratora w postępowaniu ad-

ministracyjnym jest zasadny między innymi

z punktu widzenia zadań, jakie zostały powierzone temu organowi, w zakresie realizacji

funkcji strzeżenia prawa. W powyższym kon-

tekście zgodność z prawem będzie dotyczyła
samego postępowania administracyjnego, jak

i rozstrzygnięć będących efektem tegoż postę-

powania. Nie należy również bagatelizować
interesu strony, która w ramach zabezpieczenia interesu publicznego poprzez udział pro-

kuratora w postępowaniu administracyjnym,

które cechuje inkwizycyjność, może odnieść
z tego tytułu stosowne korzyści. Prokurator,
jako strażnik interesu społecznego, może także

interweniować, gdy decyzja wydana na korzyść

strony narusza porządek prawny. Udział pro-

kuratora w postępowaniu administracyjnym,
w zakresie realizacji funkcji strzeżenia prawa,

może więc być korzystny dla strony, jak i może
mieć negatywne oddziaływanie z punktu widzenia jej uprawnień, broniąc nie interesu jednostkowego, a powszechnego, który jest zagrożony poprzez naruszenie prawa. Korzystanie

z instrumentów procesowych przez prokuratora jest związane z zagwarantowaniem zgodnego z prawem działania administracji publicznej (prawem ustrojowym, materialnym, bądź

proceduralnym), inne aspekty działania tej

struktury (ekonomiczne, polityczne, społecz-

ne, kulturowe itp.) są poza zainteresowaniem
(kompetencjami) prokuratora jako uczestnika
postępowania administracyjnego.

Pozycja procesowa prokuratora w po-

stępowaniu administracyjnym jest zdeterminowana udziałem w tym postępowaniu. Nie nabywa on praw procesowych z mocy piastowa-

nego urzędu. Wstępuje on w prawa procesowe
strony z chwilą wszczęcia z jego inicjatywy lub
przystąpienia do postępowania.
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II. Żądanie wszczęcia
postępowania administracyjnego
przez prokuratora

środków przewidzianych prawem, zmierzają-

Prokuratorowi, co stanowi kodeks postępo-

ust. 1 pkt. 3 u.prok.), czy zaskarżanie do sądu nie-

wania administracyjnego , służy prawo zwró1

cenia się do właściwego organu administracji

publicznej o wszczęcie postępowania w celu

usunięcia stanu niezgodnego z prawem (art.
182 k.p.a.). Użycie przez ustawodawcę zwrotu
„służy prawo” podkreśla niezależną pozycję

prokuratora, który posiada uprawnienie do
żądania wszczęcia postępowania administra-

cyjnego. W szerszym kontekście, więc pozycji
prokuratora jako stróża prawa, to uprawnienie musi być traktowane w kategoriach po-

winności, gdyż prokurator został powołany do
strzeżenia legalności funkcjonowania admini-

stracji publicznej nie w sytuacji, gdy uzna to za
stosowne, a między innymi w przypadku, gdy

faktycznie występuje naruszenie prawa wyni-

kające z zaniechania lub istnieje uzasadniona
obawa takiego naruszenia.

Dążenie do usunięcia stanu niezgodnego

z prawem powinno być pojmowane szeroko,

gdyż odnosi się do różnych obowiązków i praw
między innymi osobistych i rzeczowych, ma-

jątkowych i niemajątkowych, czy dotyczących
osób fizycznych, prawnych lub innych podmiotów cechujących się zdolnością administracyjnoprawną .
2

Podstawowym zadaniem prokuratury, co

wynika z ustawy prokuraturze3, jest strzeżenie

praworządności (art. 2 u.prok.). Jest ono reali-

zowane między innymi poprzez podejmowanie
1

2
3

cych do prawidłowego i jednolitego stosowania
prawa w postępowaniu administracyjnym (art. 3
zgodnych z prawem decyzji administracyjnych,

a także poprzez udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji (art. 3 ust. 1 pkt. 6 u.prok.). W sytuacji, gdy

wymaga tego ochrona praworządności, w spra-

wach, które są rozstrzygane w postępowaniu
administracyjnym, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów

i pisemnych wyjaśnień, przesłuchać świadków
i zasięgnąć opinii biegłych, a także przeprowadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy (art.

43 w zw. z art. 42 u.prok.). Jeżeli podstawowym
zadaniem prokuratora jest strzeżenie prawo-

rządności, to żądanie wszczęcia postępowania
administracyjnego w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem jest jego obowiązkiem.

Instytucja wszczęcia postępowania z inicja-

tywy prokuratora dotyczy bezczynności organu

administracji publicznej, gdy zobowiązany jest
on do podjęcia właściwych czynności w celu

eliminacji stanu niezgodnego z prawem (wydania stosownego aktu).

Wniesienie przez prokuratora żądania wsz-

częcia postępowania dotyczy przede wszystkim
postępowań wszczynanych przez organ administracji publicznej z urzędu, gdy organ w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych ma

obowiązek podjęcia stosownych działań, doty-

czy to więc niezgodnej z prawem bezczynności
organu administracji publicznej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.); dalej jako k.p.a. lub kodeks postępowania administracyjnego.
G. Łaszczyca, [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2007, s. 412.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.); dalej jako u.prok.
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Wniesienie żądania do właściwego orga-

stanu niezgodnego z prawem nie przesądzają

działań przez organ administracji publicznej

strzyga, co do istoty sprawy, to również może

nu w indywidualnej sprawie administracyjnoprawnej powoduje podjęcie odpowiednich

(wszczęcie postępowania). Nie należy ono do
sfery swobodnego uznania organu administracji publicznej. Takie wystąpienie prokuratora

wywołuje skutek procesowy, jakim jest wszczęcie postępowania administracyjnego.

Żądanie wszczęcia postępowania nie jest

oparte na interesie prawnym lub obowiązku, jak
w przypadku wniosku strony, lecz na podstawie

niezgodnego z prawem zaniechania uruchomienia postępowania w sprawie innej osoby .
4

Prokurator w ramach przedstawienia orga-

nowi administracji publicznej żądania wszczę-

cia postępowania nie występuje o załatwienie

sprawy w drodze decyzji. Jednak uruchomione
postępowanie, które rozstrzyga, co do istoty
sprawy, powinno kończyć się wydaniem aktu

administracyjnego, będącego władczym objawem woli organu administracyjnego. Kodeks

postępowania administracyjnego, który upoważnia prokuratora do wniesienia żądania wsz-

częcia postępowania, normuje między innymi
postępowanie, które się odbywa przed organami administracji publicznej w sprawach in-

dywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji
administracyjnych, należących do właściwości
tych organów (art. 1 pkt 1 k.p.a.). W świetle art.
104 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej zo-

bowiązany jest do załatwienia sprawy w formie
decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią

inaczej. Przepisy, co do możliwości wniesienia
przez prokuratora żądania wszczęcia postę-

powania administracyjnego, w celu usunięcia
4
5

o formie końcowego rozstrzygnięcia, więc nie
stanowią inaczej. Jeżeli nawet organ nie rozkończyć sprawę w drodze decyzji administra-

cyjnej, nie podejmując kwestii merytorycznych
(por. art. 104 § 2 k.p.a.).

Organ administracji publicznej oceniając

żądanie prokuratora sprawdza, czy dotyczy
ono sprawy indywidualnej, czy jest właściwy
w sprawie oraz, czy jest to żądanie admini-

stracyjnoprawne, a nie cywilnoprawne. Przy
zbiegu tych trzech przesłanek organ wszczyna
postępowanie, które zasadniczo kończy się wydaniem stosownego aktu.

Gdy postępowanie uruchomione na żądanie

prokuratora stało się bezprzedmiotowe organ
administracji rozstrzyga o jego umorzeniu w for-

mie decyzji administracyjnej (por. art. 105 § 1
k.p.a.). Nie dochodzi więc do konkretyzacji praw
lub obowiązków w indywidualnej sprawie.

Stwierdzenie, że prokuratorowi służy pra-

wo zwrócenia się do właściwego organu admi-

nistracji publicznej o wszczęcie postępowania

w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem
(art. 182 k.p.a.), nie przesądza o formie rozstrzygnięcia, ale będzie to inna forma niż decy-

zja, gdy k.p.a. lub przepisy prawa materialnego
będą tak stanowić.

Postępowanie wszczęte na żądanie proku-

ratora może nie wykazać naruszenia prawa.
To zadaniem organu administracji publicznej,

przed którym toczy się postępowanie, jest wy-

jaśnienie istotnych dla sprawy okoliczności,
które faktycznie mogą wykazać naruszenie,
bądź brak naruszenia prawa5.

A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 1039.
W. Czerwiński, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Toruń 2009, s. 180-181.
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Postępowanie administracyjne wszczęte

cie przystąpienia do postępowania decyduje

nym z urzędu, a prokurator jest podmiotem na

powaniu administracyjnym występuje tylko

na żądanie prokuratora w sprawie dotyczącej

osoby trzeciej jest postępowaniem wszczynaprawach strony, korzysta więc z jej praw procesowych.

III. Udział prokuratora
w postępowaniu
administracyjnym
Prokurator posiada prawo udziału w każ-

dym stadium postępowania w celu zapewnie-

nia zgodności z prawem samego postępowania,
jak i formy załatwienia sprawy (art. 183 § 1

k.p.a.). Jest to uprawnienie prokuratora, a nie
jego obowiązek, nie zwraca się on do organu

o dopuszczenie do postępowania, tylko przy-

stępuje do niego, jeżeli uzna to za właściwe.
Prokurator sam będzie decydował, w jakim

zakresie będzie uczestniczył w toczącym się
postępowaniu, jego obowiązkiem jest jednak

zapewnienie zgodności z prawem prowadzo-

nego postępowania, a także rozstrzygnięcia,
jako efektu tegoż postępowania. Dobór stosownego instrumentarium zależy od prokuratora.
Kodeks postępowania administracyjnego nie

rozstrzyga, co do rodzaju czynności podejmowanych przez prokuratora w toku postępowa-

nia administracyjnego, gdy organ nie wydał
jeszcze decyzji. Wynikiem udziału prokurato-

ra w postępowaniu, niezależnie od charakteru

zastosowanych środków, ma być zapobieżenie
naruszeniom, środki prewencyjne (działanie
ex ante), lub eliminowanie naruszeń, środki re-

presyjne (działanie ex post). Udział prokuratora
nie jest uzależniony od stopnia zaawansowania

postępowania administracyjnego. O momen6

prokurator, a nie organ administracji publicznej. Należy podkreślić, że prokurator w postę-

jako podmiot na prawach strony. Uczestnictwo
w postępowaniu na prawach strony nie ozna-

cza, że zawsze udział prokuratora będzie dla
strony korzystny, gdyż celem takiego uczest-

nictwa jest zapewnienie zgodności z prawem
samego postępowania (podejmowanych czynności procesowych) i wydanego w jego efekcie
rozstrzygnięcia, a nie dobro strony.

Prokurator nabywa prawa strony wyłącznie

w przypadku uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym (art. 188 k.p.a.). Jeżeli nie bierze udziału w postępowaniu to nie może podejmować czynności procesowych, które przysłu-

gują stronie. To strona sama będzie decydować
o uruchomieniu właściwych środków. W takiej

sytuacji prokuratorowi nie przysługuje prawo
wnoszenia środków zaskarżania.

Prawa strony służą od momentu włączenia

się prokuratora do postępowania administra-

cyjnego, nie posiada on takich praw, nie biorąc
uczestnictwa w postępowaniu6.

W k.p.a. nie występuje domniemanie udzia-

łu prokuratora w postępowaniu administra-

cyjnym. Przekazanie prokuratorowi informacji
o toczącym się postępowaniu i wynikającym

stąd prawdopodobieństwie potrzeby jego
w nim uczestnictwa nie jest traktowane jako
udział. Prokurator powinien podjąć stosowne
czynności w ramach postępowania, w celu za-

pewnienia zgodności z prawem postępowania
i rozstrzygnięcia danej sprawy, aby można było

mówić o jego udziale w postępowaniu administracyjnym.

Por. Wyrok NSA z dnia 4 maja 2004 r., OSK 55/04, ONSAiWSA 2004, nr 1, poz. 1.

Artykuły prawnicze

Zawiadomienie prokuratora o wszczętym

prawdopodobieństwo naruszenia prawa w toku

czącymi o udziale prokuratora w postępowaniu7.

o tym prokuratora, prokurator sam zadecyduje,

postępowaniu, czy doręczenie mu odpisu decyzji
administracyjnej, nie są okolicznościami świad-

Prokurator może uczestniczyć w całym

postępowaniu, gdy uzna to za konieczne lub

w poszczególnych jego czynnościach (jednej
lub kilku), mając na względzie ich znaczenie
dla zagwarantowania zgodności z prawem rozstrzygnięcia lub postępowania .
8

Prokurator nie ma możliwości autorytarne-

go wpływania na rozstrzygnięcie, nie posiada

on tak daleko idących uprawnień procesowych,
jest organem kontroli i nie przysługują mu
kompetencje weryfikacyjne.

Organ administracji publicznej zawiadamia

prokuratora zarówno o wszczęciu postępowa-

nia, jak i o toczącym się postępowaniu w każdym

postępowania, które ma kończyć wydanie rozstrzygnięcia, organ powinien poinformować

czy to prawdopodobieństwo jest na tyle duże, że
zachodzi konieczność jego uczestnictwa.

Prokurator nie może się przyłączyć do po-

stępowania po ogłoszeniu lub doręczeniu roz-

strzygnięcia (decyzji) oraz przed wniesieniem
odwołania9. Prawo udziału w każdym stadium

postępowania dotyczy jeszcze toczącego się
postępowania, a nie postępowania zakończonego decyzją administracyjną.

IV. Sprzeciw prokuratora jako
środek zaskarżenia decyzji
administracyjnej
Sprzeciw, jako środek zaskarżenia decyzji

przypadku, gdy uzna udział prokuratora w po-

przysługujący prokuratorowi, ma charakter

postępowania po przeprowadzeniu wewnętrz-

Prokurator posiada prawo wniesienia sprze-

stępowaniu za potrzebny (art. 183 § 2 k.p.a.).

Prokurator może zdecydować o przystąpieniu do

nych czynności sprawdzających, które pozwolą

stwierdzić, czy zachodzi naruszenie prawa lub
prawdopodobieństwo naruszenia prawa, bądź
bez podejmowania takich czynności. Musi jed-

nak wystąpić wyraźny objaw woli prokuratora, co do uczestnictwa w takim postępowaniu,
poprzez zgłoszenie organowi tego faktu i tylko
w takim przypadku działa on jako podmiot na

prawach strony. Uznaniowość organu administracji publicznej, co do potrzeby udziału proku-

ratora w postępowaniu administracyjnym, nie
ma charakteru bezwzględnego. Jeżeli zachodzi
7
8
9
10
11

imperatywny i jest określeniem kilku różnych
środków prawnych10.

ciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy prze-

widują wznowienie postępowania, stwierdzenie
nieważności, uchylenie lub zmianę decyzji admi-

nistracyjnej (art. 184 § 1 k.p.a.). W przedmiocie
wniesienia sprzeciwu od decyzji wydanej przez

ministra właściwy jest Prokurator Generalny
(art. 184 § 3 k.p.a.). Sprzeciw może być wniesiony jedynie od decyzji ostatecznych11. Uchylenie,

zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji regulują artykuły 154-163 k.p.a., czy przepisy szczególne. Ustawodawca wprost mówi, że instytucja
wznowienia postępowania (art. 145 § 1 k.p.a.),

Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2005 r., II GSK 3/05, ONSAiWSA 2005, nr 6, poz. 112.
J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 816-817.
P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007, s. 387.
J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 820-821.
W świetle art. 16 § 1 k.p.a. decyzje ostateczne, to takie od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji.
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uchylenia lub zmiany (art. 154 § 1 oraz art. 155

go do wznowienia postępowania, stwierdzenia

zjach ostatecznych (art. 156 § 1 k.p.a.). Jednak in-

nej właściwym w sprawie wznowienia postępo-

k.p.a.) dotyczy decyzji ostatecznych, w przedmio-

cie stwierdzenia nieważności nie mówi on o decy-

stytucję nieważności należy rozpatrywać łącznie

z art. 184 § 1 k.p.a., według którego dotyczy ona

jedynie ostatecznych decyzji administracyjnych,
jeżeli sprzeciw wnosi prokurator.

Prokurator może wnieść sprzeciw od decy-

zji ostatecznej, nie tylko w sytuacjach przewi-

dzianych przez k.p.a., ale również w przepisach
szczególnych, gdy przewidują one uchylenie,
zmianę, stwierdzenie nieważności decyzji, lub
wznowienie postępowania .
12

W przypadku kumulacji przesłanek, postę-

powaniu nadzwyczajnemu, mającemu na celu

podważenie ostatecznej decyzji administracyj-

nej z powodu jej wadliwości, należy przypisać

pierwszeństwo w stosunku do innych trybów
postępowania administracyjnego wynikających

z przepisów prawa materialnego, mogących do-

prowadzić również do uchylenia decyzji administracyjnej, bez wykazywania jej wadliwości .
13

12

13
14

Sprzeciw jest wnoszony do organu właściwe-

nieważności, uchylenia lub zmiany decyzji (art.

184 § 2 k.p.a.). Organem administracji publicz-

wania jest organ, który wydał w sprawie decyzję
w ostatniej instancji. Jeżeli jednak przesłanką
wznowienia postępowania jest działalność tegoż organu, to organ wyższego stopnia wyzna-

cza organ właściwy w przedmiocie wznowienia

postępowania, co nie dotyczy przypadków, gdy
decyzję w ostatniej instancji wydał minister,
a w sprawach należących do zadań jednostek

samorządu terytorialnego – samorządowe kolegium odwoławcze (art. 150 k.p.a.).

Organem właściwym w przedmiocie uchyle-

nia lub zmiany decyzji jest organ administracji publicznej, który ją wydał lub organ wyższego stopnia (art. 154 § 1 i art. 155 k.p.a.). W wyniku rozpoznania sprawy organ posiada jedynie uprawnienie

do zmodyfikowania (zmiany), bądź usunięcia z ob-

rotu prawnego (uchylenia) decyzji ostatecznej, co

może spowodować konieczność uruchomienia
odrębnego postępowania w celu rozstrzygnięcia
o prawach i obowiązkach strony14.

W świetle art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji nakładającej obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas
wykonanych robót budowlanych, a także w razie konieczności, obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, w sytuacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
Takie przepisy szczególne zawiera również ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.). „Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień
odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa”, art. 28 ust. 2, nadzwyczajny charakter powyższego postępowania potwierdza
m.in. NSA w wyroku z dnia 4 lutego 1994 r., SA/Wr 2063/93, ONSA 1995, nr 1, poz. 37, który stwierdza, że postępowanie z urzędu przed wojewódzką komisją lekarską jest postępowaniem szczególnym w myśl przepisów k.p.a.
Jak stanowi ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.), wojewoda
może uchylić w całości lub w części decyzję wójta (burmistrza, prezydenta miasta), bądź starosty, a minister właściwy
do spraw administracji publicznej może uchylić w całości lub w części decyzję wojewody, które to decyzje, wydane
w przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej, ustanawiają ograniczenia wolności i praw
człowieka i obywatela, art. 23 ust. 5 i 6.
Wyrok NSA z dnia 31 lipca 2002 r., II SA/Gd 441/00, ONSA 2003, nr 4, poz. 134.
R. Suwaj, Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław 2006, s. 151.

Artykuły prawnicze

W zakresie stwierdzenia nieważności decy-

gan administracji publicznej, zobowiązując go do

morządowe kolegium odwoławcze – ten organ

szym czasie organ administracji publicznej obo-

zji właściwy jest organ wyższego stopnia, a gdy
decyzja wydana została przez ministra lub sa(art. 157 § 1 k.p.a.). Jeżeli wniesienie sprzeci-

wu przez prokuratora w przedmiocie żądania
stwierdzenia nieważności decyzji jest niewątpliwe, to organ administracji publicznej, właściwy

w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji

jest zobowiązany wszcząć postępowanie w tej
sprawie. Jedynie po przeprowadzeniu postępowania gwarantującego udział stron w sprawie

stwierdzenia nieważności danej decyzji, organ
stwierdza nieważność tej decyzji albo odmawia
stwierdzenia jej nieważności, w zależności od
wyników powyższego postępowania .
15

W sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie

brała udziału w postępowaniu, to na tej podstawie można wnieść sprzeciw, jeżeli uzyska się zgo-

dę strony (art. 184 § 4 k.p.a.). Poza wypadkami,
gdy brak udziału strony w postępowaniu wynika

ze zdarzeń losowych, chodzi przede wszystkim
o winę organu administracyjnego, przed którym

toczy się postępowanie . W takiej sytuacji należy
16

wykazać, że strona nie została poinformowana,

bądź należycie poinformowania o postępowaniu,
dlatego też nie mogła się na nie stawić. Potwierdzeniem tego może być brak w aktach sprawy

dokumentu doręczenia powiadomienia lub we-

zwania, co może świadczyć o tym, że strona nie
została poinformowana, gdyż powiadomienia
nie wysłano, bądź wysłane powiadomienie okazało się procesowo nieskuteczne.

Termin rozpatrzenia sprzeciwu prokuratora

to trzydzieści dni od daty jego wniesienia (art.
185 § 1 k.p.a.). Rozwiązanie to dyscyplinuje or15
16

rozstrzygnięcia w trzydziestodniowym terminie.
W przypadku niezałatwienia sprawy w powyżwiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwie-

nia sprawy (art. 36 § 1 w związku z art. 185 § 2
k.p.a.). Powiadomiony powinien zostać również
prokurator, gdyż jest on podmiotem na prawach

strony i ma zbliżone do niej uprawnienia w zakresie reagowania na przewlekłość postępowa-

nia. Na niezałatwienie sprawy w terminie strona

może wnieść zażalenie do organu administracji
publicznej wyższego stopnia (art. 37 § 1 w związku z art. 185 § 2 k.p.a.). Zażalenie do organu wyższego stopnia może wnieść również prokurator.

Rozpatrzenie sprzeciwu jest realizowane

w ramach jednego z trybów nadzwyczajnych

z udziałem stron. Organ administracji publicznej może przeprowadzić rozprawę lub bez ko-

nieczności jej przeprowadzania rozstrzygnąć
sprawę, co do istoty. Postępowanie podejmowa-

ne w związku z wniesieniem sprzeciwu przez
prokuratora jest postępowaniem pierwszoinstancyjnym, więc będzie obowiązywała droga

odwoławcza od decyzji wydanej w tym postępowaniu. Podmioty na prawach strony uczestniczące w postępowaniu powinny zostać powia-

domione o rozstrzygnięciu sprawy i pouczone,
co do możliwości uruchomienia środków za-

skarżenia decyzji. Prokurator, jako podmiot na
prawach strony, nie jest adresatem decyzji, gdyż
bierze udział w postępowaniu dotyczącym innej

osoby, ale organ musi umożliwić mu zapoznanie

się z decyzją (przesłać odpis decyzji), by mógł
skorzystać z uprawnień procesowych.

Wyrok NSA z dnia 26 lutego 1986 r., II SA 2400/85, ONSA 1986, nr 1, poz. 16.
Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 347.
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Postępowanie wszczęte w związku z wnie-

sieniem przez prokuratora sprzeciwu jest postę-

powaniem z urzędu (art. 186 k.p.a.). Wycofanie
przez prokuratora sprzeciwu po wszczęciu po-

stępowania z urzędu przez organ nie może być
uznane przez ten organ za podstawę do umorze-

nia, o ile nie stało się ono bezprzedmiotowe, gdyż
obowiązkiem organu jest kontynuowanie postępowania w celu zbadania legalności decyzji17.

Organ administracji publicznej właściwy do

rozpoznania sprawy ma ustawowy obowiązek

niezwłocznego zbadania, czy zachodzi potrzeba
wstrzymania wykonania decyzji do chwili zała-

twienia sprzeciwu (art. 187 k.p.a.). Rozpatrzenie

zasadności wstrzymania wykonania decyzji ma
charakter bezwzględny. Prokurator w piśmie

procesowym (sprzeciwie) nie musi wnioskować
o zbadanie, czy zachodzi konieczność wstrzy-

mania wykonania decyzji, czynności te organ

podejmuje z urzędu. Postanowienie dotyczące
wstrzymania wykonania decyzji musi mieć jed-

nak związek z przesłankami będącymi podstawą
uruchomienia postępowania nadzwyczajnego.

V. Skarga prokuratora jako
środek zaskarżenia decyzji
administracyjnej

Prokurator biorący udział w postępowa-

niu administracyjnym na prawach strony jest
uprawniony jak strona do wniesienia skargi do
17

18

19
20
21
22

sądu administracyjnego na decyzję ostateczną,

po wyczerpaniu toku instancji w postępowaniu

administracyjnym (środków zaskarżenia decyzji)
. Chodzi zatem tutaj o takie same uprawnienia

18

i obowiązki procesowe, poza szczególnymi wyjątkami, jakie przysługują stronie19.

Skarga do sądu administracyjnego, w prze-

ciwieństwie do sprzeciwu, przerzuca możliwość
badania legalności decyzji na organ odrębny od

administracji publicznej, niezależny i niezawisły.
Ocena prawna i wskazania, co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu, są wiążą-

ce dla sądu oraz organu, którego działanie (lub
bezczynność) było przedmiotem skargi, o czym
stanowi prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi20 (art. 153 pr.p.p.s.a.). W zakresie oceny prawnej będzie mieściła się krytyka zaskarżonego rozstrzygnięcia (decyzji administracyjnej) w aspekcie prawnym oraz wyjaśnienie,

dlaczego stosowanie prawa przez organ w tym
indywidualnym przypadku sąd uznał za błędne,
a także jakie zastosowanie i interpretacja prawa

powinny mieć miejsce, aby rozstrzygnięcie mogło
być uznane za zgodne z prawem21. Wiążąca ocena

prawna musi dotyczyć właściwego zastosowania
konkretnego przepisu, czy właściwej jego wykład-

ni w odniesieniu do konkretnego rozstrzygnięcia
w indywidualnej sprawie oraz pozostawać w bezpośrednim związku z treścią orzeczenia sądu administracyjnego, w którym została wyrażona22.

Por. Wyrok NSA z dnia 25 marca 1997 r., I SA 932/95, ONSA 1997, nr 4, poz. 189.
Uchwała (7) NSA z dnia 10 kwietnia 2006 r., I OPS 6/05, ONSAiWSA 2006, nr 3, poz. 68; postanowienie NSA z dnia 15
maja 1995 r., I SA 815/94, ONSA 1996, nr 3, poz. 111; J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 817-818;
P. Przybysz, Kodeks…, s. 391. Poglądy odmienne prezentuje A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks..., s. 1049.
Wyrok NSA z dnia 10 września 1993 r., SA/Kr 384/93, ONSA 1994, nr 4, poz. 131.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.); dalej jako pr.p.p.s.a.
T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 546.
A. Kabat, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 324.
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Jeżeli prokurator wniósł skargę na decyzję

lą pomiędzy organem, a skarżącym rozpoczęty

czyn wnieść sprzeciwu (art. 189 k.p.a.). Rozwią-

Podstawowym kryterium, jakim kieruje się

organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, to nie może z tych samych przy-

zanie to nie dopuszcza do konfrontacji dwóch
podmiotów i ich rozstrzygnięć, będących efektem różnych postępowań, gdy występuje zbieżność przyczyn rozpatrywanych spraw (ten sam

stan faktyczny i prawny). Organy te (sąd administracyjny i organ administracji publicznej)

musiałyby oceniać zasadność wzajemnych rozstrzygnięć w tej samej sprawie.

Postępowanie przed sądem administracyj-

nym toczy się z udziałem prokuratora, jeżeli

wniósł on skargę, bądź gdy zgłosił swój udział

został spór o legalność aktu, bądź bezczynności,
który rozstrzygnąć ma orzeczenie sądu24.

prokurator uczestnicząc w postępowaniu są-

dowoadministracyjnym jest zgodność działań
administracji publicznej z prawem i nie jest on
związany stanowiskiem, jakie zajął w początko-

wej fazie postępowania25. Prokurator również
w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym

(podobnie jak w postępowaniu administracyjnym) ma pozycję niezależną.

VI. Uwagi końcowe

Pozycja prokuratora w postępowaniu admi-

w postępowaniu przed sądem (art. 92 § 1

nistracyjnym jest niezwykle istotna nie tylko ze

gania prawa zarówno w postępowaniu admi-

wie i w granicach prawa, ale również z punktu

pr.p.p.s.a.). Prokurator może więc wykonywać
swoje funkcje w zakresie kontroli przestrze-

nistracyjnym, jak i sądowoadministracyjnym,
z tym, że posługuje się on jedynie środkami
procesowymi właściwymi dla danego postępowania . Przystąpienie prokuratora do postę23

powania sądowoadministracyjnego następuje
w momencie złożenia stosownego oświadczenia woli i nie wymaga potwierdzenia tego faktu

przez sąd (wydania postanowienia o dopuszczeniu do postępowania).

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się

za pośrednictwem organu, którego działanie
lub bezczynność są przedmiotem skargi, a organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami

sprawy i odpowiedzią na skargę (art. 54 § 1-2
pr.p.p.s.a.). Skutkiem procesowym wniesienia

skargi jest wszczęcie postępowania przed sądem administracyjnym, co oznacza, że z tą chwi23
24

25

względu na zakres przestrzegania konstytucyjnej zasady działania organów władzy na podsta-

widzenia interesu publicznego. Podejmowane
przez prokuratora w postępowaniu administracyjnym czynności stanowią dodatkowe zabez-

pieczenie legalności postępowania. Jego udział
w postępowaniu administracyjnym nie może
dotyczyć celowości, gospodarności, skuteczno-

ści, jakości, rzetelności, apolityczności działania
organu administracji publicznej, a jedynie zgodności takiego postępowania z prawem.

Potrzeba udziału prokuratora w postępo-

waniu administracyjnym w ramach realizacji
funkcji strzeżenia prawa jest zdeterminowana

koniecznością zagwarantowania pewności obrotu prawnego, w którym nie powinny funkcjonować akty wadliwe, a już na pewno akty

dotknięte wadliwością kwalifikowaną. W postępowaniu administracyjnym prokurator bie-

Wyrok NSA z dnia 20 lipca 1984 r., III SA 508/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 63.
T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo…, s. 284.
J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 155.
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rze udział na prawach strony, co oznacza, że po-

du. Może on żądać wszczęcia postępowania,

wać strony, z wyjątkami wymienionymi w usta-

prokuratora w postępowaniu administracyj-

siada on uprawnienia do podejmowania takich

czynności procesowych, jakie mogą podejmo-

wie. Organ administracji publicznej będzie miał

więc podobne obowiązki wobec prokuratora, co
wobec strony. Począwszy od zagwarantowania

prawa czynnego udziału w postępowaniu, poprzez czynności informacyjne, po uwzględnienie prawa do stosowania środków zaskarżania.

SŁOWA KLUCZOWE

prokurator, postępowanie administracyjne,

decyzja administracyjna, organ administracji
publicznej.

STRESZCZENIE
W artykule podejmowana jest problematy-

ka uczestnictwa prokuratora w postępowaniu

administracyjnym. Prokurator, jako organ powołany do strzeżenia prawa, może badać wadli-

wość samego postępowania, jak i rozstrzygnięć

wydanych w jego ramach. Prokuratorowi, który
bierze udział w postępowaniu, przysługują pra-

wa strony, nie nabywa on praw procesowych
strony z mocy samego tytułu piastowania urzę-

brać udział w postępowaniu, a także korzystać

ze środków zaskarżenia. Konieczność udziału
nym wynika z potrzeby zagwarantowania przestrzegania zasady zgodnego z prawem działania organów administracji publicznej.

KEYWORDS

prosecutor, administrative proceeding, admin-

istrative decision, agency of public administration

SUMMARY

The article shows the problem of participa-

tion of a prosecutor In administrative proceeding.
Prosecutor, as a body entitled to prosecute, can in-

vestigate defectiveness of the proceeding as well
as its results. The prosecutor taking part in the

proceeding is eligible for the rights of a side, he
does not acquire it just because of his activities.

He may require initiation of proceeding, take part
in it as well as use resort of prosecution. Participation of the prosecutor in the proceeding is indispensable because of the necessity of warranting of observance of the principle of legal working
of agencies of public administration.
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Światowa Konstytucja Praw Dziecka
World’s Constitution of the Child’s Rights

I. Uwagi wstępne
Dzieci stanowią w dzisiejszym świecie 28%

populacji ludności. Jest to powód aby zainteresować ich losem poszczególne państwa . Pod1

kreślając ten fakt, w dniu 20 listopada 1989 r.
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych uchwaliło jednomyślnie Kon-

wencję o Prawach Dziecka, która weszła w życie
2 września 1990 r. Natomiast Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r. W stosunku

do Polski weszła ona w życie miesiąc później, tj.
7 lipca 1991 r.

2

Konwencję Praw Dziecka można zdecydo-

wanie uznać za światową konstytucję praw

dzieci3. James P. Grant, ówczesny dyrektor wy-

konawczy UNICEF stwierdził, że „Konwencja
4

wysoko uplasowała dzieci na porządku dzien1

2
3
4

5
6
7

nym spraw krajowych i międzynarodowych.
Społeczność międzynarodowa stworzyła twar-

dy fundament dla nowej etyki na rzecz dzieci,
etyki która definiuje dzieci jako jednostki po-

siadające niezbywalne prawa o nie mniejszej
wartości niż prawa dorosłych”5. Zaś Javier Perez de Cuellar, ówczesny sekretarz generalny

ONZ, ocenił, że: „Narody Zjednoczone w postaci

Konwencji o Prawach Dziecka dały wspólnocie
globalnej międzynarodowe narzędzie wysokiej
jakości, chroniące godność, równość i podstawowe prawa człowieka, dzieci, świata”6.

Konwencja jest kamieniem milowym w historycznym procesie starań o poprawę losu dziec-

ka. Proces ten nie rozpoczął się w momencie
uchwalania Konwencji, ani też na jej uchwalaniu się nie kończy7.

M.J. Zajączkowska, Prawa dziecka, [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009, s. 369.
Tekst Konwencji został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
A. Łopatka, Dziecko. Jego Prawa Człowieka, Warszawa 2000, s. 19.
Agenda ONZ powołana 11 listopada 1946 roku, początkowa nazwa: Międzynarodowy Fundusz Dzieci Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations International Children’s Emergency Fund). Organizacja ta miała się zajmować
niesieniem pomocy dzieciom, które były ofiarami II Wojny Światowej. Fundusz miał pomagać w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży, a jego działalność miała być ograniczona w czasie. W wyniku decyzji ONZ z 1950
roku UNICEF, niesie pomoc dzieciom przede wszystkim w krajach rozwijających się, zaś decyzją Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych z 6 października 1953 r. Fundusz przekształcony zostaje w stałą agencję ONZ działającą bez
ograniczeń w czasie, zmieniając jednocześnie jej nazwę na Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (United
Nations Children’s Fund), przy zachowaniu jej dotychczasowej skróconej nazwy – UNICEF, szerzej patrz M. Balcerek,
Prawa Dzieci, Warszawa 1986, s. 154. Zob. też P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka. Rys historyczny. Ustanowienie. Porównania Międzynarodowe. Instytucja. Funkcjonowanie, Warszawa 2006, s. 25.
Oświadczenie to zostało złożone 26 stycznia 1990 r. po ceremonii podpisania Konwencji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Oświadczenie to zostało złożone 24 listopada 1989 r. po uchwaleniu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Patrz: A. Łopatka, Konwencja praw dziecka, [w:] Prawa Dziecka, deklaracje i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Kraków
1999, s. 17.
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II. Uchwalenie Konwencji
o Prawach Dziecka
Organizacja Narodów Zjednoczonych po-

wierzyła Polsce zorganizowanie seminarium8,

którego tematem byłyby prawa dziecka . To
9

w czasie tego seminarium które zorganizo-

wano w sierpniu 1963 roku, zwrócono uwagę
na konieczność przyjęcia przez ONZ wiążącej

konwencji o prawach dziecka . Inicjatorem
10

uchwalenia Konwencji była Polska , zgłasza11

jąc projekt pod obrady Komisji Praw Człowie-

ka 7 lutego 1978 roku, jednocześnie wierząc

że możliwe będzie jej ratyfikowanie w trakcie
obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka

przypadający na rok 197912. Występując z projektem Konwencji o Prawach Dziecka, Polska

pragnęła zainspirować w świecie nowe podej-

ście do dziecka jako podmiotu praw, a nie tylko
przedmiotu opieki i ochrony13, należy w tym
miejscu zaznaczyć, że grupa robocza która zajmowała się ustaleniem gotowego tekstu Konwencji pracowała pod przewodnictwem delegata z polski14. Zauważyć należy, że w latach

70 – tych ubiegłego wieku poziom praw dzieci
w Polsce był stosunkowo wysoki, szczególnie
praw socjalnych i kulturowych .
15

Prace nad ostatecznym tekstem Konwencji

prowadzono stosunkowo długo, bo aż do 20 li-

stopada 1989 roku tzn. do przyjęcia Konwencji
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a toczyły się
w oparciu o projekt przedłożony przez Polskę,
który jednak był wielokrotnie modyfikowany16.

Wiele krajów była pesymistycznie nastawiona do projektu Konwencji, obawiając się czy
w ogóle będzie możliwe jej przyjęcie w obliczu
trudności jakie powodują zagwarantowanie

podstawowych praw dziecka do życia, zabez-

pieczenia społecznego oraz nauki. Znaczny

w tym kontekście był rozwój cywilizacyjny oraz
standardy kulturowe poszczególnych państw17.
Szukano formuły, na tyle uniwersalnej aby tekst
Konwencji był zaakceptowany przez większość

państw, a udało się to dzięki zastosowaniu zwrotów takich jak: „Państwa-Strony podejmą wszel-

kie właściwe działania”, „właściwe kroki”, „tam
gdzie to możliwe”, „zapewnią w stopniu, jaki
uznają za właściwy”. Wskazać jednak trzeba, że

gotowy tekst jest o wiele bardziej wszechstron-

ny, doskonalszy technicznie i bez porównania
precyzyjny18. Konwencja o Prawach Dziecka

jest dziełem wszystkich państw które aktywnie uczestniczyły w jego opracowaniu, niemniej

duży wkład przy jego tworzeniu wniósł UNICEF,
który od połowy lat osiemdziesiątych z dużym
zaangażowaniem włączył się do prac grupy roboczej pracującej nad gotowym tekstem Konwencji. Nie mniejszy wkład w utworzeniu Konwencji miała Polska, trzeba powiedzieć za Ada-

Seminarium to było pierwszym regionalnym spotkaniem na którym omawiano zagadnienia praw dziecka. Zgromadziło
ono przedstawicieli z 23 państw europejskich, przedstawicieli UNESCO i UNICEF oraz obserwatorów 22 organizacji,
afiliowanych przy Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ.
M. Balcerek, Prawa Dzieci, Warszawa 1986, s. 164.
M. Balcerek, Międzynarodowa ochrona dziecka, Warszawa 1988, s. 207.
A. Łopatka, Dziecko.., s. 21.
E. Kantonowicz, Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Warszawa 1996, s. 38.
Patrz: A. Łopatka, Konwencja praw dziecka, [w:] Prawa ..., pod red. J. Bińczyckiej, Kraków 1999, s. 21.
Przewodniczącym grupy roboczej przygotowującej tekst Konwencji o Prawach Dziecka został prof. Adam Łopatka.
A. Łopatka, Dziecko. Jego Prawa człowieka, Warszawa 2000, s. 22.
A. Łopatka, Konwencja…, s. 22.
E. Kantonowicz, Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Warszawa 1996, s. 38-39.
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mem Łopatką: „Polska ma szczególnie doniosły

skim19. Składając zastrzeżenia, Polska w zakre-

ona największym, a w istocie jedynym tej rangi;

Składając zastrzeżenia, Polska złożyła jed-

i konstruktywny wkład w powstanie tej Kon-

wencji. Bez przesady można powiedzieć, że jest
polskim wkładem w tworzeniu uniwersalnych
standardów w dziedzinie praw człowieka”.

Konwencja o Prawach Dziecka weszła w życie

2 września 1990 r., tj. w chwili gdy została ratyfi-

kowana przez 20 państwo zgodnie z art. 49 ust.
1, Konwencji. Polska podpisała tekst Konwencji

26 stycznia 1990 r., lecz z jej ratyfikacją zwle-

kano aż do 7 czerwca 1991 r., a weszła w życie
jak już wcześniej wspomniałem z dniem 7 lipca

1991 r. Ratyfikując ten dokument Polska złożyła
dwa zastrzeżenia tj. do art. 7 oraz 38 Konwen-

cji o następujących treściach: 1) W odniesieniu
do artykułu 7 konwencji: Rzeczpospolita Polska

zastrzega, że prawo dziecka przysposobionego
do poznania rodziców naturalnych będzie pod-

legało ograniczeniu poprzez obowiązywanie
rozwiązań prawnych umożliwiających przyspo-

sabiającym zachowanie tajemnicy pochodzenia
dziecka; 2) O granicy wieku, od której dopusz-

czalne jest powoływanie do służby wojskowej
lub podobnej oraz uczestnictwo w działaniach

zbrojnych, rozstrzyga prawo Rzeczypospolitej
Polskiej. Granica ta nie może być niższa niż przewidziana w art. 38 konwencji. Drugie zastrzeże-

sie ich treści nie jest związana odpowiednimi
postanowieniami Konwencji.

nocześnie dwie deklaracje, które w żaden sposób nie zobowiązują, a są jedynie publicznym

oświadczeniem w jaki sposób nasz kraj zamierza stosować dany zapis Konwencji w praktyce.
W stosunku do art. 12 oraz 16 Konwencji, Polska

uznała że wykonywanie praw dziecka winno się
dokonywać z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i trady-

cjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie
i poza rodziną. Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że Konwencja sama zaleca brać pod uwagę znaczenie wartości i tradycji danego narodu, jednocześnie wskazując, tym samym w artykule 24,

aby podejmować skuteczne i właściwe kroki na
rzecz zniesienia tradycyjnych praktyk przynoszących szkodę dla zdrowia dziecka. W odnie-

sieniu do art. 24 ust. 2 pkt. f Polska zastrzegła,
że poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie

w zakresie planowania rodziny powinno pozostawać w zgodzie z zasadami moralności20.

III. Regulacje Prawne Zawarte
w Konwencji o Prawach Dziecka
Konwencja o Prawach Dziecka jest wielo-

nie jest zdecydowanie zbędne, a można je wytłu-

stronną umową międzynarodową, z dziedzi-

między Konwencją a ustawodawstwem pol-

następujących założeniach:

maczyć jedynie niezrozumieniem przez posłów

i senatorów treści art. 38 Konwencji i stosunku
18
19

20
21

ny praw człowieka, zawierającą katalog praw

dziecka jako istoty ludzkiej21, a opiera się na

Patrz: A. Łopatka, Konwencja…, s. 22.
W chwili ratyfikacji Konwencji o Prawach Dziecka do wojska powoływane były osoby w dziewiętnastym roku życia, zaś
ochotnicy w wieku siedemnastu lat, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tj. (Dz.U z 1988 r. Nr 30, poz. 207) – tekst archiwalny.
Ustawa z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 16, poz. 71).
H. Kołakowska-Przełomiec, Prawo polskie a Konwencja o Prawach Dziecka, [w:] Dziecko i jego prawa, red. E. Czyż,
Warszawa 1992, s. 51.

Artykuły prawnicze

-

-

dziecko jest samodzielnym podmiotem,

Konwencja o Prawach Dziecka bezpośrednio

a z powodu swojej niedojrzałości psychicz-

określa definicję dziecka, a także zakres praw

dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowa-

że wszystkie prawa traktowane są jednakowo.

nej i fizycznej wymaga szczególnej opieki
i ochrony prawnej,

nia jego tożsamości, godności i prywatności,

rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,

państwo winno wspierać rodzinę a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Konwencja ta składa się z preambuły oraz

z trzech zasadniczych części. Preambuła podzielona jest na 13 paragrafów, w których określono

podstawowe założenia, którymi społeczność
międzynarodowa winna się kierować, natomiast
właściwa treść Konwencji obejmuje 54 artykuły
oraz szereg postanowień dodatkowych.

W części I znajduje się 41 artykułów, za-

osobistych, socjalnych i kulturalnych, ale także

i politycznych. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć,
Zgodnie z art. 1, dzieckiem jest każda istota

ludzka w wieku poniżej lat osiemnastu, chyba że

zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka
uzyska ono wcześniej pełnoletność, zwrócić należy uwagę na wyższość przepisów obowiązują-

cych w Polsce, które definiują dziecko jako każdą
istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełno-

letności23. Konwencja natomiast świadomie nie
określa praw ekonomicznych dziecka gdyż, dziecko powinno się uczyć, a nie pracować, bawić się,
a nie uprawiać działalność gospodarczą24.
-

wierających katalog praw dziecka, część II uj-

-

związane z praktyczną realizacją praw zawar-

-

muje obowiązki ONZ oraz wyspecjalizowanych
agencji ONZ i państw ratyfikujących Konwencję

-

tych w dokumencie, część III postanawia, że
aktualna Konwencja jest otwartą kodyfikacją

praw dzieci na świecie i istnieje możliwość jej
uzupełnienia bądź rozwijania22.
22

23
24
25

26

27
28

29

Do praw osobistych możemy zaliczyć:
prawo do życia i rozwoju (art. 6)25,

prawo do posiadania stanu cywilnego oraz
do uzyskania obywatelstwa (art. 7)26,
prawo do tożsamości (art. 8)27,

prawo do rodziny, a także do ochrony więzi

rodzinnych w przypadku rozwodu, sepa-

racji, uwięzienia, wygnania, deportacji lub
śmierci (art. 9 i 10)28,

prawo do prywatności (art. 16)29,

The Draft Convention on the Rights of the Child, United Nations, New York 1989.
Taką definicje dziecka przyjmuje art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, (Dz.U. Nr 6,
poz. 69 ze. zm.).
Patrz M.J. Zajączkowska, Prawa dziecka…, s. 374.
Ochronę życia w Polsce przewiduje art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.
483 ze zm.). Prawną ochronę życia jeszcze w fazie prenatalnej przewiduje ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności płodu ludzkiego (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.).
Nabycie obywatelstwa w Polsce reguluje art. 34 ust. 1 Konstytucji RP. Kwestię obywatelstwa reguluje również ustawa z dnia
15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.). Regulację stanu cywilnego w naszym
kraju określa ustawa z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.).
Ochronę nazwiska będącego synonimem tożsamości każdego człowieka, prawodawca polski chroni poprzez art. 23
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Art. 48 § 2 Konstytucji RP wskazuje na sytuację kiedy można odebrać prawa rodzicielskie. Wypełniając tą normę Konstytucyjną trzeba posłużyć się ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Prawodawca poprzez art.
93 §1 przyznaje władzę rodzicielską obojgu rodzicom, natomiast § 2 określa sądowe przyznanie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka.
Na temat prawa do prywatności mówi wprost art. 47 Konstytucji RP. Ochroną prywatności zajmuje się również prawo
cywilne, zobacz art. 23 kodeksu cywilnego.

29
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30

-

prawo do wyrażania własnych poglądów

-

cyjnych (art. 12,13)30,

-

i poszanowania ich przez dorosłych także
-

-

w postępowaniach sądowych i administraprawo do własnych przekonań oraz swobody wyznawanej religii (art. 14)31,

-

nym (art. 19, 34, 37)32,

-

prawo do ochrony przed przemocą fizyczną

i psychiczną oraz wykorzystaniem seksualprawo do opieki zastępczej (art. 20)33

prawo do bezpłatnej nauki w zakresie

szkolnictwa podstawowego, średniego,
ogólnokształcącego jak i zawodowego
30

31

32
33

34

35
36

37

(art. 28)34,

prawo mniejszości etnicznych do kultywowania swoich tradycji oraz praktyk religijnych (art. 30)35,

prawo do wypoczynku, zabawy oraz spędzania czasu wolnego (art. 31 ust. 1),

zakaz wykonywania kary śmierci lub stoso-

wania kary dożywotniego więzienia wobec
dziecka (art. 37)36,

Prawo do ochrony przed aktywnym uczest-

nictwem w działaniach wojennych, dzieci
do lat 15 (art. 38)37.

Prawa dziecka do kultury zostały zawarte

w artykule 31 ust. 2 Konwencji.

Do praw politycznych należą:

Swobodne wyrażanie swoich poglądów wynika wprost z art. 54 ust.1 Konstytucji RP. Zdanie dziecka winno być brane
pod uwagę jeżeli chodzi o jego prawa zobacz art. 72 ust 3 Konstytucji RP. Dzieci w Polsce posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych zobacz art. 15 kodeksu cywilnego, posiadają również zdolność procesową zobacz art. 65
§ 2 oraz art. 573 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Sąd Najwyższy w postanowieniach z dnia 16 grudnia 1997 r. (III CZP 63/97) oraz z 16 stycznia 1998 r. (II CKN 855/97)
stwierdził, iż wysłuchanie dziecka w postępowaniu jego dotyczącym jest niezbędna gwarancją procesową przewidzianą
w Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Dziecko w Polsce ma zapewnioną swobodę wyrażania swoich przekonań w tym przekonań religijnych zobacz art. 48 i
53 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr
231, poz. 1965 ze zm.). Rodzice mają prawo ukierunkowania poglądów swoich dzieci, także do wyznawania konkretnej
religii, biorąc jednak pod uwagę wiek i stopień dojrzałości dziecka. Rola rodziców w przekazywaniu religii, normowana
jest zapisami Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993
r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 36, poz. 155), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 390), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U.
Nr 67, poz. 753) oraz dwoma Orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego sygn. (K.11/90) z 1991 r. i (U.12/92) z 1993 r.
Zob. art. 40 i 72 ust 1 Konstytucji RP, a także art. 198-202, 204 §3, 207, 210, 211 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej przysługuje pomoc i opieka od władzy publicznej, gwarancję taką daje
art. 72 ust. 2 Konstytucji. W ściśle określonych przypadkach sąd może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie
zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej zob. art. 109 § 2 pkt. 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz art. 70-72 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Polska jeszcze przed wejściem w życie Konwencji o Prawach Dziecka zapewniała bezpłatną edukacje we wszystkich
typach szkół. Kwestie te są uregulowane przez art. 70 Konstytucji RP, oraz w art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.). W przypadku kształcenia się na studiach wyższych
ustawa przewiduje pobieranie opłat tylko w przypadkach określonych przez art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Zob. art. 35 Konstytucji RP.
Ustawodawca polski nie przewiduje kary dożywotniego więzienia dla osoby poniżej osiemnastego roku życia ani tym
bardziej kary śmierci, mówi o tym wprost artykuł 54 § 2 ustawy Kodeks karny (Dz.U. z 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Zobacz również art. 32 kodeksu karnego.
Zob. art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).

Artykuły prawnicze

-

Prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń (art. 15) .
38

Na prawa socjalne zawarte w Konwencji

o Prawach Dziecka składają się:
-

prawo do możliwie najwyższego poziomu
ochrony zdrowia (art. 24,25) ,
39

prawo do zabezpieczenia socjalnego oraz do
odpowiedniego standardu życia (art. 26, 27)40.

Katalog praw dziecka zawarty w Konwen-

cji jest istotnym krokiem naprzód w ich potencjalnym zabezpieczeniu, pozwala bowiem na

stworzenie pewnych mechanizmów obronnych
w ujęciu aksjologicznym, ekonomicznym i politycznym . W międzynarodowym ujęciu nad
41

przestrzeganiem Konwencji i stosowaniem praw
dziecka w niej uznanych czuwa Komitet Praw
Dziecka, składający się osiemnastu członków

42

wybieranych na czteroletnią kadencje, przy

czym będą oni mogli zostać wybrani ponownie.
Kandydatów na członków Komitetu wskazują

Państwa-Strony, wskazując jedną osobę z pośród swoich obywateli. Wybory członków Komitetu odbywają się na spotkaniach Państw-Stron,

zwoływanych przez Sekretarza Generalnego
w siedzibie Narodów Zjednoczonych .
43

Zadaniem Komitetu jest badanie postępów

dokonanych przez państwa w realizacji zobowiązań jakie przewiduje Konwencja. W tym
38

39

40
41
42
43
44

celu, Państwa-Strony przedkładają Komitetowi

za pośrednictwem Sekretarza Generalnego Na-

rodów Zjednoczonych sprawozdania odnośnie
środków stosowanych przez nie dla realizacji postanowień zawartych w Konwencji oraz

osiąganego postępu w korzystaniu przez dzieci
z przysługujących im praw44. Pierwsze spra-

wozdanie ma być złożone w ciągu dwóch lat po
wejściu w życie Konwencji dla danego państwa.

Kolejne sprawozdania winny być składane co

pięć lat. Sprawozdanie powinno wskazywać na

czynniki oraz na ewentualne trudności wpływające na stopień wypełnienia zobowiązań

wynikających z Konwencji. Powinno też zawierać informacje zapewniające Komitetowi

pełną wiedzę na temat wprowadzenia w życie
postanowień Konwencji w danym kraju. Komi-

tet może wezwać Państwo-Stronę do złożenia
dalszych informacji odnoszących się do wprowadzenia Konwencji w życie. Państwo powinno

szeroko udostępnić swoje sprawozdanie z realizacji Konwencji opinii publicznej w swoim kra-

ju. Komitet po przeanalizowaniu sprawozdania
z realizacji praw dziecka w danym kraju, może

uczynić sugestie i zalecenia zainteresowanemu
Państwu-Stronie oraz podać te informacje do
wiadomości Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zob. art. 57 i 58 Konstytucji RP. Szczegółowe uregulowania w zakresie wolności zgromadzeń określa ustawa z dnia 5
lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.). Możliwość zrzeszania reguluje ustawa z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. 79, poz. 855 ze zm.).
Zob. art. 68 Konstytucji RP. Prawo do ochrony zdrowia w Polsce reguluje szereg aktów normatywnych rangi ustawowej.
Do najważniejszych należą: ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz.
89 ze zm.), ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.
Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Zob. art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. Szczegółowe regulacje z zakresu zabezpieczenia socjalnego można odszukać w ustawie
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).
Szerzej patrz: E. Kantonowicz, Ochrona praw..., s. 47-48.
Początkowo Komitet Praw Dziecka składał się dziesięciu członków, jednak wskutek ilości sprawozdań jakie musiał rozpatrzyć zdecydowano o powiększeniu składu Komitetu do osiemnastu członków.
Wybory do komitetu rozpoczęły się 28 lutego 1991 r.
Polska pierwsze sprawozdanie złożyła w 1993 r. Zostało ono rozpatrzone przez Komitet w 1995 r.

31
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IV. Podsumowanie
Podsumowując należy zauważyć, że Kon-

wencja o Prawach Dziecka, choć nie spowodowała znaczącej poprawy sytuacji dziecka na

świecie, to jest jednak pierwszym aktem o globalnym znaczeniu, w którym poszczególne kraje zobowiązały się do postrzegania dziecka jako
podmiotu praw, nie tylko obowiązków.
Pod

wpływem

zobowiązań

zawartych

w Konwencji o Prawach Dziecka, Polska w wie-

lu sprawach zmieniła swoje prawodawstwo.
Szczególne znaczenie miały zalecenia Komitetu

Praw Dziecka po przeanalizowaniu rządowego
raportu w 1995 roku, w którym Komitet zwrócił uwagę na konieczność powołania organu

państwowego, który miałby się zajmować ogółem wszystkich spraw dotyczących dzieci. Tak

tego aktu prawnego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, było przedstawie-

nie dziecka nie tylko jako własności rodziców
lub opiekunów prawnych, lecz także ukazanie

przedstawicieli najmłodszego pokolenia jako

podmiotów praw, niezależnie od obywatelstwa,
koloru skóry, rasy, języka, wyznawanej religii

lub przynależności do pewnej grupy kulturowej. Jako akt normatywny o randze międzynarodowej Konwencja o Prawach Dziecka w istocie jest „Światową Konstytucją Praw Dziecka”,

winna więc być znana każdemu człowiekowi,

chociażby przez to że dzieci stanowią trzecią
część, istot ludzkich zamieszkujących Ziemię.

SUMMARY

In this article the author intended to depict

też się stało, Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

the origin of establishing the Convention on the

centralny organ państwowy, natomiast ustawa

ing this legal act by the General Assembly of

skiej z 2 kwietnia 1997 roku, postanowiła że
ma być powołany Rzecznik Praw Dziecka jako
regulująca działania i kompetencje Rzecznika

Praw Dziecka została uchwalona 6 stycznia
2000 r.

SŁOWA KLUCZOWE
Dziecko, prawa dziecka, komitet, konwen-

cja, ONZ.

STRESZCZENIE
W artykule autor przedstawia genezę przy-

jęcia Konwencji o Prawach Dziecka oraz przy-

bliża jej cele i założenia. Zamiarem przyjęcia

Rights of the Child, as well as bring closer its
goals and principles. The intention of establish-

the United Nations was not to show the child
only as the property of the parents or the legal

guardians but also to show the youngest generation as the subject of certain rights, regardless of citizenship, color of skin, race, language,

religion or membership in any cultural group.
As the prescriptive act of international impor-

tance, the Convention on the Rights of the Child
is in fact “World’s Constitution of the Child’s
Rights” so it should be known to every person

due to the fact that children constitute third
part of human beings inhabiting the Earth.

Artykuły prawnicze
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Artykuły prawnicze

Mgr Grzegorz Wolak

Zasada dowolności formy złożenia
oświadczenia woli
a autonomia woli podmiotów prawa cywilnego
Der Grundsatz der Freiheit der Willenserklärungsform
und die Willensautonomie der Zivilrechtssubjekte

I. Uwagi wstępne
Problematyka formy złożenia oświadczenia

woli uregulowana jest w sposób ogólny w ko1

deksie cywilnym w księdze pierwszej – Część
ogólna (art. 73-81). Ponadto przepisy tego ko-

deksu w wielu miejscach pozostałych trzech
ksiąg zastrzegają obowiązek zachowania formy
szczególnej dla takich czy innych oświadczenia

woli. Czynią tak też zresztą przepisy wielu innych aktów prawnych. Różne są przy tym sankcje niezachowania wymogów ustawy w tym

zakresie . Wtedy rzecz jasna dla zrozumienia
2

w pełni tych regulacji ustawowych niezbędne
jest sięgnięcie do ogólnych przepisów w tej materii zawartych w księdze pierwszej kodeksu

cywilnego. Regulacja ta – jak to można bez trudu wywnioskować ze zdania pierwszego – nie

jest bardzo obszerna (stanowi ją wszak zaledwie kilka przepisów), jednakże w praktyce na
1

2
3

jej tle pojawiają się, co jakiś czas wątpliwości
i niejasności wymagające „pochylenia się” nad

nimi czy to ze strony doktryny, czy też Sądu

Najwyższego, jak i Sądów Apelacyjnych3. Mało

tego – czasami okazuje się też, że odkodowanie z określonego przepisu prawa z jaką formą

szczególną mamy w nim do czynienia nie jest

wcale rzeczą łatwą. Nierzadko trudności sprawia też ustalenie czy dla określonego oświad-

czenia woli ustawodawca zastrzegł formę
szczególną, czy też wprost przeciwnie.

II. Zasada dowolności formy
złożenia oświadczenia woli –
pojęcie
Punkt wyjścia do rozważań w zakresie pro-

blematyki formy czynności prawnych stanowią

nie wzmiankowane wyżej przepisy art. 78-81

k.c., lecz przepis art. 60 k.c. statuujący zasadę

Wbrew tytułowi działu III tytułu IV księgi I k.c. (Forma czynności prawnych) w rzeczywistości tylko ten istotny i
nieodzowny (konieczny) element każdej czynności prawnej, bez którego ona nie istnieje, jakim jest oświadczenie
woli, może być ujęty w określonej formie.
Co do pojęcia formy szczególnej czynności prawnej oraz jej rodzajów zob. np. G. Wolak, O formie czynności prawnych
w ogólności, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 3(4), s. 58-73.
Na marginesie sądy powszechne bardzo często korzystają z dorobku orzeczniczego SN czując się związane jego stanowiskiem nie tylko auctoritate vi (zob. moc wiążąca uchwały SN podjętej w konkretnej sprawie – art. 390 k.p.c.), co vi
auctoritatis, tzn. mocą autorytetu, tej najwyższej krajowej instancji sądowej.
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swobody formy czynności prawnej (oświad-

wyrażona w tym przepisie oznacza, że z reguły

przez większość doktryny. W doktrynie określa

sposobami ujawnienia woli. Jeżeli ustawa bądź

czenia woli) – tak zasada wyrażona w tymże
przepisie kodeksu cywilnego określana jest

się ją też jako zasada swobody wyboru formy
czynności prawnej , zasada dowolności formy
4

5

czynności prawnej (oświadczenia woli), zasada

dowolności w wyrażaniu woli , czy też zasada
6

swobody co do sposobu wyrażenia woli . Zda7

niem autora niniejszego artykułu najwłaściwiej

jest określać ją jako „zasada dowolności formy
złożenia oświadczenia woli” względnie „zasada

swobody formy złożenia oświadczenia woli”.
W ten sposób podkreśla się przede wszystkim

to, że dowolność czy też swoboda odnosi się
do sposobu wyrażenia woli (złożenia oświadczenia woli) przez podmioty prawa cywilnego, a nie do czynności prawnej jako całości8.
W dalszej części artykułu na określenie zasady

wyrażonej w art. 60 k.c. używać będę dlatego
właśnie określenia „zasada dowolności formy
złożenia oświadczenia woli”.

Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjąt-

ków w ustawie przewidzianych wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażo-

na przez każde zachowanie się tej osoby, które
ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym

również przez ujawnienie tej woli w postaci
elektronicznej (oświadczenie woli). Zasada
4
5
6
7
8
9
10

do dokonania czynności prawnej nie trzeba posługiwać się określonymi przez przepisy prawa

wola stron nie stanowi inaczej, dopuszczalne jest wyrażenie woli (złożenie oświadczenia woli) przy pomocy jakichkolwiek znaków,
a więc nie tylko znaków słownych, tworzących

język, byleby tylko w świetle przyjętych reguł
znaczeniowych przejawiały one wolę wywołania określonych skutków prawnych. Przez znak

należy rozumieć przy tym każdy „dostrzegalny
układ rzeczy czy zjawisko spowodowane przez

kogoś ze względu na to, iż jakieś wyraźnie ustanowione czy zwyczajowo ukształtowane reguły nakazują wiązać z takim układem rzeczy czy

zjawiskiem myśli określonego rodzaju9. Znaki
te, będące środkiem komunikacji interpersonalnej, podzielić można na znaki słowne two-

rzące język, którego reguły znaczeniowe mają
charakter obiektywny i na znaki inne niż słowne (pozajęzykowe, pozawerbalne), które wymagają zawsze kontekstu sytuacyjnego. Okre-

ślone zachowanie może bowiem z uwagi na
dany układ sytuacyjny stanowić wyraz oświad-

czenia woli, podczas gdy w oderwaniu od tego
kontekstu nie wyraża żadnego oświadczenia

woli10. I tak np. umowę kupna książki można
zawrzeć składając zamówienie pisemne czy

Tak np. B. Ziemianin, Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 1999, s. 213; J. Mojak, [w:] T.A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar,
E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2006, s. 151.
Zob. H. Izdebski, M. Małek, Kodeks cywilny a działalność gospodarcza. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Łomianki
2000/2001, s. 132.
Zob. J. Frąckowiak, Znaczenie formy notarialnej w polskim prawie spółek na tle prawa Unii Europejskiej, „Rejent” 1998,
nr 4, s. 11.
Zob. E. Drozd, Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, PoznańKluczbork 1993, s. 7.
Zob. G. Wolak, Charakter prawny przepisów regulujących formę czynności prawnych (oświadczeń woli), „Nowy Przegląd
Notarialny” 2010, nr 2.
Zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1998, s. 14.
Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, s. 202 i n.
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emailowe, ale równie dobrze w ten sposób, że

podmioty odznacza się znacznym stopniem

się temu biernie przypatrywał. Tytułem cieka-

nej formie, czasie i miejscu, a więc muszą odpo-

kupujący położy odpowiednią kwotę pieniędzy
i weźmie kupowany towar, a sprzedawca będzie
wostki można wskazać, że kodeks zobowiązań

z 1933 r. (Dz. U. z 1933r., Nr 82, poz. 598) w art.

29 expressis verbis stanowił o znakach. Zgodnie
z nim „wolę oświadczyć można nie tylko sło-

wami i powszechnie przyjętymi znakami, lecz
i takim zachowaniem się, które w danych oko-

licznościach nie budzi wątpliwości co do treści
oświadczenia”. Tym samym wyróżniał on 3 ro-

dzaje znaków: 1) słowne, 2) znaki powszechnie
przyjęte, 3) zachowania, które w danych oko-

licznościach nie budzą wątpliwości co do treści
oświadczeń woli.

W pełni trafny jest przy tym pogląd wyrażony

przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 20
czerwca 2006 r., I ACa 1391/0511, według które-

go przepis art. 60 k.c. przez pojęcie czynności
prawnej dokonanej per facta concludentia rozumie jedynie formę (sposób) wyrażenia oświad-

czenia woli, którego treść jest niewątpliwa, nie
uzasadnia natomiast przypisania czynnościom
prawnym treści, jakie nie wynikają ani z nich,
ani z ustawy, ani z zasad współżycia społecznego
czy ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c.).

Nie można też odmówić racji SN, który w po-

stanowieniu z dnia 21 listopada 2006 r., III CZ

78/06 wyraził pogląd, że do oceny prawidło12

wości czynności procesowych nie mają zasto-

sowania przepisy dotyczące formy oraz treści
oświadczeń woli (art. 60 i nast. k.c.). W jego uzasadnieniu SN wywiódł, że postępowanie cywilne jako uporządkowany zespół czynności pro-

cesowych podejmowanych przez strony i inne
11

12

LEX nr 278411.
OSNC 2007, nr 5, poz. 78.

sformalizowania. Czynności procesowe dla swej
skuteczności muszą być dokonywane w określowiadać określonemu modelowi ustanowionemu

przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Niezgodność z tym modelem, wynikająca z niespełnienia przewidzianych ustawą wymagań,

mniej lub bardziej szczegółowych, rodzi róż-

ne konsekwencje, niekiedy – w zależności od
stopnia sformalizowania i rygoryzmu poszczególnych czynności – nieodwracalne. W wypad-

ku niektórych środków zaskarżenia, które są
czynnościami procesowymi mającymi na celu

uniknięcie niekorzystnego skutku procesowego,
spełnienie wymagań formalnych stanowi jeden

z warunków ich dopuszczalności. Skoro z punk-

tu widzenia uniwersalnych zasad procesu za
niewadliwą (legalną) – a tym samym skuteczną
– można uznać tylko taką czynność procesową,

która odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym dla niej przez ustawę, należy odrzu-

cić tezę, że do oceny prawidłowości czynności
procesowych – mają zastosowania przepisy do-

tyczące formy oraz treści oświadczeń woli (art.
60 i n. k.c.). Teza ta oparta została na niedopusz-

czalnej próbie zatarcia różnic między treścią

czynności procesowej a jej formą; w odniesieniu

do formy, regulowanej wyłącznie przepisami
prawa procesowego o charakterze bezwzględnym, o stosowaniu przepisów prawa cywilnego materialnego w ogóle nie może być mowy,

a w odniesieniu do treści jest to dopuszczalne
tylko wtedy, gdy wyraźnie przewidują to przepi-

sy kodeksu postępowania cywilnego (np. art. 92

lub 165 § 1; zob. też uzasadnienie orzeczeń SN
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z dnia 18 września 1951 r., C 111/51, OSN 1953,

Należy też odnotować w tym miejscu, że

nr 2, poz. 38 albo z dnia 19 stycznia 1960 r., 3

w doktrynie M. Kępiński w swojej pracy Przenie-

i trafne pozostaje zapatrywanie, że jeżeli czyn-

my czynności prawnych, wynika a contrario z art.

CR 915/59, OSN 1961, nr 1, poz. 18). SN słusz-

nie zaznaczył przy tym, że „oczywiście, aktualne
ność procesowa jest nośnikiem także czynności
materialnoprawnej (np. uznanie roszczenia, potrącenie, ugoda itp.), to do oceny skutku wywołanego w sferze prawa materialnego mogą mieć

zastosowanie przepisy tego prawa, w tym art. 65

k.c. (zob. np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia
18 lipca 1962 r., 4 CO 20/60, OSNCP 1964, nr 1,

poz. 3)”. Dopowiedzmy za SN, że w takim przypadku zastosowanie będzie mógł mieć oczywiście także omawiany art. 60 k.c.

Idąc krok dalej w naszych rozważaniach na-

leży stwierdzić, że bezsprzecznie mankamen-

tem obecnego ujęcia zasady dowolności formy
złożenia oświadczenia woli – na który zwraca

uwagę S. Wójcik – jest to, że art. 60 k.c. pomi13

ja drugie źródło obowiązku zachowania formy
szczególnej oświadczenia woli, jakim jest wola

stron (chodzi o tzw. pactum de forma). Tenże

S. Wójcik proponował dlatego, by początkowa
treść tego przepisu miała treść: „Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo

wynikających z woli stron wyrażonej w umowie co do czynności prawnej między nimi...”.
13
14
15

sienie własności nieruchomości rolnych wyraził

pogląd, że obowiązywanie zasady swobody for-

73 § 1 i 2 k.c.14 Pogląd ten nie wydaje się jednak
przekonujący, jako że podstawą normatywną

obowiązywania tejże zasady jest artykuł 60 k.c.,
wyrażający ją wprost. Nie ma dlatego moim zda-

niem potrzeby sięgać do wnioskowania a contrario. Inną już zupełnie kwestią jest to, że dość nie-

fortunnie regulacja zawarta w art. 60 k.c. zamiast

znaleźć się w dziale V tytułu IV poświęconym
formie oświadczenia woli została umieszczona przez ustawodawcę w dziale I zawierającym
przepisy ogólne o czynnościach prawnych.

Odnośnie omawianej zasady w uzasadnie-

niu projektu Księgi I kodeksu cywilnego opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa

Cywilnego15 stwierdza się, że „zasada swobody
formy (art. 104) stanowi koronną, powszech-

nie uznaną także w innych ustawodawstwach
(między innymi w prawie niemieckim, szwajcarskim, holenderskim, francuskim, a także

w systemie common law) zasadę określającą
sposób złożenia oświadczenia woli. Aktualnie
jest ona wyrażona w art. 60 k.c. Usytuowanie

tego przepisu poza Działem III Tytułu IV Księgi

Zob. S. Wójcik, Forma czynności prawnych w świetle zasad polskiego prawa cywilnego oraz stanowiska Polski wobec
Unii Europejskiej (zagadnienia ogólne), „Rejent” 1998, nr 4, s. 145-146.
Zob. M. Kępiński, Przeniesienie własności gospodarstw rolnych, Poznań 1970, s. 43. Pogląd ten zdaje się akceptować
M. Gutowski w: tenże, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008, s. 196.
Od kilku już lat działa w Polsce przy Ministrze Sprawiedliwości utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Stosownie do § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia do jej zadań należy: 1) przygotowywanie
założeń i ogólnych kierunków zmian w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie gospodarczym prywatnym, 2)
opracowywanie założeń oraz projektów o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego prywatnego, z uwzględnieniem zadań wynikających z potrzeb harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim.
Komisja ta przygotowywała projekty wcześniejszych nowelizacji kodeksu cywilnego, także w zakresie przepisów o formie
czynności prawnych. Efektem jej prac jest także projekt Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, zawierający również przepisy
odnoszące się do formy oświadczenia woli. Problematyce tej poświęcony jest dział V tytułu IV (art.104-115). Projekt ten
dostępny jest m. in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/kkpc/ksiega.rtf.
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pierwszej Kodeksu cywilnego nie jest rozwiąza-

nych (art. 60) jest prawidłowa i taki stan rzeczy

drugie z uwagi na zaistniałe na tym tle dylematy

m.zd. argumentację Komisji Kodyfikacyjnej

niem w pełni trafnym, po pierwsze z uwagi na
rozbicie regulacji formy oświadczenia woli, a po

dotyczące samego rozumienia formy oświadczenia woli. Z tych względów, uzasadnione wy-

daje się przeniesienie regulacji swobody formy

oświadczenia woli do Działu V, poświęconego
wyłącznie przepisom o formie. Takie rozwiąza-

nie stanowi również konsekwencję odrębnego
zdefiniowania pojęcia oświadczenia woli w art.

należy utrzymać także w przyszłości”.

Za bardziej przekonującą uznać należy

Prawa Cywilnego.

III. Zasada swobody formy
złożenia oświadczenia woli
a autonomia woli podmiotów
prawa
W doktrynie prawa cywilnego nie ma zgod-

1 Działu I. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem, zasa-

ności co do tego czy zasadę dowolności formy

wyrażenia oświadczenia woli, o ile w danym

swobody umów sensu largo konstruowanej

da swobody formy powinna być rozumiana jako

możliwość dowolnego, pod względem sposobu,
przypadku nie jest przewidziany wymóg zacho-

wania formy szczególnej. Proponowany art. 104
§ 1 wyraża zatem nie tylko zasadę swobody formy, ale jednocześnie wiąże pojęcie formy szcze-

gólnej z wynikającym z ustawy lub z czynności
prawnej, obowiązkiem zachowania określonej

formy. Ponadto, proponowany przepis przewi-

duje uzupełnienie regulacji art. 60 k.c., poprzez
wskazanie, jako źródła obowiązywania formy
szczególnej także czynności prawnej”.

Warto wskazać w tym miejscu, że innego

zdania niż członkowie Komisji Kodyfikacyjnej

Prawa Cywilnego był S. Wójcik , według które16

go zasadę dowolności formy złożenia oświadczenia woli „należy wyrazić w przepisie ustawy
zamieszczonym w księdze pierwszej k.c. Jako
właściwe – choć nie jedyne możliwe – należy

uznać umieszczenie przepisu wyrażającego
zasadę swobody formy czynności prawnych
wśród przepisów ogólnych dotyczących czyn-

ności prawnych. Obecna lokata przepisu k.c.
wyrażającego swobodę formy czynności praw16

Zob. S. Wójcik, Forma czynności…, s. 141 i 145.

złożenia oświadczenia woli traktować należy,
jeśli idzie o umowy, jako jeden z elementów
w oparciu o art. 3531 k.c. (wyrażający swobo-

dę umów sensu stricto odnoszącą się li tylko
do swobody kształtowania treści stosunku

umownego) w powiązaniu z innymi przepisami kodeksu cywilnego, czy też brak podstaw

do takiego potraktowania tej zasady. Ujmując
tę kwestię nieco inaczej chodzi o to czy ustano-

wienie wymogu zachowania formy szczególnej
dla złożenia oświadczenia woli stanowi ograniczenie kompetencji podmiotów do autonomicznego kształtowania swojej sytuacji prawnej

w drodze czynności prawnych czy też wcale tak

nie jest. Z wykładu części ogólnej prawa cywil-

nego każdy prawnik winien dobrze wiedzieć,
że jedną z cech cywilistycznej regulacji stosunków prawnych jest przyznanie podmiotom prawa cywilnego tzw. autonomii prywatnej, pole-

gającej na tym, że podmioty te mogą własnym
działaniem kształtować swoje stosunki prawne
w szeroko zakreślonych przez prawo granicach,

a kształtując te stosunki prawne nie występują
wobec innych podmiotów jako dysponenci wła-
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dzy państwowej (imperium). Wzmiankowana

55, poz. 321), wprowadził do kodeksu cywil-

miotów prawa) cech cywilnoprawnej metody

swobodę co do tego, czy chcą zawiązać między

autonomia woli podmiotów prawa stanowi jedną z dwóch (obok zasady równorzędności podregulacji stosunków prawnych .
17

W tym kontekście jeszcze w okresie między-

wojennym A. Ohanowicz stwierdzał, że „zasada w myśl, której wszelka umowa nieformalna

rodzi zobowiązanie [...] jest podstawą koncep-

cji wolności umów”18. Stanowisko to znalazło
w doktrynie wielu zwolenników, którzy odformalizowanie czynności prawnych uznają za jeden z przejawów zasady wolności umów obliga-

cyjnych. Wśród elementów składających się na
swobodę umów sensu largo wyróżniają oni najczęściej takie swobody jak: a) swoboda zawarcia umowy, b) swoboda doboru kontrahenta, c)

swoboda kształtowania treści umowy (swoboda
umów sensu stricto – art. 353 k.c. ), d) swobo1

da formy jej zawarcia, d) swoboda modyfikacji
postanowień umownych, d) wreszcie swoboda
unicestwienia zawartej wcześniej umowy19.

Taki pogląd wyraził też SN w uzasadnieniu

uchwały pełnego składu Izby Cywilnej z 28
kwietnia 1995 r., III CZP 166/94 , stwierdza20

jąc, iż art. 3531 k.c. w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 28 lipca 1990
r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
17

18
19

20

nego zasadę swobody umów, która oznacza, że
podmioty zawierające umowę: a) mają pełną
sobą stosunek obligacyjny, a więc, czy zobowiązanie umowne w ogóle powstanie; b) mają

swobodę wyboru kontrahenta; c) mogą treść
umowy ukształtować według swego uznania,

a tym samym powołać do życia taki stosunek

zobowiązaniowy, jaki odpowiada ich interesom;
d) prawnie skuteczne jest samo porozumienie

stron, nie wymagające w zasadzie szczególnej
formy, chyba że wymóg taki wynika z ustawy.

W takim ujęciu doktryny i judykatury swoboda
umów oznacza m.in. daleko posunięte uwolnienie stron od formalizmu prawnego – co do

zasady bowiem prawnie skuteczny jest już sam
consensus stron wyrażony w dowolny sposób.

W tej kwestii wyrażony został jednak także

pogląd odmienny. Jego przedstawicielem jest

np. Z. Radwański, który uznaje za niecelowe
włączanie do pojęcia swobody umów elementu formy umów podkreślając, że dopóki forma

jest z punktu widzenia prawnego powszechnie
dostępna, to ewentualny przymus jej stosowania nie ogranicza kompetencji stron do kształ-

towania stosunków prawnych mocą zgodnych
oświadczeń woli. Według niego także argu-

Zob. M. Nazar, [w:] T.A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka, Zarys…, s. 36 i 40.
Zob. A. Ohanowicz, Wolność umów w przyszłym polskim kodeksie cywilnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1926, nr 3, s. 150.
Zob. np. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002,
s. 135; A. Szpunar, Uwagi o formie przewidzianej dla celów dowodowych, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, nr 4, s. 39; M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny Komentarz. T. I. Praca zbiorowa pod red. K. Pietrzykowskiego,
Warszawa 1997, s. 572; T. Wiśniewski, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. G.
Bieńka, Warszawa 1999, s. 12; M. Niedośpiał, Autonomia woli w części ogólnej prawa cywilnego, „Państwo i Prawo”
1984, nr 12, s. 65; S. Wójcik, Forma czynności…, s. 141; A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa
1969, s. 83 i n.; tenże, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 91; S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego.
Część ogólna. T. I (praca zbiorowa pod red. S. Grzybowskiego), Ossolineum 1985, s. 52; K.J. Matuszyk, Forma czynności
prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 9, s. 48; J. Rajski, W. Kocot,
K. Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002, s. 56; A. Rzetecka-Gil, Komentarz do
art. 353(1) kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), LEX/el. 2010.
OSNC 1995, nr 10, poz. 135.
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ment, że forma stawia przeszkody faktyczne

ne w żadnej mierze nie zastępują konsensu

tywnego ujęcia swobody umów. Zdaniem tego

munikowania się, to przez to samo nie ogra-

w zawieraniu umów nie może być przyjęty na

gruncie reprezentowanego przez niego normaautora trzy zasadnicze argumenty przemawiają przeciwko traktowaniu swobody formy czyn-

ności prawnych jako elementu autonomii woli.
Są one następujące :
21

(woli), lecz go tylko wyrażają, stąd też, jeśli

ustawa określa jakiś szczególny sposób ko-

nicza sfery swobodnej decyzji podmiotu
dokonującego czynności prawnej, co tylko
mogłoby stanowić podstawę dla uznania, że
autonomia prywatna została ograniczona.

1) argument historyczny – odwołujący się do

3) argument funkcjonalny – odwołujący się do

pierwotnie stanowiła ona konstytutywny

została dokonana i kiedy została dokonana,

ewolucji, jaka dokonała się w konstrukcji

formy czynności prawnej. Chodzi o to, że
element czynności prawnej , podczas gdy
22

współcześnie to oświadczenie woli tworzy
czynność prawną, a forma stała się czynni-

kiem niezależnym. Forma szczególna służy
zatem ujawnieniu woli podmiotu dokonu-

jącego czynności prawnej, ale byt tej woli
nie zależy od formy, ale od prawidłowości
złożonego oświadczenia woli.

2) argument wypływający z poddania krytyce
koncepcji jakoby „forma stanowiła ograni-

czenie wolnej woli człowieka, wyrażonej
w zasadzie konsensualizmu”. Chodzi tu
o to, że w doktrynie francuskiej przeważa

pogląd, zgodnie z którym autonomia woli
opiera się na konsensualizmie, a z niego
wprost wynika, że dla ważności kontraktu

nie jest wymagana żadna forma szczególna.
Zdaniem Z. Radwańskiego formy szczegól21
22

celów formy szczególnej, takich jak usu-

nięcie wątpliwości co do tego czy czynność
usunięcie wątpliwości co do treści czynno-

ści prawnej, ułatwienie przeprowadzenia
i zabezpieczenia dowodu dokonania czyn-

ności prawnej, ochrona interesów stron
przed pochopnymi i nieprzemyślanymi

decyzjami skądinąd oparta na słusznym
założeniu, że zachowanie formy szczegól-

nej wymaga dodatkowego wysiłku czasu
oraz zabiegów, jawność czynności prawnej

w stosunku do osób trzecich i ochrona ich
interesów, ochrona interesu społecznego
poprzez ułatwienie sprawowania kontroli

nad czynnościami prawnymi z punktu wi-

dzenia ich zgodności z prawem, uzyskanie
fachowej porady przy dokonywaniu czynności prawnej, ochrona interesów fiskalnych państwa np. poprzez pobranie podatków i opłat Zdaniem tegoż autora katalog

Zob. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 101-103; tenże, [w:] System prawa prywatnego. T. 2, Prawo cywilne – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2008, s. 11-13, 115.
W pierwotnych systemach prawnych, w tym m.in. w prawie rzymskim nie odróżniano czynności prawnej od jej treści
i formy. W okresie tym to co dzisiaj nazywamy formą czynności prawnej immanentnie splatało się z samą czynnością,
stanowiąc jej konstytutywny element pojęciowy, od którego zależała egzystencja (byt) czynności prawnej, a w konsekwencji jej skuteczność prawna. Związek ten był przy tym tak ścisły, że brak formy implikował brak samej czynności
prawnej. Systemy te znamionował skrajny formalizm przybierający niekiedy wręcz kształt nader skomplikowanego
rytuału prawnego. W wyobrażeniach współczesnych ludzi określone z góry skutki prawne związane były ze ściśle przepisanymi formami słownymi lub odgrywaniem pewnych scen przy użyciu różnych przedmiotów symbolicznych i to w
obliczu świadków, sędziów, władcy lub całego szczepu. Takie podejście miało olbrzymie znaczenie dla obrotu prawnego,
gdyż prowadziło do przekonania, iż jedynie oświadczenie woli złożone w pewnej formie jest prawnie skuteczne.
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tychże celów formy szczególnej, wskazuje,
że forma szczególna nie tylko, że nie ograni-

większość doktryny prawa cywilnego i przyję-

Także i A. Wolter nie zalicza swobody formy

nie jest przekonująca. Ponadto skoro dowol-

cza autonomii woli, ale wprost przeciwnie
– służy jej umocnieniu.

czynności prawnych do elementów składających
się na swobodę umów. Według niego zasada wolności (swobody) umów wyraża się w tym, że stro-

na decyduje swobodnie nie tylko o tym czy i z kim
zawrzeć umowę, ale nadto kontrahenci – według
swego uznania – ustalają treść umowy23.

Wskazany wyżej pogląd Z. Radwańskie-

go i A. Woltera akceptują w pełni K. Górska
i P. Machnikowski .
24

A. Olejniczak podnosi z kolei, że w ramach

autonomii woli, która pozwala podmiotom

kształtować stosunki cywilnoprawne mocą wła-

snych decyzji, fundamentalne znaczenie dla stosunków cywilnoprawnych ma swoboda umów.

Mianem tym określa się kompetencję podmiotów prawa cywilnego do kształtowania swoich stosunków prawnych za pomocą umów. Jej

zakres najszerszy jest dla umów obligacyjnych
i określa go zasada swobody umów, przyznając

podmiotom ogólną kompetencję do swobodnego kształtowania umów obligacyjnych w zakre-

sie ich zawarcia, treści i celu umów, czasu trwania, doboru kontrahenta itp. „Wątpliwości budzi

pogląd, że zasada swobody umów określa także

swobodę w zakresie formy umowy. Dowolność

formy (art. 60 k.c.) dotyczy dokonywania wszelkich czynności prawnych, nie jest więc określona przez zasadę swobody kontraktowej” .
25

23
24
25

Podzielam stanowisko prezentowane przez

te w orzecznictwie SN. Przytaczana nieco wyżej
argumentacja Z. Radwańskiego, choć ciekawa,

ność formy (art. 60 k.c.) dotyczy dokonywa-

nia wszelkich czynności prawnych, to dotyczy
także i umów i w takim sensie może być ona

traktowana jako jeden z elementów swobody
umów senso largo. Uznaję zatem i ja, że dowol-

ność formy złożenia oświadczenia woli (czy
jak chcą inni swoboda formy czynności praw-

nych) jest elementem swobody umów sensu
largo oznaczając tym samym daleko posunię-

te odformalizowanie obrotu prawnego. Tam
wszędzie, gdzie istnieje obowiązek zachowania
formy szczególnej dla takich czy innych umów,

nie można mówić o pełnej swobodzie ich za-

wierania przed podmioty prawa i w ten sposób

kreowania swojej sytuacji prawnej. Ujmując to
inaczej, niepodobna moim zdaniem nie uznać,
że obowiązki podmiotów prawa wynikające z przepisów o formie nie ograniczają (nie
krępują) wolności stron w zakresie układania

swoich stosunków cywilnoprawnych, skoro

niejednokrotnie sam ich consensus i wyrażona

na zewnątrz wola wywołania skutków w sferze
prawnej nie wystarcza, ale konieczne jest np.
pójście do notariusza czy sporządzenie dokumentu o takich czy innych cechach, a bez takich
aktów staranności zamierzone przez strony
skutki prawne nie powstaną.

Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 33.
Zob. K. Górska, Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007, s. 29-30, P. Machnikowski,
Swoboda umów według art. 3531 kc. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005, s. 4-5.
Zob. A. Olejniczak, Komentarz do art. 353(1) kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), [w:] A. Kidyba (red.), A. Olejniczak,
A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część
ogólna, LEX 2010.
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IV. Uwagi końcowe
Podsumowując, w zakresie czynności ob-

rotu cywilnoprawnego polskie prawo cechuje
brak formalizmu prawnego, co znajduje swój

wyraz w art. 60 k.c. Podkreślmy przy tym, że
rozwiązanie to nie jest żadnym novum czy wyjątkiem, lecz wpisuje się w regułę obowiązującą

we wszystkich nowoczesnych systemach prawnych uzasadnioną przy tym potrzebą szybkiej
wymiany dóbr i usług. Z drugiej strony należy

mieć na względzie i to, że możliwość dokonywania czynności prawnych w formie dowolnej

nie ma charakteru absolutnego i ustawodaw-

rystyczne niż prawo unijne. Przeto nie można
powiedzieć, że polskie ustawodawstwo cywilne

w zakresie odnoszącym się do formy złożenia
oświadczenia woli nie odpowiada standardom
prawa Unii Europejskiej i jako takie wymaga
dostosowania do niego28.

SŁOWA KLUCZOWE

Forma, oświadczenie woli, autonomia woli,

podmioty prawa, dowolność formy

STRESZCZENIE

Autor omawia zasadę swobody formy zło-

stwa wszystkich państw przewidują od niej

żenia oświadczenia woli wyrażoną w art. 60

dla określonych czynności prawnych formę

towana jako jeden z elementów autonomii woli

wiele wyjątków26. Wyjątkiem od tej zasady są

z jednej strony przepisy ustaw zastrzegające
szczególną jak i postanowienia samych stron,

które w granicach wyznaczonych przez ustawę

mogą zastrzec formę szczególną dla określo-

nych oświadczeń woli składanych przez nie we
wzajemnych stosunkach. Nie sposób nie zgo-

dzić się w tym kontekście z M. Gutowskim i J.
Frąckowiakiem , który stwierdzają, że prawo
27

polskie jest – w odniesieniu do formy czynności
prawnych – dość rygorystyczne. Wskazują oni

przy tym, że ogólna forma czynności prawnych
odpowiada wymaganiom formalnym większości europejskich państw, od niektórych jest na-

wet bardziej złożona, a niektóre wymagania co
do formy czynności prawnych są bardziej rygo26

27
28

kodeksu cywilnego, jak też poglądy doktryny

odnośnie do tego czy zasada ta winna być trakpodmiotów prawa cywilnego, obok takich elementów jak swoboda zawarcia umowy, swobo-

da doboru kontrahenta, swoboda kształtowania
treści umów (swoboda umów sensu stricto – art.
3531 k.c.), swoboda modyfikacji postanowień

umownych, wreszcie swoboda unicestwienia

zawartej wcześniej umowy. Autor wyraża pogląd, iż odpowiedź na tak postawione pytanie
winna być twierdząca.

ZUSAMENFASSUNG
In dem Artikel bespreche ich den Grundsatz

der Freiheit der Willenserklärungsform, das

in dem Artikel 60 der Zivilegesetzbuches aus-

Zob. np. na gruncie prawa niemieckiego, D. Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg 2002, s. 243
i n.; H. Köhler, BGB Allgemeiner Teil, München 2004, s. 215 i n.; O. Jauernig, [w:] Bürgerliches Gezetzbuch Kommentar,
München 2004, s. 67 i n.; na gruncie prawa amerykańskiego: G.A. Jentz, R. LeRoy Miller, F.B. Cross, West’s Business
Law, St. Paul 1993, s. 257 i n.; D. Davidson, B. Knowles, L. Forsythe, R. Jespersen, Business Law – Principles and Cases,
Belmont 1987, s. 213 i n.; na gruncie prawa brytyjskiego: E. McKendrick, Contract Law, London 1997, s. 68 i n.; M.
Furmston, G.C. Cheshire, C.H. Fifoot, Law of Contract, London 2001, s. 225 i n.; na gruncie prawa francuskiego: M.
Fabre-Magnan, Les obligations, Paris 2004, s. 221 i n.; J. Flour, J.L. Albert, E. Savaux, Droit civil. Les obligationes. 1, l´
acte juridique, Paris 2004, s. 196 i n.
Zob. M. Gutowski, Nieważność…, s. 197. Tak też J. Frąckowiak, Znaczenie formy…, s. 20-21.
Tak słusznie S. Wójcik, Forma czynności…, s. 143.
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gedrückt ist. Ich bespreche auch die Anschau-

die Vertragsfreiheit – Artikel 3531 des Zivilege-

sautonomie der Zivilrechtssubjekte behandelt

der Auflösung des früher abgeschlossenen Ver-

ungen der Doktrin in Bezug darauf, ob dieser
Grundsatz als einer der Elemente der Willen-

werden soll, wie folgende Elemente: die Freiheit
des Vertragsabschlusses, die Freiheit der Wahl

der Vertragspartners, die Freiheit der Gestaltung des Vertragsinhalts (im engeren Sinne

setzbuches), Änderungsfreiheit der Vertrags-

bestimmungen und schliesslich die Freiheit
trags. In dem Artikel drücke ich die Anschauung aus, das die Antwort auf so gestellte Frage
bejahend sein soll.
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Odpowiedzialność karna powoda
w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Criminal responsibility of petitioner
in electronic civil proceedings

I. WSTĘP
Elektroniczne postępowanie upominaw-

cze zostało dodane do kodeksu postępowania
cywilnego ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r.

o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2009 r. Nr 26, poz. 156), która obowiązuje

od dnia 1 stycznia 2010 r. W części pierwszej,
księdze pierwszej, tytule VII kodeksu postępowania cywilnego dodano dział VIII Postępowa-

nia elektroniczne i rozdział 1 – elektroniczne
postępowanie upominawcze.

Wprowadzenie do polskiego kodeksu postę-

powania cywilnego elektronicznego postępowa-

nia upominawczego miało za zadanie usprawnić

to postępowanie poprzez wykorzystanie środków
przekazu elektronicznego oraz skrócenie czasu
orzekania. Elektroniczne postępowanie upomi-

nawcze wykorzystuje postęp techniki, zwłaszcza

rozwiązania w dziedzinie komunikowania się na
odległość w celu dochodzenia swoich praw przed

sądem. Jednak moim zdaniem zmiana kodeksu
postępowania cywilnego i wprowadzenie elektro-

nicznego postępowania upominawczego stwarza
1

możliwość nadużyć ze strony niektórych podmio-

tów. Niniejszy artykuł ma za zadanie udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy poprzez elektroniczne

postępowanie upominawcze można popełnić czyn
zabroniony, jeżeli tak to jaki typ przestępstwa jest
realizowany poprzez takie zachowanie.

Analizując możliwość pociągnięcia powoda

do odpowiedzialności karnej, należy wziąć pod

uwagę przypadek, gdy powód dochodzi swoje-

go roszczenia w elektronicznym postępowaniu
upominawczym i w celu uzyskania nakazu zapłaty, do pozwu świadomie dołącza fałszywe

oświadczenie, iż posiada dowody niezbędne
do dochodzenia roszczenia, których w rzeczywistości nie ma, lub których treść nie pozwa-

la do dochodzenia roszczenia przed sądem.
W takim przypadku należy rozważyć przede

wszystkim czy takie zachowanie powoda, który

w fałszywym oświadczeniu dołączonym do po-

zwu o posiadanych dowodach niezbędnych do
dochodzenia swojego roszczenia jest zachowaniem społecznie szkodliwym, i czy takie zachowanie wyczerpuje znamiona czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary1.

Ze względu na ramy niniejszego opracowanie nie będzie poruszana kwestia bezprawności takiego zachowania, oraz jego
zawinienia. Niniejszy artykuł ma jedynie na celu ukazanie, iż powyżej opisane zachowanie powoda w elektronicznym

Artykuły prawnicze

II. SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU
Jeżeli chodzi o pierwszą przesłankę, czyli

o społeczną szkodliwość czynu, to należy zasta-

nowić się, w jakim stopniu społecznie szkodliwe
jest dołączenie przez powoda do pozwu fałszy-

wego oświadczenia o posiadanych dowodach
w sprawie. Zgodnie z art. 505³² § 1 k.p.c. w po-

zwie powód winien wskazać jedynie dowody na
poparcie swoich twierdzeń, dowodów tych nie
dołącza jednak się do pozwu. Powinność wska-

zania dowodów w każdym piśmie procesowym,
a więc także i w pozwie wynika wprost z art. 126
§ 1 pkt 3 k.p.c., przy czym w myśl art. 129 k.p.c.

strona nie ma obowiązku dołączania do pozwu
dokumentu powołanego w nim jako dowód, o ile

przepis szczególny nie stanowi inaczej. Przepis
art. 505³² § 1 k.p.c. wyłącza więc załączenie

przez powoda dowodów do pozwu, choćby po-

wód miał taki zamiar. Dlatego też, może zdarzyć
się sytuacja, kiedy to w elektronicznym postępo-

waniu upominawczym, powód w celu uzyskania
nakazu zapłaty świadomie powoła się na dowo-

dy nieistniejące lub o treści innej niż powołana
przez powoda, a następnie sąd wyda nakaz zapłaty zgodnie z żądaniem pozwu.

Świadome wprowadzenie w błąd sądu przez

powoda w elektronicznym postępowaniu upo-

minawczym poprzez powołanie się na dowody
nieistniejące lub o innej treści niż podana w pozwie należy uznać za czyn społecznie szkodli-

wy w stopniu wyższym niż znikomy. Zgodnie
bowiem z art. 1 § 2 k.k., nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szko-

dliwość jest znikoma. Społeczna szkodliwość
2
3
4

czynu została zdefiniowana w art. 115 § 2 k.k.,
gdzie umieszczony został zamknięty katalog

kryteriów właściwych do oceny tego stopnia,
przy czym dominujące znaczenie mają okoliczności strony przedmiotowej, do której dołączo-

no tylko dwie przesłanki strony podmiotowej tj.

postać zamiaru i motywacje sprawcy2. Złożenie
fałszywego oświadczenia przez powoda o posiadanych dokumentach bez wątpienia godzi

w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru spra-

wiedliwości. Aby wymiar sprawiedliwości mógł
prawidłowo funkcjonować, ustalenia dokonywane w postępowaniu sądowym winny być dokonywane na podstawie wiarygodnych środków

dowodowych. Chroniona powinna być więc prawidłowość wydawanych orzeczeń przez sąd.

Dobrem prawnym bezpośrednio naruszo-

nym lub zagrożonym przez złożenie fałszywego

oświadczenia przez powoda w elektronicznym
postępowaniu upominawczym jest prawidłowość mającego zapaść w sprawie orzeczenia3.

Dobro prawne pozwanego w postaci mienia zostaje naruszone lub zagrożone dopiero w chwili wydania i doręczenia pozwanemu nakazu za-

płaty, a więc do naruszenia lub zagrożenia tego
dobra dochodzi niejako w sposób pośredni4.

Ze względu na rodzaj naruszonego bądź

zagrożonego dobra, jakim jest dobro wymiaru

sprawiedliwości, oraz pośrednio mienie pozwanego, należy stwierdzić, iż złożenie fałszywego

oświadczenia przez powoda w elektronicznym
postępowaniu upominawczym jest zachowaniem społecznie szkodliwym w stopniu wyższym niż znikomy. Przy ocenie społecznej szko-

postępowaniu upominawczym jest zachowaniem społecznie szkodliwym w stopniu wyższy niż znikomy, oraz udzielenie
odpowiedzi na pytanie, znamiona jakiego typu przestępstwa zostają wypełnione poprzez takie zachowanie.
Postanowienie SN z dnia 25 czerwca 2008 r., V KK 1/08, OSNKW 2008, nr 9, poz. 75.
Por. postanowienie SN z dnia 1 kwietnia 2005 r., IV KK 42/05, OSNKW 2005, nr 7-8, poz. 66.
M. Siwek, Glosa do post. SN z dnia 23.04.2002r., I KZP 10/2002, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3, s. 113.
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dliwości, zgodnie z art. 115 § 2 k.k. bierze się

sine lege stanowią gwarancję istnienia granic

ruszonego dobra. Dobro prawne w postaci pra-

Powyższe zasady wiążą ten sam sens gwaran-

pod uwagę przede wszystkim kryteria strony

przedmiotowej, takie jak rodzaj i charakter nawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawie-

dliwości oraz mienie pozwanego są znaczącymi
dobrami prawnymi. Kumulatywne naruszenie
bądź zagrożenie tych dwóch dóbr zawsze bę-

dzie społecznie szkodliwe w stopniu wyższym
niż znikomy. Ponadto stopień społecznej szkodliwości powoda zwiększa się ze względu na
kryteria podmiotowe, wszak należy pamiętać,

iż powód działa w pełni świadomie, z zamiarem

bezpośrednim kierunkowym, a jego celem jest
wydanie przez Sąd nakazu zapłaty, a w ostateczności osiągnięcie korzyści majątkowej.

III. USTAWOWA OKREŚLONOŚĆ CZYNU
ZABRONIONEGO
Sąd jest związany ocena ustawodawcy odno-

szącą się do abstrakcyjnego ładunku społecznej

szkodliwości danego wzorca zachowania, który
jest wyrażony w typie przestępstwa5. Dlatego też,
oprócz abstrakcyjnego stwierdzenia, iż społecz-

nie szkodliwym w stopniu wyższym niż znikomy
jest podanie przez powoda w elektronicznym postępowaniu upominawczym oświadczenia, iż posiada on dowody, które nie istnieją lub zawierają

odpowiedzialności karnej oraz stosowania

kary, innymi słowy – granice zakazu karnego7.
cyjny, wyrażony w art. 42 ust. 1 Konstytucji, na
co wskazywał zresztą Trybunał Konstytucyjny,

twierdząc, iż wymaganie określoności dotyczyć

musi elementów czynu, jak i elementów kary,
tak aby czyniło to zadość wymaganiu przewidywalności. Materialne elementy czynu, uznanego za przestępny muszą być zdefiniowane
w ustawie, w sposób kompletny, precyzyjny

i jednoznaczny8. Aby móc więc rozważać możliwość pociągnięcia powoda do odpowiedzialności karnej za powołanie się w elektronicznym postępowaniu upominawczym na dowo-

dy nieistniejące lub których treść jest inna od

podanej w pozwie, należy uprzednio ustalić, iż
takie zachowanie powoda wyczerpuje wszystkie znamiona typu czynu zabronionego. W tym

celu należy zastanowić się, czy wyżej opisane
działanie powoda może wypełniać znamiona
przestępstwa fałszywych zeznań (art. 233 k.k.),
lub przestępstwa oszustwa (art. 286 k.k.).

IV. PRZESTĘPSTWO SKŁADANIA
FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

Przestępstwo składania fałszywych zeznań

treść inną od podanej w pozwie, należy ponadto

zostało umieszczone w rozdziale XXX – prze-

Należy podkreślić, iż czyn sprawcy, aby mógł

zeznania mające służyć w postępowaniu sądo-

ustalić, czy takie zachowanie powoda wyczerpuje
znamiona typu czynu zabronionego6.

być uznany za czyn zabroniony, musi wypełniać

wszystkie znamiona typu czynu zabronionego.

Zasady nullum crimen sine lege oraz nulla poena
5
6
7
8

stępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Zgodnie z art. 233 § 1 k.k. kto składając

wym lub innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznanie nieprawdę lub

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wol-

M. Królikowski, Kodeks karny, część ogólna, t. I, Warszawa 2010, s. 197.
P. Kardas, Glosa do post. SN z dnia 9.1.1996r., II KRN 159/95, „Palestra 1997, nr 1-2, s. 226.
M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995, s. 433.
Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK 2003, nr 9, poz. 97.
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ności do lat 3. Zgodnie z art. 233 § 6 k.k. od-

znajdują się nie w ustawach, lecz w rozpo-

ra składa fałszywe oświadczenie, jeżeli prze-

jako przepis rozporządzenia wykonawczego,

powiedzialność analogiczną jak za składanie
fałszywych zeznań ponosi również osoba, któpis ustawy przewiduje możliwość odebrania

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności
karnej. Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. wprowadził novum w tym zakresie, a więc wpro-

wadził penalizację fałszywych oświadczeń na
równi z fałszywymi zeznaniami.

Przesłanką niezbędną do pociągnięcia

sprawcy do odpowiedzialności karnej jest, aby
przepis ustawy przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku elektronicznego postępowania upominawczego, ustawo-

dawca nie przewidział możliwości odebrania
oświadczenia od powoda pod rygorem odpo-

wiedzialności karnej, iż ten faktycznie posiada
dowody o wskazanej treści, na których opiera
swoje żądanie. W związku z tym, należy uznać,

iż powód, nawet gdy świadomie powoła się
w pozwie na dowody, których faktycznie nie
posiada, lub których treść jest inna od wskaza-

nej w pozwie, nie może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności karnej, z uwagi na fakt, iż
ustawodawca nie przewidział możliwości odebrania od powoda oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej.

Nawet w przypadku, gdy pozew wnoszony

jest na urzędowym formularzu, nie jest możli-

we pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności

karnej, w przypadku gdy brak jest możliwości
odebrania oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej wyrażonej w ustawie. Jak po-

wszechnie wiadomo, wzory pism procesowych
9

10

rządzeniach wykonawczych. Termin „przepis
ustawy” nie może być zatem interpretowany

odpowiadającego konstytucyjnym wymogom

rozporządzeń wydawanych na podstawie usta-

wy. W przypadku gdy brak jest upoważnienia
do odebrania oświadczenia pod groźbą odpo-

wiedzialności karnej zawartego w ustawie, to
władza wykonawcza w rozporządzeniu wykonawczym decydowała by o tym, które konkretnie oświadczenia były by karalne zgodnie z art.

233 § 6 k.k., a więc przepis rangi podstawowej
określał by przesłanki odpowiedzialności karnej, co jest sprzeczne z zasadą nullum crimen
sine lege oraz nulla poena sine lege9.

Obecnie wiele instytucji na różnych formu-

larzach domaga się podawania w nich prawdy,
grożąc odpowiedzialnością karną za umieszczenie w nich błędnych informacji. Praktyka ta

jak się okazuje, nie ma podstawy w ustawie, jest

bezzasadna i nie powoduje pociągnięcia osoby
zamieszczającej błędne dane do odpowiedzialności karnej. Nie wystarcza bowiem przewidzieć możliwość odebrania oświadczenia w akcie prawym niższego rzędu aniżeli ustawa10.

Podobne sprawy rozstrzygane były przez

Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy stwierdził, iż osoba, która w celu uzyskania nienależnego zasiłku

opiekuńczego przedłożyła w dziale rent i ubez-

pieczeń zakładu pracy oświadczenie niezgodne
z prawdą, nie mogła odpowiadać za przestęp-

stwo określone w art. 247 § 1 k.k. z 1969 r.,
pomimo zawartego w formularzu uprzedzenia
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zezna-

nia, wobec braku organu przeprowadzającego

B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości, Warszawa 2000, s. 62.
Z. Młynarczyk, Fałszywe zeznania w polskim prawie karnym, Warszawa 1971, s. 34-35.
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to postępowanie do uprzedzania składającego

oświadczenie złożone pod rygorem odpowie-

było przepisu analogicznego do obecnie obowią-

nie ma w kodeksie postępowania cywilnego15.

oświadczenie o takiej odpowiedzialności11. War-

to podkreślić, iż w kodeksie karnym z 1969 r. nie
zującego art. 233 § 6 k.k. Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku gdy brak jest

przepisu ustawy, który przewiduje odebranie
oświadczenia od osoby składającej to oświad-

czenie przez organ, działający w zakresie swoich
uprawnień, nie jest możliwe pociągnięcie danej
osoby do odpowiedzialności karnej.

Podobnie w wyroku z dnia 18 sierpnia 2005

r. Sąd Najwyższy stwierdził, iż złożenie nieprawdziwego oświadczenia w postępowaniu

o nabycie lokalu mieszkalnego od Agencji Mie-

dzialności za fałszywe zeznania. Analogicznego przepisu do art. 75 § 2 cytowanej ustawy

Stosowanie analogii do cytowanego przepisu
w postępowaniu cywilnym jest niedopuszczal-

ne, gdyż analogia w tym przypadku skutkowała

by pociągnięciem do odpowiedzialności karnej

powoda składającego fałszywe oświadczenie
w elektronicznym postępowaniu upominaw-

czym, co było by sprzeczne z podstawowymi
zasadami demokratycznego państwa prawa.

V. PRZESTĘPSTWO OSZUSTWA

Skoro w obecnym stanie prawnym nie

nia Wojskowego na podstawie ustawy z dnia

jest możliwe pociągnięcie powoda do odpo-

znamienia strony przedmiotowej przestępstwa

upominawczym, podczas gdy takie zachowanie

22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił Zbroj-

nych Rzeczpospolitej Polskiej12 nie wyczerpuje

określonego w art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1
k.k., ponieważ żaden przepis ustawy nie przewiduje pod rygorem odpowiedzialności karnej

możliwości odebrania od nabywcy oświadczenia o jego sytuacji mieszkaniowej .
13

Możliwość odebrania oświadczenia pod ry-

gorem odpowiedzialności karnej została przewidziana w kodeksie postępowania administra-

cyjnego w artykule 75 § 2, zgodnie z którym
14

jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego
potwierdzenia określonych faktów lub stanu

prawnego w drodze zawiadomienia właściwego organu administracji, organ administracji

państwowej odbiera od strony, na jej wniosek,
11
12
13
14
15

wiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia w elektronicznym postępowaniu

jest społecznie szkodliwe w stopniu wyższym
niż znikomy, należy zastanowić się, czy możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej powoda na podstawie art. 286 § 1 k.k. Zgodnie art. 286 § 1 k.k., kto w celu osiągnięcia ko-

rzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzania własnym lub

cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej

w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności
do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8. W art. 286 § 3 k.k. przewidziana została łagodniejsza odpowiedzialność karna w przypadku mniejszej wagi.

Uchwała SN z dnia 29 grudnia 1976 r., VII KZP 19/76, OSNKW 1977, nr 3-4, poz. 34.
Teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398.
Wyrok SN z dnia 18 sierpnia 2005 r., WA 21/2005, KZS 12/2005, poz. 18.
Dz.U. Nr 33, poz. 186.
M. Szewczyk, Kilka uwag dotyczących przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, „Prokuratura i Prawo” 2000,
nr 6, s. 26.

Artykuły prawnicze

Doprowadzenie do niekorzystnego rozporzą-

dochodzić roszczenia w jej imieniu18. Oczywi-

dzenie w błąd (oszustwo czynne), które polega

powstanie roszczenia, jednak wydaje się, iż po-

dzenia mieniem może nastąpić poprzez różne
formy działania. Jedną z takich form jest wprowana podjęciu przez sprawcę podstępnych zabiegów, które skutkują wprowadzeniem pokrzywdzonego w błąd . W elektronicznym postępo16

waniu upominawczym, w przypadku gdy powód
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej powołał
by się w pozwie na dowody, których nie posiada,
lub których treść jest inna od rzeczywiście podawanej, przez co Sąd wydał by nakaz zapłaty

a pozwany spełnił świadczenie będąc w błędzie,
należy stwierdzić, iż w takim przypadku powód
dopuścił się przestępstwa oszustwa.

W elektronicznym postępowaniu upomi-

nawczym błąd pozwanego może być wywołany

poprzez zamieszczenie w pozwie oświadczenie

powoda, iż posiada dowody pozwalające mu na
dochodzenie roszczenia. Możliwa jest bowiem

sytuacja, w której po powstaniu zobowiązania

powstanie zmiana po stronie wierzyciela, która
wynika z umowy lub ustawy. Powód w elektro-

nicznym postępowaniu upominawczym może
powołać się na nabycie wierzytelności w drodze umowy cesji, wstąpienie w prawa zaspoko-

jonego wierzyciela w drodze umowy zawartej
z wierzycielem lub na mocy ustawy . Błąd po17

zwanego może wynikać z powołania się przez
powoda na wstąpienie w miejsce wierzyciela,

oświadczając, iż posiada stosowne dowody
potwierdzające przejście praw. Wprowadzenie w błąd może również polegać na twierdzeniu powoda, iż pełni on określoną funkcje
w organach osoby prawnej i przez to może on
16
17
18
19

ście powód może powołać się również na inne
zdarzenia prawne powodujące przejęcie lub

wyższa sytuacja będzie w praktyce najbardziej
prawdopodobna.

Inną formą popełnienia oszustwa jest wyzy-

skanie błędu, w którym znajduje się osoba pokrzywdzona, czyli pozwany, poprzez utwierdze-

nie pozwanego w jego błędzie, na przykład co
do wartości przedmiotu sporu, skutkach czyn-

ności prawych, czy też stronach umowy. Trzecią
formą popełnienia przestępstwa oszustwa jest
wyzyskanie niezdolności pozwanego do prawi-

dłowego pojmowanie przedsiębranej czynności.
Niezdolności ta może mieć charakter stały –
osoba w wieku starszym lub chora psychicznie,

lub mieć charakter przemijający – przejściowa

choroba lub zakłócenie czynności psychicznych.
Ustawa nie ogranicza przesłanek niezdolno-

ści do pojmowania znaczenia przedsiębranej

czynności, tak więc może ona wynikać również
z ciemnoty, zabobonu lub naiwności19.

Powód swoim zachowaniem musi doprowa-

dzić do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w wyniku

czego dojdzie do niekorzystnego rozporządze-

nia mieniem przez pozwanego. Przestępstwo
oszustwa jest przestępstwem materialnym, dla

bytu którego konieczny jest skutek w postaci
niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Nie-

korzystne rozporządzenie mieniem najczęściej
polegać będzie na zapłacie oznaczonej sumy

pieniężnej, gdyż w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zgodnie z art. 498 k.p.c.

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 557.
W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 366-374.
Por. postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 200/2008, KZS 2009, nr 7-8, poz. 36.
A. Marek, Prawo karne…, s. 557.
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nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód docho-

Należy więc stwierdzić, iż powstanie szkody nie

W przypadku gdy pozwany nie spełni

go rozporządzenie mieniem21. Niekorzystność

dzi roszczenia pieniężnego, a w innych przypadkach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

świadczenie i wniesie w przepisanym prawem

terminie sprzeciw, na skutek czego nie dojdzie
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,
powód który w pozwie zawarł fałszywe oświad-

czenie, przez które chciał osiągnąć korzyść
majątkową, może być pociągnięty do odpowie-

dzialności karnej za usiłowanie oszustwa. Aby

móc pociągnąć powoda do odpowiedzialności

karnej w tym przypadku należy udowodnić, iż
powód miał zamiar dokonać oszustwa, działał,
jednak zamierzony przez niego skutek w po-

staci niekorzystnego rozporządzenia mieniem
przez pozwanego nie nastąpił. Odpowiedzial-

ność powoda w tym przypadku zaczyna się

w momencie, w którym wniósł pozew drogą
elektroniczną, w którym powołał się na nieistniejące dowody lub dowody, których treść jest
inna niż wskazana w pozwie.

Określenie zawarte w art. 286 § 1 k.k. „w celu

osiągnięcia korzyści majątkowej” przesądza
z jednej strony o charakterze tego przestępstwa

jako przestępstwa kierunkowego, a jednocześnie jest znamieniem wiążącym się z wartościowaniem ekonomicznym, podobnie jak na przykład pojęcie „mienie”. Pojęcie „w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej” stanowi treść celu działa-

nia sprawcy i jest pojęciem szerszym od zysku.
Obejmuje bowiem przysporzenie mienia obecnie i w przyszłości, spodziewane korzyści majątkowe i ogólne polepszenie sytuacji majątkowej20.
20
21
22
23

jest koniecznym warunkiem do przyjęcia, iż doszło w konkretnym przypadku do niekorzystne-

rozporządzenia istnieje również wtedy, kiedy
pokrzywdzonemu przysługuje roszczenie cywilne względem sprawcy. W przypadku przestęp-

stwa oszustwa nie jest wymagane również, aby
pokrzywdzony miał świadomość, że dokonuje
niekorzystnego dla siebie rozporządzenia22.

Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem

umyślnym, zaliczanym do tzw. celowościowej
odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa

karna wymaga, aby zachowanie sprawcy było

ukierunkowane na określony cel – osiągnięcie
korzyści majątkowej. Powód podając fałszywe oświadczenie musi mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma

rezultat jego działania – wprowadzenie w błąd

zarówno sąd jak i pozwanego, czyli wydanie

przez sąd nakazu zapłaty oraz jego spełnienie
przez powoda, które najczęściej polegać będzie
na zapłacie oznaczonej sumy pieniężnej. Powód
musi chcieć takiego właśnie działania dla osiągnięcia korzyści majątkowej i cel ten musi sta-

nowić punkt odniesienia każdego ze znamion
przedmiotowego

przestępstwa.

Powodowi

w taki przypadku należy wykazać, iż wprowadza w błąd inną osobę (sąd oraz pozwanego)

oraz to, że doprowadza tym samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion23. Pamiętać należy, iż korzyścią majątkową jest korzyść zarówno dla siebie jak i dla kogo innego.

Wyrok SN z dnia 19 marca 2007 r., V KK 363/2007, KZS 2008, nr 6, poz. 28.
Wyrok SN z dnia 16 maja 2008 r., II KK 356/2007, KZS 2008, nr 12, poz. 21; wyrok SN z dnia 30 września 2000 r., V KKN
267/2000, OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 85.
Postanowienie SN z dnia 25 maja 2006 r., IV KK 403/2005, LexPolonica nr 1935613.
Por. wyrok SN z dnia 11 lutego 2009 r., III KK 245/2008, KZS 2009, nr 6, poz. 29.
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Przepis art. 286 § 1 nie określa przez jakie

dliwości, a w szczególności w prawidłowość

korzystnego rozporządzenia mieniem. W litera-

się nad celowością umieszczenia w rozdziale

zachowanie sprawca może wprowadzić w błąd
inna osobą i tym samym doprowadzić ją do nie-

turze przyjmuje się, iż wprowadzić w błąd inną

osobę można poprzez słowo, pismo, fałszywe
narzędzia i urządzenia techniczne . W związku
24

z wprowadzeniem do kodeksu postępowania
cywilnego z dniem 1 stycznia 2010 r. elektro-

nicznego postępowania upominawczego, należy

stwierdzić, iż od tej właśnie daty możliwe jest
wprowadzenie w błąd poprzez powołanie się
przez powoda na nieistniejące dowody lub dowody o innej treści niż wskazana w pozwie. Na-

leży podkreślić, że do przypisania przestępstwa
oszustwa nie jest potrzebne użycie szczegól-

nego podstępu, lecz wystarczy każde działanie
mogące wprowadzić poszkodowanego w błąd,

w więc również składając pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz powo-

zapadających w nim rozstrzygnięć.

De lege ferenda należy również zastanowić

XXX kodeksu karnego, dotyczącym przestępstw

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości przestępstwa polegającego na złożeniu przez powo-

da fałszywego oświadczenia w elektronicznym

postępowaniu upominawczym. Jak już była
o tym mowa wcześniej, złożenie przez powoda
oświadczenia w elektronicznym postępowaniu

upominawczym, iż posiada on dowody, które
nie istnieją albo których treść jest inna od podanej w pozwie godzi przede wszystkim w do-

bro wymiaru sprawiedliwości, wiarygodność
powoływanych tan dowodów, a co za tym idzie
– prawidłowość wydawanych rozstrzygnięć.

VII. PODSUMOWANIE

Podsumowując dotychczasowe rozważania

łanie się na nieistniejące dowody lub dowody

związane z wprowadzeniem elektronicznego

stwo oszustwa jest przestępstwem publiczno-

poprzez złożenie pozwu w tym właśnie trybie

o innej niż wskazywana treści.

Na koniec warto podkreślić, iż przestęp-

skargowym, a jeżeli popełniony jest na szkodę
osoby najbliższej, ściganie następuje na wnio-

sek pokrzywdzonego. Jednak w wypadku gdy

sprawca dokonuje oszustwa poprzez złożenie
fałszywego oświadczenie w elektronicznym
postępowaniu upominawczym należy wysunąć

wniosek de lege ferenda, aby w wypadku gdy
sprawca działa również na szkodę osoby naj-

bliższej ściganie odbywało się również w trybie
publicznoskargowym bez konieczności składa-

nia wniosku o ściganie osoby najbliższej, jako

iż czyn sprawcy godzi nie tylko w dobro tych
osób, ale również w dobro wymiaru sprawie24

postępowania upominawczego do polskiego
postępowania cywilnego należy stwierdzić, iż
może dojść do popełnienia przestępstwa oszustwa przez powoda. W każdym bądź razie, już

sam fakt złożenia pozwu w elektronicznym

postępowaniu upominawczym, do którego
dołączone jest fałszywe oświadczenie powoda
o posiadaniu dowodów pozwalających mu na

dochodzenie od pozwanego roszczenia stwarza możliwość pociągnięcia powoda do odpo-

wiedzialności karnej za usiłowanie popełnienia
przestępstwa oszustwa.

De lege ferenda należy wprowadzić zmiany

do polskiego kodeksu postępowania cywilnego, aby sąd był władny, na podstawie ustawy

J. Skorupka, Wady oświadczeń woli w wybranych przestępstwach gospodarczych, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 4, s. 38.

53

54

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 11 (2/2010)

do odebrania od powoda oświadczenia w elek-

w sprawie oraz ich treści, co może skutkować

istnieją, oraz ich treść jest tożsama z treścią

stwa oszustwa. Wydaje się, iż ustawodawca nie

tronicznym postępowaniu upominawczym, iż

dowody na które się powołuje rzeczywiście
wskazaną w pozwie. Wprowadzenie powyż-

szej zmiany pozwoli na możliwość pociągnięcia

nierzetelnego powoda do odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywego oświadczenia
w postępowaniu cywilnym, oraz zagwarantuje

w wyższym stopniu prawidłowość wydawanych przez sąd orzeczeń.

SŁOWA KLUCZOWE

Elektroniczne postępowanie upominawcze,

odpowiedzialność karna, przestępstwo składania fałszywych zeznań, przestępstwo oszustwa.

STRESZCZENIE

Zmiany postępowania cywilnego poprzez

pociągnięciem do odpowiedzialności karnej

nieuczciwego powoda za popełnienie przestępprzewidział sytuacji, w której wydane zostaną

nakazy zapłaty w elektronicznym postępowa-

niu upominawczym na podstawie fałszywego
oświadczenia powoda o posiadaniu dowodów
o treści pozwalających na dochodzenie rosz-

czenia. W obecnym stanie prawnym wydaje się
uzasadniony pogląd zmiany przepisów tak, aby

sąd mógł odebrać od powoda w elektronicznym

postępowaniu upominawczym oświadczenia
o posiadanych dowodach i ich treści pod groźbą
pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.

SUMMARY

This article treats about a new sort of civil

wprowadzenie elektronicznego postępowania

judicial proceedings – electronic judicial pro-

znawania i rozstrzygania spraw rozpoznawa-

is a opportunity to commit a crime by petitioner

upominawczego do kodeksu postępowania cywilnego mają za zadanie przyspieszenie rozponych w tym trybie oraz mają zapewnić łatwiejszy dostęp do sądy w tym zakresie. Jednak poczynione uproszczenia w postępowaniu stwarzają możliwość nadużyć poprzez wprowadzanie sądu w błąd co do posiadanych dowodów

ceedings. The purpose of this publication is to
show that a new electronic judicial proceeding

who gives false gathered. Author of this article
shows possibility of criminal responsibility in

situation when petitioner use false gathered in
electronic judicial proceedings.
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Mgr Artur Lis

„Sprawa św. Stanisława”
w aspekcie historyczno-prawnym
Historical-Legal Aspect of „Matter Saint Stanislaw”

I. KONTEKST HISTORYCZNY PROBLEMU
Ogromne zainteresowanie „factum św.

Stanisława”, czyli „czynu św. Stanisława”,

czy też „sprawy św. Stanisława” przynosiło

i przynosi kolejne rzeczowe rozprawy naukowe. Przedmiotem artykułu jest analiza histo-

ryczno-prawna sporu z 1079 roku biskupa
Stanisława z Bolesławem II Śmiałym (Szczo-

drym). Nasz pierwszy dziejopis - Gall Anonim
przekazał wysoce lapidarny opis konfliktu
biskupa z monarchą1:

„Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bole-

sława z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle
wszakże można powiedzieć, że nie powinien

pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek

grzechu karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem
zaszkodziło, gdy za grzech grzechu się dopuścił, i za bunt wydał biskupa na obcięcie członków, przecież zdrajcy biskupa-buntownika

nie usprawiedliwiamy, ani króla tak szpetnie

dochodzącego swoich praw nie zalecamy, lecz
1

2

3

pozostawiamy te sprawy, a opowiedzmy, jak został przyjęty na Węgrzech”2.

Już we wcześniejszych partiach kroniki

Gall Anonim podkreślał, iż Bolesław Śmiały

„który swymi czynami wystarczająco zrównałby się z czynami przodków, gdyby nie kierował nim nadmiar ambicji lub próżności”3.

Słowa te poświadcza wiele epizodów z życia
Bolesława II by tylko wymienić: wytarganie

za brodę króla Rusinów zamiast pokojowego
pocałunku, brak rozwagi i niezbyt przemyślane działania podczas walk z Czechami i Po-

morzanami, wreszcie już podczas wygnania

na Węgrzech próba poniżenia Władysława,
który wyszedł na jego przywitanie. Podkre-

ślić należy, że opisując konflikt z biskupem

Stanisławem, Anonim w równym stopniu

skrytykował obu bohaterów; potępił czyn
biskupa, a grzeszne poczynania Bolesława
wobec duchownego przedstawił jako skutki
wady charakteru.

Literaturę na temat Galla Anonima zbiera: T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008; P. Wiszewski,
Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008.
Por. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Kraków 1923, ks. I, rozdz. 27, s. 95; Anonim tzw. Gall, Kronika
polska, tłum. R. Grodecki, M. Plezia, wyd. 7, Wrocław 1996, ks. I, rozdz. 27, s. 27; Anonim tzw. Gall, Kronika czyli dzieje
książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, Nova series, (cyt., dalej: MPH),
t. II, Kraków 1952, lib. I, cap. 27, Pag. 52-53.
Tamże, ks. I, rozdz. 22, s. 48.
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Idąc dalej, w optyce naszych zainteresowań zna-

więcej obchodzi ich sprawa niewiast niż wzglę-

Jest to dzieło, które stoi u progu kształtowania się

stwę wrogów wydali. Domaga się przeto głowy

lazł się opis męczeństwa św. Stanisława w Kronice

mistrza Wincentego Kadłubka (ok. 1150-1223)4.

świadomej i rozumnej polskiej myśli historycznej
i recepcji twórczej, która służyła aktualnym po-

trzebom kraju i jego ambicji samookreślenia się
we wspólnocie państw i ludów cywilizacji zachodniej . Oto interesujący nas fragment:
5

„A [król] z takim zapamiętaniem prowadził

wojnę, iż rzadko przebywał w zamku, ciągle

w obozie, rzadko w ojczyźnie, wciąż wśród nie-

przyjaciół. […] Gdy bowiem król bardzo długo
przebywał to w krajach ruskich, to prawie że
poza siedzibami Partów, słudzy nakłaniają żony

i córki panów do ulegania swoim chuciom: jedne znużone wyczekiwaniem mężów, inne do-

prowadzone do rozpaczy, niektóre przemocą
dają się porwać w objęcia czeladzi. Ta zajmu-

je domostwa panów, umacnia obwałowania,

nie tylko wzbrania panom powrotu, lecz zgoła
wojnę wydaje powracającym. Za to osobliwe

zuchwalstwo panowie wydali z trudem poskromionych na osobliwe męki. Również i niewiasty, które własnowolnie uległy sługom, ponio-

sły z rozkazania zasłużone kary, gdyż poważyły
się na okropny i niesłychany występek, którego
nie da się porównać z żadną zbrodnią. […]

Bolesław bowiem poniechawszy umiłowa-

nia prawości, wojnę prowadzoną z nieprzyja-

ciółmi zwrócił przeciwko swoim. Zmyśla, że
oni nie mszczą na ludzie swoich krzywd, lecz
w osobie króla na królewski nastają majestat.

Albowiem, czymże król będzie, gdy lud się od-

dali? Mówi, że nie podobają mu się żonaci, gdyż
4
5

dem władcy uległość. Żali się, iż nie tyle opuścili go oni wśród wrogów, ile dobrowolnie na pa-

dostojników, a tych, których otwarcie dosięgnąć
nie może, dosięga podstępnie. Nawet niewiasty,
którym mężowie przebaczyli, z tak wielką prześladował potwornością, że nie wzdragał się od

przystawiana do ich piersi szczeniąt, po odtrą-

ceniu niemowląt, nad którymi nawet wróg się
ulitował! Bo dołożył do tego, iż tępić a nie chronić należy gorszący nierząd.

A gdy prześwięty biskup krakowski Stani-

sław nie mógł odwieźć go od tego okrucieństwa,

najpierw grozi mu zagładą królestwa, wreszcie

wyciąga ku niemu miecz klątwy. Atoli on, jak
był zwrócony stronę nieprawości, w dziksze
popada szaleństwo, bo pogięte drzewa łatwiej
złamać można niż naprostować. Rozkazuje więc

przy ołtarzu, pośród infuł, nie okazując uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla

chwili – porwać biskupa! Ilekroć okrutni służalcy próbują rzucić się na niego, tylekroć skru-

szeni, tylekroć na ziemię powaleni łagodnieją.

Wszak tyran, lżąc ich z wielkim oburzeniem,
sam podnosi świętokradzkie ręce, sam odry-

wa oblubieńca od łona oblubienicy, pasterza
od owczarni. Sam zabija ojca w objęciach córki

i syna w matki wnętrznościach. O żałosne, naj-

żałobniejsze śmiertelne widowisko! Świętego
bezbożnik, miłosiernego zbrodniarz, biskupa

niewinnego najokrutniejszy świętokradca rozszarpuje, poszczególne członki na najdrobniej-

sze cząstki rozsiekuje, jak gdyby miały ponieść
karę [nawet i] poszczególne cząstki członków”.

Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 2008, ks. II, rozdz. 18, s. 74-75; Mistrza Wincentego
zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, komentarz i wstęp M. Plezia, [w:] MPH s.n., t. 11, Kraków 1994, lib. II, cap. 18, pag. 55.
Zob. Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra” R. II 2(2008), red. M.
Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, ss. 332.
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Przyczyną wygnania króla Bolesława II na

Bartosza Paprockiego (ok. 1543-1614)12, Jana

zem „traditio” – oznaczającym przeciwstawie-

Sytuacja ta uległa zmianie wraz z nadejściem

Węgry było zabójstwo biskupa Stanisława, popełnione jako zemsta za czyn określony wyranie się poddanego względem panującego. Nie

czas i miejsce tu na szczegółowe analizowanie
świadectw Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, warto skorzystać z wyników krytyczniej historiografii omawianego sporu.

Pierwszym dziełem stricte hagiograficznym

czerpiącym pełnymi garściami z wizji Wincentego Kadłubka był żywot św. Stanisława pióra

dominikanina krakowskiego – Wincentego
z Kielczy („Vita minor” i „Vita maior”) . Na6

7

stępnie ogromny wpływ na potomnych mia-

ła opinia Jana Długosza (1415–1480), który
w żywocie św. Stanisława oraz w swych zna8

miennych „Rocznikach Polskich”9 przedstawił

ideologię sporu biskup – król według mistrza
Wincentego. Wszyscy poważniejsi historycy,
korzystali z przekazu długoszowego, by wy-

mienić tylko: Macieja z Miechowa (ok. 14571523)10, Marcina Kromera (ok. 1512-1589)11,
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Szczęsnego Herburta (1567-1616)13 oraz Stanisława Bzowskiego (ok. 1567-1637)14.

w historiografii okresu wielkich syntez historycznych i powstaniem tzw. szkoły naruszewi-

czowskiej15. Słusznie zauważył Gerard Labuda,
iż „zasługa poruszenia lawiny przypada Ada-

mowi Naruszewiczowi, który pierwszy zaczął
komentować Długoszowe opowieści”16. Adam

Naruszewicz (1733-1796) określił historię na-

rodu jako historię całej zbiorowości, wszystkich
stanów, postulował weryfikację autentyczno-

ści faktów i dokumentów, a swoje inspiracje
zrealizował w swoim monumentalnym dziele
„Historia narodu polskiego od początku chrze-

ścijaństwa”17. Kontynuator dzieła Naruszewicza
– Tadeusz Czacki (1765-1813)18 gromadząc lite-

raturę przedmiotu wykorzystał nieznany odpis
kroniki Galla Anonima w tzw. kodeksie Sędziwoja z Czechla i tym samym zdyskredytował przekaz Kadłubka na rzecz relacji najbliższej czasom

opowiadanym wypadkom19. Kolejną osobą ma-

Wincenty z Kielc, Żywot mniejszy św. Stanisława i Żywot większy św. Stanisława, tłum. J. Pleziowa, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 143-164 i 165-220.
A. Witkowska, Miracula małopolskie z XII i XIV wieku – Studium źródłoznawcze, „Roczniki Humanistyczne” 19(1971), z.
2, s. 29-161. Zob. erudycyjną pracę: T. Wojczak, Miracula świętego Stanisława jako źródło do poznania średniowiecznej
kultury ludowej (http://www.mediewistyka.net/Wojczak-Miracula.pdf ).
J. Długosz, Vita sanctissimi Stanislai, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli, [w:] tegoż, Opera omnia, t. I, Cracoviae 1887, s. 5-181.
J. Długosz, Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, księga III, Warszawa 1970, s. 133-141.
Maciej z Miechowa 1457-1523. Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki, Wrocław 1960.
H. Barycz, Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego, Wrocław 1981.
K. Krejči, Bartłomiej Paprocki z Głogoł i Paprockiej Woli, [w:] tenże, Wybrane studia slawistyczne, Warszawa 1972.
Historia Polonica Vincentii Kadlubkonis episcopi Cracoviensis, Dobromile, in officina Ioannis Szeliga, Anno Domini 1612;
L. Szczerbiecka, Jan Szczęsny Herburt, [w:] Ze studiów nad literaturą staropolską, Wrocław 1957.
J. Fijałek, Dwaj dominikanie krakowscy, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, Lwów 1925.
Z prac hagiograficznych na szczególną uwagę zasługuje: Piotr Skarga, Żywot męczennika Chrystusowego, Stanisława,
[w:] tegoż, Żywoty Świętych, t. II, Kraków 1934, s. 261-274.
G. Labuda, Święty Stanisław biskup krakowski, patron polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji, Poznań 2000,
s. 15. Zob. A. Naruszewicz, Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, t. II, Warszawa 1780, s. 432 i n.
A. F. Grabski, Adam Naruszewicz, [w:] tegoż, Perspektywy przeszłości, Lublin 1983.
T. Czacki, Rozbiór dziejów narodu polskiego Marcina Galla i Wincentego Kadłubka, [w:] Dzieła Tadeusza Czackiego
zebrane i wydane przez hr Edwarda Raczyńskiego, t. 3, Poznań 1845, s. 352–364.
M. Plezia, Z zamierzeń edytorskich Tadeusza Czackiego, „Studia Źródłoznawcze” 8(1963), s. 152-154.

Artykuły ekonomiczne

jącą wpływ na toczącą się dyskusję, był cieszący

Śmiałego były powtórzeniem przez Wincente-

Lelewel (1786-1861). Historyk ten postawił

Szkaradek-Krotoski (1860-1937) w trzech eru-

się ogromnym autorytetem i w kraju i za granicą,

pionier nauk pomocniczych historii – Joachim
tezę, że biskup Stanisław był rzecznikiem obozu

możnowładczego ciemiężącego lud, przeciwko
ujmującemu się za ludem królowi20.

Wśród licznej literatury nowożytnej trak-

tującej o „sprawie św. Stanisława”, na szczególną uwagę zasługują dwie prace: Aleksandra Skorskiego21 oraz – Franciszka Stefczyka

(1861-1924) . Obydwaj historycy odmówili
22

kronice Kadłubka wartości źródłowej. Pierwszy z wymienionych uznał, że Wincenty mechanicznie przeniósł opis powstania ludowego z 1034-38 na czasy Śmiałego, a ustęp

o niewiernych żonach przeniósł z historii Ju-

styna – co zresztą zauważyli już Gutschmid
i Zeissberg23. Stefczyk także nie obchodził się

z przekazem „Kroniki polskiej” z umiłowaniem
twierdząc: „o ile się rozchodzi o wyjaśnienie

samego faktu upadku Bolesława, opowieść
Wincentego nie posiada żadnej wartości, nie

może być uznana za źródło i jako takie w zupeł-

ności pominięte być powinno” . Stefczyk idąc
24

za zdaniem Skorskiego również wnioskował,
iż niepokoje niewolnych z czasów Bolesława
20
21
22
23

24
25
26

go zaburzeń po śmierci Mieszka II25.

Kolejny głos w dyskusji zabrał Kazimierz

dycyjnych rozprawach26. Badacz ten przedstawił wnikliwą analizę źródeł dotyczących spra-

wy św. Stanisława i tu starał się wykazać małą
wiarygodność Galla i w odwrotności do poprzednich uczonych podniósł wartość Kadłubka. Krotoski podjął również próbę zrekonstru-

owania wydarzeń w ujęciu toczącej się w całej
Europie walki o inwestyturę.

Można powiedzieć, iż ukazanie się „Szkiców

historycznych jedenastego wieku” Tadeusza
Wojciechowskiego (1838-1919) w roku 1904
stanowiło zwrot dyskusji na nowe tory. Naczelne

miejsce w tym dziele, które wstrząsnęło polską
mediewistyką był szkic ósmy pt. „Faktum św. Stanisława”, poprzedzony szkicem pt. „Strącenie i zegnanie króla Bolesława”. Innowacyjne poglądy tegoż autora nad „sprawą św. Stanisława” optowały
także za wysłaniem kroniki mistrza Wincentego

w kąt. Wojciechowski suponował: „o strąceniu

i zegnaniu Bolesława mamy wiadomość źródłową i jedyną w kronice tak zwanej Galla, spisanej

w około trzydzieści lat po wypadku. Mówię jedyną
i jedyną, albowiem druga z kolei kronika polska,

J. Lelewel, Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia, t. II, Poznań
1856, 183-284.
A. Skorski, Gallus i Kadłubek o św. Stanisławie. Studium historyczno-krytyczne, „Tygodnik Wielkopolski” 3(1873), nr 9,
s. 101-103; nr 10, s. 113-115; nr 11, s. 121-123; nr 12, s. 133-135.
F. Stefczyk, Upadek Bolesława Śmiałego, „Ateneum” 1(1885), s. 62-87, 279-301, 443-476 (i odb.); tenże, Po upadku
Bolesława Śmiałego, „Ateneum” 12(1887), s. 77-111 (i odb.).
A. Gutschmit, Über die Fragmente des Pompejus Trogus und die Glaubwürdigkeit ihrer Gewährsmänner, Jahrbücher
f. classische Philologie, Supplement II, Leipzig 1857, s. 235 i n; H. Zeissberg, Vincentius Kadlubek, Bisehof von Krakau
(1208-1218; zm. 1223) und seine Chronik Polens, „Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen”, 42, Wein
1869; tenże, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, t. 1, Warszawa 1877, s. 66-105.
F. Stefczyk, Upadek…, s. 45.
Por. G. Labuda, Święty Stanisław biskup krakowski…, s. 80 i n.
K. Szkaradek-Krotoski, Św. Stanisław biskup krakowski w świetle historiografii nowożytnej, Toruń 1902, ss. 103 (odb.
z „Roczników Towarzystwa Naukowego w Toruniu”); tenże, Św. Stanisław biskup w świetle źródeł. Rozbiór krytyczny
źródeł odnoszących się do kwestii św. Stanisława biskupa, Kraków 1902 (odb. z „Przegladu Powszechnego”); tenże, Św.
Stanisław biskup i jego zatarg z królem Bolesławem Śmiałym, Lwów 1905.
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Kadłubkowa, spisana co najmniej w sto dziesięć

skiego, który jednak zmarł w 1907 roku30. Wśród

stroną jego koncepcji było poprawienie odpo-

ski (1838-1918), Wiktor Czermak (1863-1913),

lat po dokonanym fakcie, nie ma powagi źródłowego świadectwa”27. Niewątpliwie najmocniejszą

wiedniego ustępu kroniki Galla Anonima z christianus in christianos (lub christianum) na christus

in christum, nadając tym słowom zamiast: chrześcijanin na chrześcijaninie, treść: pomazaniec na

pomazańcu . Z dalszej relacji Galla, przy anu28

lowaniu tradycji Wincentego Kadłubka, Wojciechowski sformułował nową hipotezę o buncie ju-

niora – Władysława Hermana przeciw seniorowi
– Bolesławowi Śmiałemu, a także udziału biskupa

Stanisława podczas buntu po stronie juniora, za
co miał być skazany na obcięcie członków, co z kolei doprowadziło do strącenia Bolesława z tronu

i jego emigrację na Węgry . Szybko jednak się
29

okazało, iż tezy Wojciechowskiego zmobilizowa-

ły przeciw jemu i jego szkicom grupę historyków,
którzy przystąpili do polemiki. Redakcja krakow-

skiego „Przeglądu Powszechnego” zwróciła się do
kilku ówczesnych mediewistów i filologów o zba-

danie poprawności analizy źródłoznawczej dzieła
Wojciechowskiego. O zagajenie dyskusji zwrócono się do znanego badacza dziejów średniowiecz-

nej Polski i Słowiańszczyzny – Karola Potkań27

28
29

30
31

32
33

uczestników dyskusji znaleźli się Kazimierz Szkaradek-Krotoski (1860-1937), Wojciech KętrzyńAntoni Prochaska (1852-1930) oraz filolog klasyczny, historiografii starożytnej i średniowiecznej Adam Stefan Miodoński (1861-1913), a także

znawca historii średniowiecza i czasów nowożytnych – Stanisław Smolka (1854-1924)31.

Nowe światło do toczącej się dyskusji wpro-

wadził znawca nauk pomocniczych historii –
Władysław Semkowicz (1878-1949). Badacz

ten wystąpił z tezą, iż w południowej Szwecji

jest chrzcielnica kamienna, z wyobrażeniem
wskrzeszenia kościotrupa w powiązaniu z oso-

bą biskupa w mitrze, dochowana we wsi Tryde
i datowana na II połowę XII wieku32. W pła-

skorzeźbach chrzcielnicy chciano dopatrzeć

się św. Stanisława wskrzeszającego według

legendy Piotra z Piotrawina. Odprawę opinii
Semkowicza o ikonograficznym źródle przedkadłubkowym dał historyk sztuki Mieczysław

Gębarowicz (1893-1984) dowodząc datacji

chrzcielnicy na XIII wiek33. Ten sam uczony – M.
Gębarowicz, w swojej pracy „Polska, Węgry czy
Sycylia odbiorcą listu Paschalisa II” opowiedział

T. Wojciechowski, Szkice historyczne jedenastego wieku, Warszawa 1970, s. 226.
Tenże, Plemię Kadłubka. Odpowiedź, „Kwartalnik Historyczny” 24(1910), s. 1–26 i odb.: Lwów 1909. Zob. A. Siuda,
Święty Stanisław w świetle Galla – Kadłubka i Wojciechowskiego, Kraków 1910.
T. Wojciechowski, Szkice…, s. 230-232. Zob. S. Zakrzewski, Bolesław Szczodry. Próba portretu, [w:] Księga pamiątkowa
ku uczczenia 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, t. 2, Lwów 1912;
S. Krzyżanowski, Na marginesie Galla, „Kwartalnik Historyczny” 24(1910), s. 27-36.
K. Potkański, Pisma pośmiertne, t. 1, oprac. F. Bujak, Kraków 1922.
W sprawie św. Stanisława, „Przegląd Powszechny”, R. 26, t. 101 (styczeń, luty, marzec), Kraków 1909: Od Redakcji
– Zagajenie przez dr Kazimierza Krotoskiego, s. 8-15; Dyskusja: dr Wojciech Kętrzyński, s. 15-18; dr Wiktor Czermak,
s. 18-24; dr Antoni Prochaska, s. 196-201; dr Adam Miodoński, s. 370-382. W sprawie św. Stanisława, „Przegląd Powszechny”, R. 26, t. 102 (kwiecień, maj, czerwiec): dr Adam Miodoński, s. 37-47; prof. dr Stanisław Smolka, Zebranie
rezultatów i uzupełnienie, s. 415-448. W sprawie św. Stanisława, „Przegląd Powszechny”, R. 26, t. 103 (lipiec, sierpień,
wrzesień, cz. 2): prof. dr Stanisław Smolka, ciąg dalszy, s. 1-20 i 210-235.
W. Semkowicz, Sprawa św. Stanisława w świetle nowego źródła ikonograficznego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci
Oswalda Balzera, t. 2, Lwów 1925, s. 389-493.
M. Gębarowicz, Początki kultu św. Stanisława i jego średniowieczny zabytek w Szwecji, „Rocznik Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich” 1-2(1927-1928), s. 109-269.
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się, iż bulla ta skierowana była do arcybiskupa

wielokroć przywoływany Gerard Labuda oraz

któryś z poprzednich arcybiskupów bez wie-

wznowienia polemiki była publikacja, znajdują-

gnieźnieńskiego Marcina (właśnie osoba adre-

sata budzi wątpliwość), a z jej treści wynika, że
dzy Rzymu skazał podległego sobie biskupa .
34

Nasuwa to domysł, że wyrok na św. Stanisława

mógł być wydany w obecności głowy Kościoła
polskiego, a więc z jakimś jego udziałem.

Kolejną fazę dyskusji, przyniósł początek lat

siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, w związku

ze zbliżającym się jubileuszem 900-lecia śmierci
św. Stanisława. Z inicjatywy ówczesnego biskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły zor-

ganizowano konferencje naukowe poświęcone
dziejom biskupstwa krakowskiego w XI wieku

i biskupowi Stanisławowi35. Pokłosiem sesji organizowanej w 1979 roku była publikacja w „Stu-

diach krakowskich filozoficzno-teologicznych –
Annalecta Cracoviensia”, t. XI, Kraków 1981.

Przejdźmy teraz do kolejnej fazy dyskur-

su, którego głównymi bohaterami zostali: po
34

35

36

37

38

znawca historii Kościoła i prawa kanonicznego -

Bolesław Przybyszewski. Punktem wyjściowym

cej się w maszynopisie książki Labudy pt. „Święty Stanisław, biskup krakowski, patron Polski.

Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji”

(Poznań 2000, ss. 181)36. W polemice z niniejszymi studiami G. Labudy ukazała się rozprawa

ks. Bolesława Przybyszewskiego pt. „Święty Stanisław biskup krakowski, męczennik za sprawę

Bożą. Polemika z Gerardem Labudą”, wchodząca

w skład pośmiertnie wydanej książki ks. Przybyszewskiego pt. „Święty Stanisław, biskup męczennik” (Rzeszów-Łańcut 2005, ss.703)37. Na uwagi

ks. Przybyszewskiego – Labuda dał odpowiedź
w artykule pt. „Wznowienie dyskursu w sprawie

męczeństwa i świętości biskupa krakowskiego

Stanisława” „Nasza Przeszłość” 108(2007)38.

Oddajmy jeszcze raz w tym miejscu głos G. Labudzie: „Po wieloletnich roztrząsaniach i składa-

Tenże, Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu Paschalisa II, „Kwartalnik Historyczny” 51(1937), s. 511-553. W liście
Paschalisa II czytamy: „Czyż nie jest złem odstępować od jedności Kościoła i sprzeciwiać się posłuszeństwu należnemu
papieżowi? Czyż nie jest złem wykraczać przeciwko postanowieniom kanonów świętych? […] Czy to nie twój poprzednik
skazał biskupa bez władzy papieża? Jakież kanony i jakie uchwały synodów na to zezwalają? Co mam powiedzieć o
przenoszeniu biskupów, które się dzieją u was nie za zgodą papieża, ale za zarządzeniem króla?” Zob. B. Kumor, Historia
Kościoła, t. III: Złoty okres średniowiecza chrześcijańskiego, Lublin 2005, s. 57-61.
Zob. J. Kłoczowski, „Factum św. Stanisława” – Sprawozdanie z sesji naukowej w Krakowie 23 V 1973, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 653; M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, „Analecta Cracoviensia” 11(1979), s. 251-413; wyd. 2, Bydgoszcz 1999 Z wcześniejszej literatury należy wskazać:
J. Lisowski, Kanonizacja św. Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej Kościoła dzisiaj i dawniej, Rzym 1953; S.
Bełch, Święty Stanisław. Biskup-męczennik, patron Polaków, Londyn 1977; R. Grodecki, Sprawa św. Stanisława, posłowiem i przypisami opatrzył J. Wyrozumski, Kraków 1979.
G. Labuda, Święty Stanisław biskup krakowski, patron Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji, Poznań
2000. Zob. tenże, Wokół postaci św. Stanisława biskupa krakowskiego, „Studia Źródłoznawcze” 27(1983), s. 187-189;
tenże, Święty Wojciech i święty Stanisław, patroni Polski, w kulturze politycznej narodu, [w:] Przeszłość przyszłość. Prace dedykowane Prof. Czesławowi Mojsiewiczowi dla uczczenia 75. rocznicy urodzin, red. M. Kosman, Poznań 2001, s.
17-47; tenże, W 75. rocznicę ukazania się Szkiców historycznych Tadeusza Wojciechowskiego, „Kwartalnik Historyczny”
88(1981), nr 2, s. 323-350; przedruk [w:] tegoż, Szkice historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce
we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, s. 15-46.
B. Przybyszewski, Święty Stanisław. Biskup męczennik. (Sprawa świętego Stanisława. Bibliografia. Legenda. Kult. Ikonografia. Polemika z Gerardem Labudą), red. I. Platowska-Sapetowa, Rzeszów-Łańcut 2005. Godna uwagi jest sztandarowa praca ks. Bolesława Przybyszewskiego pt. Święty Stanisław Biskup, [w:] Polscy święci, red. J. R. Bar, Warszawa
1985, s. 11-38.
G. Labuda, Wznowienie dyskursu w sprawie męczeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława, „Nasza Przeszłość” 108(2007), s. 5- 57.
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przekaz źródłowy, zawarty w Kronice Polskiej,

II. KONFLIKT BISKUPA STANISŁAWA
Z BOLESŁAWEM II W ASPEKCIE
PRAWNYM

1079 za rdzeń i punkt wyjścia do rekonstrukcji

na szczególną uwagę zasługują prace dwóch

stał skazany na obcięcie członków (a więc nie na

(1904-1973) zatytułowana „Terminologia praw-

niach rozmaitych poglądów należy nadal uważać

ks. I, rozdz. 27 Anonima Galla, w połączeniu z zapiskiem Kalendarza kapituły krakowskiej pod r.

wydarzeń związanych z zabójstwem biskupa kra-

kowskiego, który za zdradę (pro traditione) zośmierć) i w następnym zdaniu nazwany zdrajcą

(traditior). (…) W dalszym ciągu mistrz Wincenty potwierdza istnienie tradycji, włożone w usta

króla Bolesława w ramach świadomej, przyjętej
przez kronikarza konwencji literackiej, iż ta kara

spotkała biskupa za udział w spisku możnowładczo-rycerskim przeciw królowi, a nawet przypisanej mu w tym spisku (conjuratio) roli przywódczej (proditor)”39.
39

40
41

42
43

44

W dotychczasowej literaturze przedmiotu,

uczonych: Karola Górskiego (1903-1988) pt.
„O sprawie św. Stanisława”40 i Witolda Sawickiego

nicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji

obcych i rodzimych”41. Do realizacji zadania niniejszej pracy przydatna nam będzie analiza „De-

kretu” Burcharda z Wormacji42, zredagowanego
około roku 1012, oraz powstałego przed 1095 rokiem „Zbioru Troistego” („Collectio Tripartita”)43.

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku

było punktem zwrotnym w dziejach Polski44.

Państwo pierwszych Piastów zakorzenione zo-

Tamże, s. 40-41. Z nowszej literatury należy wskazać: E. Skibiński, Biskup i monarcha, [w:] „Docendo Discimus”. Studia
historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Kaczmarek i
J. Nikodem, Poznań 2000, s. 99–109; Święty Stanisław w życiu Kościoła w Polsce. 750–lecie kanonizacji. Ogólnopolska
Sesja Naukowa pt. „Święty Stanisław w życiu Kościoła katolickiego w Polsce w 750. rocznicę kanonizacji”, 10 IV 2003
Na Skałce, red. A. A. Napiórkowski, Kraków-Skałka 2003; P. Wiszewski, Wokół prawdy o śmierci biskupa Stanisława.
Bardzo konserwatywny esej na marginesie rozterek dwudziestowiecznej mediewistyki polskiej (Tadeusz Wojciechowski,
Marian Plezia, Gerard Labuda), [w:] Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy), pod red. S. Kwiatkowskiego,
Wrocław 2008, s. 77–93 [„Colloquia-Chronicon”, 5].
K. Górski, O sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość” 4(1948), s. 61-82.
W. Sawicki, Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji obcych i rodzimych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, vol. XVII(1970), nr 1, s. 1-24; tenże,
Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa pierwszych Piastów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, vol. XI(1964), nr 2, s. 29-62; tenże, Nowe perspektywy
w badaniach nad kultem świętego Stanisława, „Sacrum Poloniae Millenium” 5(1958), s. 503-519; tenże, „Plemię Kadłubka” i „szczep Anonima” (na marginesie zatajonego źródła), „Zeszyty Naukowe KUL” 13(1970), s. 11-25; tenże,
Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego w świetle nowych badań, „Zeszyty Naukowe KUL” 5(1962), nr 4, s. 21-48; tenże,
Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971, s. 147-186.
Burchardi Wormatiensis Episcopi Decretum libri viginti [w:] J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series latina prior,
t. 140, Parisiis 1880, col. 558-1136.
Podstawą przy badaniu „Tripartity” jest rękopis krakowski (nr 84,wg J. Polkowski, Katalog rękopisów kapitulnych Katedry
Krakowskiej, Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. III, Kraków 1884) pełniejszy od rękopisu gnieźnieńskiego tego zbioru (zob. T. Trzciński, Katalog rękopisów kapitulnych w Gnieźnie, Poznań 1910). Por. W. Sawicki, Zbiór
prawa dla ludzi świeckich w krakowskim rękopisie Zbioru Troistego (Collectio Tripartita). Drogi wpływu praw obcych
naprawo państwa Piastów w pierwszej połowie XII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin –
Polonia” Sectio G, vol. VII(1960), Lublin 1961, ss. 152-295.
Zob. A. Vetulani, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976, s. 116-117; tenże, Opory wobec
prawa rzymskiego w dawnej Polsce, „Analecta Cracoviensia” 1(1969), s. 375; J. Sondel, Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej, Kraków 1978, s. 8 i n; tenże, O roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce (uwagi ogólne), „Acta
Universitatis Lodziensis” Folia Iuridica 21(1986), s. 53 i nn; A. Gieysztor, Przemiany ideologiczne w państwie Piastów a
wprowadzenie chrześcijaństwa [w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. II, Poznań 1962, s. 158. Ostatnio:
L.P. Słupecki, Chrzest Polski w 966 roku. Mit początków kraju?, [w:] Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, red.
J. Olko, Warszawa 2007, s. 11-22.
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stało w kulturze międzynarodowej społeczności

sze- kary na ciele, która polegała na obcięciu

ny Polski. W dotychczasowej praktyce państw

dolegliwościami, w omawianym przypadku po-

państw europejskich. Sytuacja ta sprzyjała wpływowi niektórych praw obcych na ustrój prawsłowiańskich system prawny opierał się na

plemiennym prawie zwyczajowym, w zasadzie
niepisanym . W myśl prawa pogańskiego, król
45

to nie tylko właściciel całego państwa, lecz tak-

że pan ludzi i rzeczy, posiadający prawo karania
poddanych śmiercią bez sądu. W praktyce wykonywanie tej władzy było ograniczone przez elitę

polityczną (możnowładztwo), które w różnych

okresach czasu mogło narzucać suwerenowi
swą wolę, a nawet pozbawiać go tronu, gdy nie

odpowiadał wymaganym warunkom . W „De46

krecie” Burcharda odnajdujemy ogólną zasadę

interesującego nas zagadnienia: „Królowie zwa-

ni są tak od prawego postępowania i dlatego,
gdy postępowanie [ich] jest prawe, miano kró-

lewskie utrzymuje się w mocy. W przeciwnym
wypadku miano to się traci”47. Przed przyjęciem
chrześcijaństwa władca w państwach słowiańskich skupiał w swoich rękach niemal nieograniczoną władzę absolutną .
48

Naturę prawną posiadają w opisie Galla

Anonima pojęcia: vindicare, christus, peccatum,

truncatio, traditio, eicere, regem . Termin trun49

catio mógł mieć podwójne znaczenie, po pierw45

46
47
48

49
50

członków; po drugie- kary śmierci kwalifiko-

wanej, która była poprzedzona dodatkowymi
legająca na obcięciu członków (było to nie tylko karą samoistną, ale również kwalifikowaną

karą śmierci). Pojęcie traditio w średniowieczu
miało podwójny charakter: „zdrada” i „bunt”50.

Pierwsze określenie oznaczało współdziała-

nie z obcymi na szkodę własnego kraju. Drugi
termin „bunt” to przeciwstawienie się w kraju
legalnej władzy. Innymi słowy „zdrada” ma na

celu przede wszystkim szkodę kraju i oczywi-

ste porozumienie z obcymi; „bunt” wiąże się
z obaleniem władzy królewskiej, nawet po-

przez zabójstwo monarchy. W sytuacji, kiedy

monarcha dokonywał inwestytury biskupiej,
a biskup z tego tytułu zaprzysięgał mu wierność, każdy sprzeciw wobec monarchy mógł

być poczytany za „zdradę”. Zestawienie ustępu kroniki Galla mówiącego o wygnaniu Bolesława Szczodrego z fragmentem dotyczącym
wygnania z Polski królowej Rychezy i jej syna

Kazimierza, dowodzi, że Gall używał terminu
traditio w konotacji „buntu” a nie „zdrady”. Idąc

dalej, należy podkreślić iż określenie traditores

oznacza bunt (przeciwstawienie się władzy)

w celu objęcia (zmiany) rządów przez czynniki

M. Dyjakowska, Ewolucja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku, [w:] Prawo rzymskie a kultura
prawna Europy, red. A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008, s. 71-99.
Szerzej: S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., wyd. II, Kraków 2002, s. 77-79, 91-97;
J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I: Do połowy XV wieku, wyd. III, Warszawa 1965, s. 122 i nn.
Burchard, cap. XV, 38.
Zob. J. Baszkiewicz, Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 2009; tenże, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie
politycznej do początków XIV w., Warszawa 1964. Szczególnie godne uwagi są prace Sławomira Gawlasa: O kształt
zjednoczonego Królestwa, wyd. II, Warszawa 2000, s. 65-97; tenże, Stan badań nad polską świadomością narodową w
średniowieczu, [w:] Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. Pamięci Benedykta Zientary (1929-1983),
red. A. Gieysztor, S. Gawlas, Warszawa 1990, s. 149-194. Zob. K. Tanaś, Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314), Poznań 2006, s. 235-265.
Tak też: W. Sawicki, Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji obcych i rodzimych, s. 12.
Por. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, wyd. II, Kraków 2005, s. 948-945; Słownik łacińskopolski, red. M. Plezia, t. V, Warszawa 2007, s. 403; Du Cange, Glosatorum mediae et infimae latinitatis, Band VIII,
Graz-Austria 1954, s. 146-147.
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wewnętrzne. Rażące wykroczenie władcy-tyra-

skupom. Zastosowanie kary trunkacji było więc

W przypadku jaskrawego łamania przez króla

stąpić z oskarżeniem biskupa tylko przed syno-

na dawało podstawę prawną do legalnego prze-

wrotu i odsunięcia go od sprawowanej władzy.
zobowiązań wobec Kościoła i poddanych, przysługiwało im prawo do pozbawienia go tronu

jako „tyrana”. Pozwólmy sobie w tym miejscu
przytoczyć dwa przykłady z księgi prawa ka-

nonicznego Burcharda z Wormacji: „Jeżeliby
kto dobrowolnie jego [tj. biskupa] zabił, niech

nie je mięsa, wina nie pije przez wszystkie dni
życia swego, niechaj pas rycerski odłoży i na

zawsze niechaj pozostanie bez nadziei na małżeństwo” ; „Ten, kto w złym zamiarze targnął
51

się ręką na pomazańca Pańskiego, a mianowicie [na] biskupa, ojca i pasterza swego, ponie-

waż popełnia świętokradztwo, i ten, kto kościół
spustoszył i podpalił, synod święty uchwalił, by
w jednym miejscu, to jest w klasztorze, pokutował przez wszystkie dni życia swego”52.

Poddając analizie prawnej interesujący nas

fragment kroniki Galla możemy wywniosko-

wać, że dziejopis odpowiednio interpretował
prawo monarchy do karania swych poddanych

w drodze karnego pozasądowego postępowania z urzędu . Jednakże nie miał on prawa
53

wymierzania kar cielesnych i kary śmierci bi51

52
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54

55

złamaniem powszechnie obowiązującej zasady

prawa. W jurysdykcji karnej władca mógł wydem. Oskarżonemu biskupowi przysługiwało

prawo apelacji do Stolicy Apostolskiej. W przypadku potwierdzenia wyroku przez papieża
władca świecki mógł wymierzyć karę, która

nie powodowała uszczerbku na zdrowiu oraz
śmierci. W przeciwnym razie postępowanie
króla stanowiło występek54.

Wracając do wyżej sygnalizowanej bulli pa-

pieża Paschalisa II skierowanej jak chce część

historyków do arcybiskupa gnieźnieńskiego
Marcina, który to miał uznać Stanisława winnym, warto zacytować opinię T. Grudzińskiego: „Gdyby zresztą Stanisław został potępiony

i ukarany przez sąd kościelny, to jego życie po-

śmiertne w postaci formującej się już wkrótce
legendy o męczeństwie i świętości wyglądać by
musiało zgoła inaczej”55.

Prawo kanoniczne za niedopuszczenie

wyroku do apelacji w Rzymie karało depozycją, czyli pozbawieniem kościelnych godności i urzędów. Zwróćmy szczególną uwagę na

odpowiedni przykład Burcharada z Wormacji
i „Collectio Tripartita”: „Jeżeliby kto od dnia dzi-

Burchard, cap. VI, 5.
Tamże, cap. X, 65.
Zob. H. Grajewski, Kara śmierci w prawie polskim do połowy XIV wieku, Warszawa 1956. Z nowszej literatury: T. Grabarczyk, Na gardle karanie. Kara śmierci w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008.
Por. I. Sułowska-Kuraś, S. Kuraś, List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego w świetle zasad dyplomatyki papieskiej oraz
recenzji i emendacji tekstów, „Roczniki Humanistyczne” 34(1986), z. 2, s. 307-317. Podsumowania dyskusji wokół listu
papieża Paschalisa II dokonał ostatnio Gerald Labuda, List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego z początku XII wieku,
[w:] tegoż, Szkice historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań
2004, s. 431-450 i Posłowie, s. 469-470.
T. Grudziński, Bolesław Śmiały – Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, wyd. II, Warszawa 1985, s. 188; zob. J.
Powierski, Kryzys rządów Bolesława Śmiałego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze średniowiecznej, Gdańsk 1992,
s. 211; H. Łowmiański, Król Bolesław II i biskup krakowski Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna, „Studia Historyczne” 22(1979), s. 193-196; K. Skwierczyński, La bolla di Pasqual’e II Significasti Frater Carissime:
una fonte per la questione di San Stanislao?, „Questiones Meolii Aevi Novae” 7(2002), s. 207-236; P. Guzowski, Konflikt
biskupa Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym. Stanowisko Kościoła wobec zamachów stanu we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, J. Olko, Warszawa 2004, s. 266.
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siejszego na przyszłość, wbrew postanowieniu

tle przedgregoriańskiego prawa kanoniczne-

nien być nieodwołalnie potępiony i na zawsze

w Szwabii (na południe od Nördlingen poło-

tej Stolicy Apostolskiej, odważył się skazać biskupa i wygnać go z jego własnej stolicy, powipozbawiony posiadanych godności” ; „Dekret”
56

Burcharda sankcjonuje: „Stanowimy, iż sędziami biskupów winni być biskupi” ; „Niechaj nikt
57

nie oskarża biskupów przed sędziami świeckimi lecz przed dostojnikami kościelnymi” . Z ko58

lei „Tripartita” wspomina: „Nikt z biskupów nie
może być pozywany w sprawie karnej, sądzony

i skazywany [inaczej] niż przed legalnym synodem z [prawem] odwołania się w swoim czasie do powagi apostolskiej. Gdyby kto ośmielił
się postąpić inaczej, to, co zostanie uczynione,

niech będzie uznane za nieważne i nie będzie
zaliczone do ważnych czynności kościelnych” .
59

Karol Górski zwrócił uwagę, iż badacze

przeprowadzający dyskusję nad sprawą św.
Stanisława, pozostawili w cieniu kwestię

upomnień króla przez biskupa . Badacz ten
60

przychylił się do hipotezy, że św. Stanisław

upominał Bolesława Śmiałego, by go skło-

nić do publicznej pokuty, co doprowadziło do
oskarżenia go o bunt i felonię. Godną uwagi

jest analiza procesu św. Stanisława w świe56
57

58
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62
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go61. W omawianym zagadnieniu należy wziąć
pod uwagę kanony synodu w Hohenaltheim

żonej miejscowości Altheim). Synod ten odbył
się w 916 roku, a jego przedmiotem było umocnienie władzy króla, w szczególności potępiając łamanie przysięgi i felonię wobec niego.
Kanon 23 wprowadzał karę kościelną za bunt

przeciwko władcy, jako pomazańcowi Bożemu,

co było uznane za świętokradztwo i groziło
dożywotnim zamknięciem w klasztorze62. Za
felonię (określaną słowem traditio, nie zaś jak

zdrada proditio) biskupów, kapłanów i diakonów karano degradacją, czyli zdjęciem święceń.
Duchowni objęci tą sankcją podlegali prawu

świeckiemu. Biskup Stanisław został skazany
przez monarchę na karę śmierci przez obcię-

cie członków za felonię, podczas gdy zgodnie

z obowiązującymi prawami mógł być jedynie
złożony z urzędu i ukarany więzieniem lub

wygnaniem. Już Gębarowicz przyjmował istnienie procesu kościelnego i skazanie biskupa
przez metropolitę63. Nawet przyjęcie wyroku

przez synod prowincjonalny, bez apelacji do
Rzymu było niezgodne z obowiązującym wów-

Burchard, cap. I, 175.
Tamże, cap. I, 153.
Tamże, cap. I, 167.
Za: W. Sawicki, Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa pierwszych Piastów (wiek XI-XII), „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, vol. XI, 2(1964), s. 54.
K. Górski, O sprawie św. Stanisława, „Nasza Przeszłość” 4(1948), s. 61-82; Por. J. Umiński, Historia Kościoła, t. I: Chrześcijańska starożytność i wieki średnie, Opole 1949, s. 339 i nn; tenże, W sprawie zatargu św. Stanisława z Bolesławem
Szczodrym, „Przegląd Historyczny” 37(1948), s. 138-152.
Z nowszej literatury warto wymienić: P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do
około 1138 roku), Wrocław 2008, s. 251-258; P. Guzowski, Konflikt biskupa Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym.
Stanowisko Kościoła wobec zamachów stanu we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004, s. 261-273; E. Skibiński, Biskup i monarcha, [w:] Docendo discimus.
Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000, s. 99-109; K. Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII
wieku, Wrocław 2005; M. Tomaszek, „Modlitwa i łzy bronią biskupa”. Pasterze polskiego Kościoła a walka orężna w
ujęciu Wincentego Kadłubka, „Roczniki Historyczne” 71(2005), s. 121-136;
Za: K. Górski, O sprawie św. Stanisława, s. 73.
M. Gębarowicz, Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu Paschalisa II, „Kwartalnik Historyczny” 51(1937), s. 511-553.
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czas prawem64. Jeżeli przyjmiemy, że zarówno

wości zwłaszcza w sferze uczuć, o charakterze

dzenia, że brakło dostatecznych dowodów do

gwałtownych, skłonnych do konfliktów oraz

wyrok sądu kościelnego, jak i królewskiego był
bezprawny – stanowi to podstawę do stwierstwierdzenia winy biskupa .
65

Kończąc warto podnieść kwestię niedoma-

gania psychicznego Bolesława II. Zagadnienie

to sygnalizował po wielokroć przywoływany

psychotycznym (usposobienie żywe i aktywne,

nastroje zmienne, żywe i pobudliwe, o reakcjach
nadużyć obyczajowych i alkoholizmu)”66.

III. ZAKOŃCZENIE

W sporze biskupa Stanisława z Bolesławem

Witold Sawicki pisząc: „argumentem przema-

Śmiałym jako dominujące jawi się stwierdzenie:

w kronice Anonima-Galla – kronikarza życzli-

i być sługą całego narodu. Cały naród powinien

wiającym za niedomaganiem psychicznym króla
Bolesława jest szereg faktów zamieszczonych
wego dla króla. Fakty te obrazują postępowanie

Bolesława Śmiałego, którego cechą jest m.in.
brak zrównoważenia, patologiczne przekona-

nie o własnej wyższości nad ludźmi – również
innymi panującymi – czemu dawał wyraz paro-

krotnie, za każdym razem niemal w identyczny
sposób: w stosunkach z wielkim księciem kijow-

skim Izasławem (1068) i z królem węgierskim

św. Władysławem (1079). […] Bolesław Śmiały
był dotknięty niedomaganiem typu psychopatycznego (nieprawidłowe odchylenie osobo64
65
66

67

kim jest sprawujący władzę, jakie są jego zadania? Jeżeli jest królem chrześcijańskim, ma służyć

mieć w nim oparcie i umocnienie – przewodni-

ka, który prowadzi po drogach sprawiedliwości
i zgody. To właśnie w omawianym konflikcie
rozpoznał mistrz Wincenty tą prawdę, iż chrze-

ścijański władca w chrześcijańskim narodzie to
nie jest tyran narzucony, który absolutnie niezależnie od okoliczności swoją władzę sprawuje67.

To musi być władca przez naród akceptowany,
zarówno w momencie, kiedy rozpoczyna swoje

posługiwanie, ale musi być przede wszystkim
akceptowany nieustannie dzień po dniu, wy-

Zob. J. Dobosz, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, s. 120-123, 155-159.
Ostatnio zob. S. Trawkowski, Stanisław (Stanisław ze Szczepanowa, anachronicznie – Szczepanowski Stanisław) (przed 1039?1079), święty, biskup krakowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLI/4, z. 171, Warszawa-Kraków 2002, s. 580-587;
W. Sawicki, Przyczyny upadku Bolesława Śmiałego w świetle źródeł historycznych i historyczno-prawnych, [w:] tegoż,
Studia nad wpływem praw obcych, Warszawa 1971, s. 162, 164. Por J. Banaszkiewicz, Czarna i biała legenda Bolesława
Śmiałego, „Kwartalnik Historyczny” 88(1981), z. 2, s. 353-390; S. Trawkowski, Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki
mistrza Wincentego, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Referaty z konferencji naukowej U W, 29–31
maja 1996 r., kom. red. R. Michałowski i in., Warszawa 1997, s. 365-378; E. Skibiński, Biskup i monarcha, [w:] „Docendo
Discimus”. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
red. K. Kaczmarek i J. Nikodem, Poznań 2000, s. 99-109.
O myśli politycznej Wincentego Kadłubka zob.: E. Bautro, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy duchownej i świeckiej, „Nasza Przeszłość” 17(1963), s. 61-76; B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w Kronice Mistrza
Wincentego, [w:] Mente et Litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, kom. red. H. Chłopocka i in., Poznań
1984, s. 127-134 [UAM, Seria Historia nr 117]; J. Hertel, Postawy społeczne Polaka średniowiecznego w świetle kronik
Mistrza Wincentego i wielkopolskiej, „Acta Universitatis N. Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 117, „Historia”,
17, 1980 [druk: 1981], s. 51-80; M. Zwiercan, Model władcy w komentarzu Jana z Dąbrówki do Kroniki Bł. Wincentego
zwanegoKadłubkiem w wykładzie uniwersyteckim w latach Jana Długosza, „Analecta Cracoviensia” 16(1984), [druk: 1985]
s. 233-246; J. B. Korolec, Ideał władcy w „Kronice” Mistrza Wincentego. Rola cnót moralnych w legitymizacji władzy,
[w:] Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, praca zbior. pod red. T. Michałowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 71-87; M. Cetwiński, „Identitas est mater societatis”. Kadłubek o zawiązkach kultury i
społeczeństwa, [w:] Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, red.
A. Barciak, Katowice 2005, s. 15-21; S. Trawkowski, Monarcha wobec ludu w świetle „Kroniki” mistrza Wincentego, [w:]
tegoż, „Opuscula medievistica”. Studia nad historią społeczną Polski wczesnopiastowskiej, Warszawa 2005, s. 94-109.
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darzenie po wydarzeniu. To właśnie w tamtym

dezaktualizacji słowa Czesława Deptuły: „Przy

z racji moralnych, to ten władca musi ustąpić

biegu upadku Bolesława Śmiałego nie powinno

sporze rozpoznał mistrz Wincenty i pokazał

narodowi, że jeżeli naród nie akceptuje władcy

i dobrze czyni, że ustępuje i gdy idzie pokutować
tak jak się to wtedy stało. Obowiązki nie tylko

samego władcy jako władcy ale i obowiązek duchowy i moralny narodu, który się przekłada na

pewien obowiązek formalno-prawny weryfiko-

wać nieustannie sprawujących władzę czy nie
tylko pozyskali ją legalnie, ale czy ją wykonują

nieustannie zgodnie z przyjętymi standardami
chrześcijańskimi i na pożytek innych. Mistrz
Wincenty w swym dziele wpisał pewne założe-

nia mówiące o tym, iż naród nie tylko odpowiada
za jakość życia państwowego, że naród ma o tym

dyskutować, że naród ma być świadomy tego, co
się dzieje i że naród ma o tym decydować na bieżąco, wytyczając szlaki sprawiedliwości i bezpieczeństwa aktualnego i wytyczając szlaki rozwoju
społecznego dla pokoleń przyszłych .
68

Stanisław ze Szczepanowa był człowiekiem

świątobliwym i największej prawości, mógł

wykorzystaniu zaś wszystkich możliwych źródeł w celu nowej rekonstrukcji przyczyn i prze-

zwyciężyć ani »plemię Kadłubka«, ani »szczep
Anonima«, ale po prostu historyk operujący
właściwymi metodami badawczymi”70.

Warto także dodać wniosek Gerarda Labu-

dy iż: „każda dalsza dyskusja, jeżeli ma przy-

nieść nowe, lepsze oświetlenie, musi zacząć od

ustalenia faktów źródłowych. W tej dziedzinie
trudno spodziewać się ujawnienia nowych źródeł, a także równie trudno się spodziewać, aby

doszło do znacznego przewartościowania istniejących, dobrze już rozpoznanych źródeł”71.

SŁOWA KLUCZOWE

Św. Stanisław, Bolesław Śmiały, traditio,

factum św. Stanisława, Gall Anonim, Wincenty
Kadłubek

STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza histo-

z najczystszych pobudek karcić okrucieństwo

ryczno-prawna sporu z 1079 roku biskupa Sta-

Wyrozumskiego, że nie jest ważne, czy biskup

oraz mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem

króla, niezależnie od tego, w jakiej ujawniło się

sprawie. Zgodzić się wypadnie z głosem Jerzego
Stanisław zginął przy ołtarzu z ręki działającego w afekcie króla, czy też został na śmierć

skazany i stracony; ważne jest to, że rychło po
śmierci otoczono go kultem .
69

Na zakończenie tego z konieczności krót-

kiego szkicu, warto zacytować niepodlegające
68
69
70

71

nisława z Bolesławem II Śmiałym. Wychodząc
od danych źródłowych – kronik Galla Anonima

autor referuje dyskusję kolejnych pokoleń badaczy. Aspekt prawny sporu biskup-monarcha

został omówiony ze szczegółowym uwzględnieniem prac Karola Górskiego i Witolda Sawickiego. Przyczyną wygnania króla Bolesława

Śmiałego było zabójstwo biskupa krakowskie-

Za szereg cennych uwag pragnę podziękować Jego Ekscelencji abp Andrzejowi Dziędze, prof. KUL.
Wielka Historia Polski, t. 2: Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. - 1370), oprac. J. Wyrozumski, Kraków 1999, s. 119-122.
Cz. Deptuła, Uwagi o „problemie św. Stanisława”, „Więź” 7-8(1969), s. 140. Zob. tegoż, Z zagadnień interpretacji słynnego
konfliktu. Refleksje wokół „Szkiców historycznych XI wieku” Tadeusza Wojciechowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 35(1987),
z. 2, s. 435-457; Prekursor narodowej refleksji [Wincenty zw. Kadłubkiem], „Przegląd Katolicki”, R. 72, 1984 nr 19, s. 7.
G. Labuda, Posłowie, [w:] Szkice historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań 2004, s. 470.

67

68

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 11 (2/2010)

go Stanisława, popełnione jako zemsta za czyn

Wincenty Kadłubek the author reports on dis-

nującego. To właśnie rozpoznał mistrz Wincen-

talked over from detailed regard Karol Górski

określony wyrazem „traditio” – oznaczającym

przeciwstawienie się poddanego względem paty tę prawdę, iż chrześcijański władca w chrze-

ścijańskim narodzie to nie tyran narzucony,

który absolutnie – niezależnie od okoliczności
sprawuje swoją władzę. Szkic nie rości sobie
praw do ostatecznego rozwiązania polemicz-

nych kwestii np. przewinienia, jakiego dopuścił
się biskup czy sądu jaki się miał nad nim odbyć.

Zawarte w artykule bogate przypisy dokumentują i uzupełniają treść główną oraz rozszerza-

ją spektrum problemowe i ułatwiają percepcję
tekstu zasadniczego.

SUMMARY

Historical-legal analysis dispute among

Stanisław Bishop and Bolesław II Bold in 1079
year is a subject of this article.Going out from
source data - the chronicles of Gall Anonim and

cussion of next the explorers’ generations. The

legal aspect of dispute monarch-bishop was
and Witold Sawicki’ works. Murder of cracovian

Bishop Stanisław was cause of king’s Bolesław
Śmiały banishment. Murder committed as vengeance for act definited word „traditio” – marking opposing serf regard reigning. Master Win-

centy in described conflict recognized this truth,
that Christian ruler in Christian nation this is not

tyrant throwed on and this is not tyrant which

from circumstance holds his power absolutely
independently. The final solution of polemic
matters for example: offenses, bishop has committed that or that have proceed court over it – is

not the aim of article. Contained in article rich
notes document and they replenish main con-

tent as well as they expand problematic spectre

and they facilitate the perception of principal
text.
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Features of Academia-Industry
Interactions in Nigeria
from the Perspective of Manufacturing Firms1
Cechy interakcji akademicko-przemysłowych
w Nigerii z perspektywy przedsiębiorstw produkcyjnych

I. Introduction
The role of knowledge in economic develop-

ment cannot be over-emphasized in an increasingly competitive global economy. The growing

importance of knowledge poses challenges to
developing economies and their universities as

sources of growth . Theoretical and empirical
2

analyses using the national systems of innovation (NSI) framework suggest that developing

countries that have grown in knowledge generation and use are characterised by productive
interactions between the academia and firms

in networks3. The contribution of academia
(consisting of universities and public research
1

2

3

4

institutes) to economic and social progress
thus depends on the extent to which firms are

able to employ the knowledge they generate
to improve firm performance. In Nigeria, fos-

tering interaction between universities and
firms has been a major challenge. There has

been no evidence of significant collaborations
between the academia and firms4. This paper

draws from the report of a survey of Nigerian
manufacturing firms under a broader study of
the nature and state of academia-firms interac-

tions in sub-Saharan Africa. The regional study

is primarily concerned with an analysis of the
changing role of universities as contributors to
economic growth and development in sub-Sa-

Acknowledgement. The authors wish to thank Glenda Kruss and Jo Lorentzen of the Human Sciences Research
Council (HRSC), Cape Town for their contributions to the study from which this paper was drawn. We also gratefully acknowledge the International Development Research Centre (IDRC), Ottawa for funding the study under the
Research on Knowledge Systems (RoKS) programme. The usual disclaimer applies.
R. Arocena, J. Sutz, Emerging neoperipheral structures and gardening policies. Presented at the DRUID Summer Conference, Industrial Dynamics, Innovation and Development. Elsinore, Denmark 2004, 14-16 June, p. 8; D. Bloom,
D. Canning, K. Chan, Higher education and economic development in Africa. Report commissioned by World Bank,
Washington, DC, 2005, p. 37.
B. Lundvall, Introduction, in B. Lundvall (ed.), National System of Innovation – Towards a Theory of Innovation and
Interactive Learning, Pinter Publishers, London 1992, p. 19; R.R. Nelson (ed.), National Innovation Systems – A Comparative Analysis, Oxford University Press, New York 1993, p. 30.
J.O. Adeoti, Building Technological Capability in the Less Developed Countries: The Role of a National System of Innovation, “Science and Public Policy” 2002, p. 98.
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haran Africa. The survey is aimed at ascertain-

of innovation (NSI) framework have proven

research institutes, and their implications for

evident academia-industry collaborations es-

ing the level and scope of firms’ interaction (or
lack of interaction) with universities and public
the building of local technological capability.

The paper is organized as follows: the next

section presents an overview of the links between knowledge and development with a focus on academia-industry interactions; sec-

tion three presents the research methodology;
section four discusses the results of the study;
and the final section concludes the paper with

the summary of findings and implications for
building local technological capability.

II. Academia-Industry
Interaction: An Overview
Universities are known to be centers of

knowledge generation and training for com-

munity development. In the linear model of
innovation, public research especially in the

universities generates basic knowledge, which
leads to inventions, and inventions when commercialized becomes innovation. From this
simplistic view of the innovation process, the

research activities in the universities and public research institutes are isolated from industry. Industrial research and development

(R&D) activities that contribute to the techno-

logical change required for economic progress

are often located outside the ivory towers. It
has however been amply demonstrated that interactions among industrial stakeholders must

be part of the innovation process . Besides, sev5

eral studies that illustrated the national system
5
6

that economies that are innovation driven (i.e.

knowledge economies) are characterized by

pecially in strategic sectors of the economy. The
academia-industry linkages in such contexts are

important feature of interactions among the actors that are involved in the generation and use

of technological knowledge6. The ability to undertake innovative research and apply its out-

put is complex and embedded in a context of
inter-organizational relationships. In advanced

industrial economies, the interactions between

firms and the academia are regarded as products of a developmental orientation of research

activities as research is aimed at addressing
community problems and in many instances re-

search grants are won in competitive bids. For
developing countries, the scope and dimension
of community oriented research may not be as
elaborate as in developed countries. However,
there is a growing concern that the academia
in the South should be alert to the development

challenges in their communities and begin

a drive to making research and training activities relevant to the immediate societal needs. In

the NSI framework, the educational and training system and the industrial establishments
are expected to interact and be involved in

mutually beneficial knowledge exchanges that

engender innovation. A developmental university in this context would be actively involved

in a network of agents that create new products

and services or new models of achieving economic objectives. In essence, a developmental

C.H. Davis, F. Carden, Research effectiveness and R&D evaluation in developing countries, “Knowledge and Policy”
1998, Vol.10, No. 4, p. 20.
H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The Dynamics of Innovation: From National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of
University-Industry-Government Relations, “Research Policy” 2000, p. 115.
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university would not only generate new knowl-

quality data collection within the limits of avail-

edge into society and motivate society to em-

of the firms in cluster 1 suggests that the survey

edge that improves the stock of knowledge, but

also produce change agents that carry knowl-

ploy and build on knowledge from the ivory
towers. While the firm is the centre of the innovative activities in the NSI,7 the developmental

university interacts with all other elements of

the NSI to create critical skills and impetus for
the entrepreneurial functions required to make
innovation the engine of growth.

III. Methodology
1. Scope of the study

The scope of the study covered the major

manufacturing subsectors in Nigeria. These
include food, beverages and tobacco; chemical

and allied products; pharmaceuticals; rubber

and plastics products; paper, printing and publishing; metal and aluminum products; textiles

and garments products; wood products and
furniture; non-metallic mineral products; and
electrical and electronics products.

2. Sampling, data collection and sources
There is currently no reliable data on firms’

distribution in Nigeria, hence stratified sample

is difficult to obtain. Manufacturing firms in Nigeria are known to exist in three main industrial clustering axes, namely:

cluster 1: Lagos-Agbara-Otta-Ibadan-Ilorin
cluster 2: Nnewi-Aba-Port Harcourt
cluster 3: Kano-Kaduna-Jos

Cluster 1 has at least 50% of Nigerian firms

in number and value addition8. To ensure good
7
8

able resources for the study we selected cluster 1
for the study. Besides, the location of at least half
would have significantly captured and gathered

information on the essential features of the Nigerian manufacturing firms. The survey was carried
out between September and November 2007.

The lists of establishments engaged in man-

ufacturing activities in cluster 1 were collected

from the State offices of the National Bureau of

Statistics (NBS) located in cluster 1. These states
included Lagos, Ogun, Oyo, Ondo, Osun, and

Kwara states. Though the lists are fairly com-

prehensive (except for Lagos State) and all have
addresses of the locations of firms, they are not

precise on key information required for select-

ing a stratified sample. The format for the lists
is not uniform and not all has the required information on type of manufacturing and firm size.

Based on perceived industrial concentration in

each of the states 220 firms were selected for
questionnaire lodgement as follows: Lagos -100;

Ogun -40; Oyo -20; Ondo -20; Osun -20; Kwara
-20. For each state, the sample selection was ran-

dom, but guided by the perceived firm size and
sub-sectoral distribution of firms in each state.

Enumerators were recruited and trained for

the firm survey. When a firm originally included in the survey sample could not be located or

was non-responsive to the survey, such a firm
was replaced with a firm of similar character-

istics in the same sub-sector. At the end of the
survey, we had 153 questionnaires retrieved
out of which 14 were rejected because of in-

L. Kim, Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning, Harvard University Press, Boston, MA,
1997, p. 25.
NPC, Report of the Nigeria Vision 2020 National Technical Working Group on Manufacturing Thematic Area, National
Planning Commission (NPC), Abuja, Nigeria 2009, p. 43.
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adequate responses. Thus the final research
sample comprises of 139 firms.

age index is expressed as:

3. Data analysis

The data analysis is largely descriptive, us-

ing measures of central tendency. For the variables that assessed the respondents’ percep-

tion on a likert scale of 1 (“not important”) to 4
(“very important”), the degree of importance of

where

Fi is the frequency of response;

Wi is the weight or number assigned to the

each factor is analyzed using the weighted aver-

response on the likert scale; and

on the likert scale while 1 is assigned to the

IV. Results and Discussion
1. Characteristics of the research sample

portance (i.e. “very important”), then the WAI

the research sample. More than half of the sam-

tance (i.e. “not important”). The weighted aver-

and allied products contributing 23%, 17%, and

age index (WAI). For the computation of WAI,
4 is assigned to the highest level of perception

lowest level. In effect, if for a particular factor
all respondents claim the highest degree of imwould be 4.0 while the same would be 1.0 if all

respondents claim the lowest degree of impor-

N is the total number of responses.

Table 1 shows the sectoral distribution of

ple belongs to the food, beverages & tobacco;
metal and aluminum products; and chemical

Table 1. Sectoral distribution of the research sample
Sector
Food, beverages & tobacco
Chemical & allied products
Pharmaceuticals
Rubber & plastics
Paper/printing/publishing
Metal & aluminum products
Textiles & garments
Wood products & furniture
Non-metallic mineral products
Electrical & electronics
Total

Frequency
32
18
13
13
10
24
15
4
8
2
139

Percent
23.0
12.9
9.4
9.4
7.2
17.3
10.8
2.9
5.8
1.4
100.0

Source: Analysis of field data

Table 2. Size distribution of firms in research sample
Size (no. of persons employed)
10-49
50-199
200 or more
Total

Frequency
34
57
40
131

Missing cases

8

Source: Analysis of field data

Percent
26.0
43.5
30.5
100.0
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13% of the sample respectively. In literature,

new to the world are rare among the sampled

based on sales turnover, capital outlay or per-

sented by the case of Nigeria. No new product

firms have been diversely classified into small,

medium and large-scale enterprises, either

sons employed. In Africa, firms employing less
than 10 persons are generally regarded as microenterprises. Firms employing 10 to 49 per-

sons are usually considered small-sized, 50 to
199 medium-sized, and firms employing 200 or
more persons are regarded as large-sized . Fol9

lowing this classification, Table 2 presents the
size distribution of firms in the research sample. 26% of the firms are small-sized, 43.5% are
medium-sized, while 30.5% are large-sized.

2. Innovation and R&D activities

2.1. Introduction of new products and processes
Table 3 presents the nature of the new or

improved products and processes introduced

by the sampled firms in the last three years prior to the survey. Except for the case of the introduction of products or processes that are new
for Nigeria but not new for the world, the trend

in the product and process changes is fairly
similar. Product or process changes that are

firms. This is a common feature of immature

nationally system of innovation (NSI) as reprehas been introduced by 18% of the respondents, improvement of the existing product

was carried out by 74%, about 24% introduced
products that are new for the firm but not new

for Nigeria, while about 16% has introduced

products that are new for the country but not
new for the world. No new process has been introduced by 15% of the respondents, 77% has

introduced improved processes, about 24%
has introduced processes that are new for the
firm but not new for Nigeria, while only about

9% has introduced processes that are new for
Nigeria but not new for the world. It is apparent

from these results that introduction of “prod-

ucts that are new for Nigeria, but not new to the
world” is more common than the introduction
of “processes that are new for Nigeria, but not

new for the world”. It thus appears that firms

in the research sample are able to manufacture
some new products without necessarily embarking on significant process changes.

Table 3. Nature of new or improved products and processes
Nature of innovation
No new product or process
Improvement on existing product or process
New for firm, but not new for country
New for country, but not new for the world
New for the world

Percent of respondents
Product*
Process*
18.1
15.1
74.1
77.0
23.7
23.7
15.8
8.6
2.2
2.2

* the sum of this column is not equal to 100 because each response may have more than one option as the nature

of the product or process introduced
Source: Analysis of field data

9

S. Lall, G.B. Navaretti, S. Teitel, G. Wignaraja, Technology and Enterprise Development: Ghana Under Structural Adjustment, Macmillan Press Ltd., London 1994, p. 54; B. Oyeyinka, Technological Learning in African Industry: A Study of
Engineering Firms in Nigeria, “Science and Public Policy” 1997, p. 312.
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2.2. Reasons for not investing in R&D
As earlier indicated, 41.2% of firms in the

research sample claimed that they have not
invested in R&D in the past three years. Table

3. Sources of information and knowledge
3.1. Sources of information or knowledge
benefiting innovative activities
There are several sources of information

4 presents the results of these firms’ percep-

and knowledge that contributes to firm’s in-

spanning 1 (for “not important”) to 4 (for “very

ability to process, adapt and assimilate new

tion of reasons for not investing in R&D. The

reasons were rated on a four-level likert scale

important”). The weighted average index of the
responses demonstrate that the importance of
universities and public research institutes are

rated very low as locations of substitute R&D
that could serve as reasons for lack of firms’

in-house R&D. As indicated by the weighted
average index, the three most crucial reasons

(in order of perceived importance) for lack of
investment in R&D by firms are insufficiency of
external sources of information for innovation,

lack of access to credit, and high cost of R&D.
Other reasons that are considered more than

“slightly important” by firms are “R&D is not
necessary for the firm’s innovation” and “R&D

novative activities. The decision to employ an

information source largely depends on firm’s

knowledge. Firms were provided with a list of
various sources of information and knowledge,

and they were requested to indicate which of
the sources had benefited the firm’s innovative

activities, in terms of suggestion of new projects or contribution to the completion of ex-

isting projects in the last three years. Figure 1

presents a comparison of the firms responses
on how each of the sources of information and
knowledge had either suggested new projects,

or contributed to the completion of existing innovation projects.

investment is too risky”.

Table 4. Firms’ perception of reasons for not investing in R&D
Reason for not investing in R&D
The firm does not innovate
Small market size disallow recovery of R&D invest.
R&D investment is too risky
R&D is too costly for the firm
Lack of access to credit
Difficulties to appropriate R&D results
Lack of public support
R&D is not necessary for the firm’s innovation
External sources of info are sufficient for innovation
Universities substitute firm’s R&D
Public research institutes substitute firm’s R&D

Source: Analysis of field data

Weighted average index
1.8
1.9
2.1
2.3
2.4
1.8
1.8
2.2
2.6
1.4
1.6
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Figure 1: Sources of information and knowledge

Over 70% of the sampled firms indicated

search institutes were only slightly better. Only

new projects as well as a source that had con-

new projects while only about 19% of the re-

that the firms’ manufacturing operations were
a source of information for the suggestion of
tributed to completion of existing projects. Cus-

tomers were perceived by nearly two-thirds
(65.3%) of the respondents as sources of information for the suggestion of new projects,

while about 58% of the firms perceived customers as contributors to the completion of ex-

isting projects. Competitors were indicated by
about 54% of the sampled firms as sources of
information for new projects, while only about

43% of the respondents perceived that competitors had been sources of information that

contributed to the completion of existing projects. Universities took the least position in the

perception of firms as a source of information
and knowledge that had resulted in the sugges-

tion of new projects (8.1%) and contributed to

the completion of existing projects (14.9%).
The responses on firms’ perception of the re-

14% of the respondents considered public research institutes as sources of information on
spondents claimed that research institutes had

been sources of information that contributed

to the completion of existing projects. These
results suggest that universities and research

institutes had not been major sources of infor-

mation and knowledge that contributed to the
innovative activities of the sampled firms.

Figures 2 and 3 show the distribution of the

respondents perception of the most important

sources of information and knowledge for the
suggestion of new projects and for completion

of existing projects respectively. For the sugges-

tion of new projects, 32.1% of the respondents

claimed customers as the most important source
of information, 21.7% claimed firms’ manu-

facturing operations, while affiliated suppliers
(suppliers linked through ownership such as

parent, sister or subsidiary firm) was indicated

Artykuły ekonomiczne

by 9.4% of the respondents. For the contribution

edge for the suggestion of new projects are also

operations as the most important source of in-

existing innovative projects. It is also notewor-

to the completion of existing projects, 30.4% of
the respondents viewed firms’ manufacturing

formation, 17.6% indicated customers, while
11.8% mentioned affiliated suppliers (suppli-

ers linked through ownership such as parent,

sister or subsidiary firm) as the most important
source of information. It thus appears that the
three leading sources of information and knowl-

the three leading sources of information and

knowledge that contributed to the completion of
thy that universities and research institutes are

least considered as most important sources of

information and knowledge by the respondents.

In fact, none of the firms considered universities
as most important source for information for
completing existing innovation projects.

Figure 2: Distribution of most important source of information for the suggestion of new
projects

Figure 3: Distribution of most important source of information for the completion of existing projects
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3.2. Why universities and public research institutes are not important sources of information
for innovation

3.3. Channels of information and modes of interactions

Table 5 presents the results of the weighted

(WAI) analysis for the sampled firms’ rating

search institutes are not important sources of in-

firms are shown in Table 6. The WAI ranged

average index analysis of the responses given by
the sampled firms on why universities and re-

formation for innovation. The two reasons with
the highest WAI of 2.3 suggest that universities

and research institutes are not rated as important
sources of information for innovation because

firm’s R&D are considered enough to innovate and
the quality of research in universities and research
institutes are considered low. Added to this, rea-

sons that are perceived by the respondents as
more than “slightly important” as indicated by the

WAI of 2.2 include the lack of understanding of
firms’ line of business by universities and public

research institutes, and universities’ focus on big
science. Other reasons mentioned in Table 5 have

WAI less than 2.0, suggesting that they are generally perceived by the sampled firms to be less than

“slightly important” as explanations for why uni-

versities and research institutes are not important
sources of information for innovation.

The results of the weighted average index

of the importance of channels of information

about R&D activities or innovations of other
between 2.0 and 2.9. This indicates that each

of the listed channels of information is con-

sidered to be at least “slightly important”. The
two channels of information that have highest
degrees of importance are “publications and
report” and “public conferences and meetings”

each with WAI equal to 2.9. “Informal information” and “fairs and expositions” are also per-

ceived with considerable degree of importance
with each having a WAI of 2.7. The channels
of information that have the lowest ratings are

“joint or cooperative R&D projects” and “contract research with other firms” with WAI of 2.0

and 2.1 respectively. It thus appears that the

most important channels of sharing information about R&D activities and innovations are

not channels that enable close interactions or
joint investments in R&D projects.

Table 5. Firms’ perception of reasons why academia are not important sources of information
Reasons
Our firm’s R & D is enough to innovate
Universities have no understanding of our line of business
Public research institutes have no understanding of our line of business
Contractual agreement difficult
Lack of trust
Quality of research is low
University concerned with only big science
Geographic distance
Dialogue is very difficult
Intellectual property issues
Source: Analysis of field data

Weighted average index
2.3
2.2
2.2
1.9
1.8
2.3
2.2
1.6
1.7
1.9
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Table 6. Rating of the importance of channels of information about R&D activities or innovations of other firms
Channels of information
Patents
Publications and reports
Public conferences and meetings
Informal information exchange
Recently hired technical personnel
Licensed technology
Joint or cooperative R&D projects
Contract research with other firms
Products (for example, by reverse engineering)
Trade associations
Fair and expositions

Weighted average index
2.3
2.9
2.9
2.7
2.4
2.2
2.0
2.1
2.5
2.3
2.7

Source: Analysis of field data

Table 7 presents the results of the weighted

institutes. For most of the channels of informa-

of interactions about the research activities or

stitutes. This suggests that the sampled firms’

average index analysis of the rating of the im-

portance of channels of information and modes
research findings of universities and research

tion, the ratings of the importance have identical WAI for both universities and research in-

perception of the importance of the channels

Table 7. Channels of information and modes of interactions about the research activities of
universities and research institutes
Channels of information/ Modes of interactions
Patents
Publications and reports
Public conferences and meetings
Informal information exchange
Recently hired graduates with advanced degree
Licensed technology
Consulting with individual researchers
Contract research with universities
Contract research with research institutes
Joint or cooperative R&D projects
Participation in networks that involve universities
Participation in networks that involve research institutes
Temporary personnel exchanges
Incubators
Science and/or technology parks
Firm is owned by an university (URE)
Firm is owned by a research institute
Firm is a spin-off of an university
Firm is a spin-off of a research institute
n.a. = not applicable

Source: Analysis of field data

Weighted average index
Universities
Research institutes
2.0
2.0
2.7
2.6
2.6
2.5
2.1
2.0
2.1
1.9
2.3
2.0
2.0
1.9
1.7
n.a
n.a
1.7
1.6
1.6
1.6
n.a
n.a
1.6
1.6
1.5
1.4
1.4
1.9
1.9
1.3
n.a
n.a
1.3
1.3
n.a
n.a
1.3
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of information for universities and research in-

respondent firms. Thus, firms owned by uni-

respondents’ interaction with other firms, the

importance of their contribution to the innova-

stitutes may not be significantly different. The

results also demonstrate that, as in the case of
importance of “publications and reports” and

“public conferences and meetings” have the
highest ratings as channels of information and

modes of interactions that have contributed to
the respondent firms’ innovative activities. The

level of importance is however slightly higher
for universities with WAI of 2.7 and 2.6 com-

versities or research institutes, spin-offs, and
incubators scored relatively low in terms of the
tive activities of the respondent firms. Overall,

the results in Table 7 demonstrate that arms
length relationships predominate.

3.4. Use of the research outputs and resources
from universities and research institutes
Table 8 shows the results of the weighted av-

pared to WAI of 2.6 and 2.5 for the responses

erage index (WAI) analysis of firms’ perception of

formation viewed by the respondents as im-

years preceding the survey. New techniques and

for research institutes.

For the universities, other channels of in-

portant and having WAI of at least 2.0 include

licensed technology, informal information
exchange, recently hired graduates with ad-

vanced degree, patents, and consulting with

individual researchers with WAI of 2.3, 2.1,
2.1, 2.0 and 2.0 respectively. Similarly, for research institutes, other channels of information viewed by the respondents as important

and having WAI of at least 2.0 include licensed
technology, informal information exchange,

and patents each of which has a WAI of 2.0. For
both universities and research institutes firm

ownership (WAI=1.3) and spin-offs (WAI=1.3)

the degree of importance of the usefulness of re-

search outputs and resources over the last three
instruments were rated highest with WAI equal

to 2.7. Research findings and laboratories/metrology have WAI of 2.4 and 2.3 respectively while

prototypes have WAI of 1.9. These results indicate
that the degree of importance of the usefulness of
prototypes to the innovative activities of the respondent firms is less than “slightly important”,

whereas other research outputs or resources are
considered to be more than “slightly important”.

4. Collaboration with universities and
public research institutes
The results reveal a generally low response rate

were considered least important as channels

of less than 30% to the question asking the respon-

importance as channels of information by the

and public research institutes. This confirms the

of information by the respondents firms. Incubators were also considered to have very low

dent firms to indicate the degree of importance of
the objectives of collaborations with universities

Table 8. Firms’ perception of the importance of the use of research outputs or resources
Research outputs or resources
Research findings
Prototypes
New techniques and instruments
Laboratories/Metrology
Source: Analysis of field data

Weighted average index
2.4
1.9
2.7
2.3
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findings of previous studies,10 which indicated that

and absorb technological information”, and “to get

ria. Table 9 shows the results of the weighted aver-

2.2, and 2.1 respectively. Next to these is the ob-

collaborations between firms and universities/

public research institutes are not common in Nige-

age index (WAI) analysis of the respondent firms’
perception of the degree of importance of the objectives of collaboration. The objectives “to help in

quality control” and “to perform tests necessary

for products/processes” were rated as at least
“moderately important” by most respondents with
WAI equal to 2.9 and 2.7 respectively. This was

followed by the objectives “to get technological/
consulting advice from researchers and/or professors in solving production related problems” with

WAI equal to 2.3 and “to contract research helpful
to the firm’s innovative activities (complementary research by universities and public research

institutes)” with WAI equal to 2.3. Also regarded
as more than “slightly important” by most of the

respondents are the objectives “to use resources
available at universities and public research insti-

tutes”, “to augment the firm’s limited ability to find

information about engineers or scientists and/or
trends in R & D in the field” with WAI equal to 2.2,

jective of technology transfer from the university
which was rated as “slightly important” with WAI

equal to 2.0. However, to contract research that
the firm cannot perform (substitutive research by
universities and public research institutes) as well
as to make earlier contact with excellent university

students for future recruiting were rated less than
“slightly important” by most of the respondents as
indicated by the WAI of 1.9 and 1.8 respectively.

From the foregoing analysis, it can be conclud-

ed that most of the respondents did not consider
the objectives of collaboration mentioned above as

“very important” or “moderately important”. Majority of the objectives for collaboration are rated
as either “slightly important” or “not important”.

This further shows that there is relatively weak

collaboration between firms and academia (universities and public research institutes) in Nigeria.

Table 9. Objectives of collaboration with universities/public research institutes by order of
importance
Objectives of Collaboration
Technology transfer from the university
To get technological/consulting advice from researchers and/or professors in solving
production-related problems
To get augment the firm’s limited ability to find and absorb technological information
To get information about engineers or scientists and/or trends in R & D in the field
To contract research helpful to the firm’s innovative activities (complementary research by
universities and public research institutes)
To contract research that the firm cannot perform (substitutive research by universities and
public research institutes)
To make earlier contact with excellent university students for future recruiting
To use resources available at universities and public research institutes
To perform tests necessary for your products/processes
To help in quality control

Weighted average
index
2.0
2.3
2.2
2.1
2.3
1.9
1.8
2.2
2.7
2.9

Source: Source: Analysis of field data
10

E. Okejiri, Foreign Technology and Development of Indigenous Technological Capabilities in Nigerian Manufacturing
Industry, “Technology in Society” 2000, p. 194; J.O. Adeoti, Biotechnology R&D Partnership for Industrial Innovation in
Nigeria, “Technovation” 2005, p. 359.
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The major reasons why collaboration with

the respondents claimed that the reasons listed

alyzed in Table 10. The findings show that lack

respondents indicated that any of the reasons

universities/research institutes has been weak

or failed to meet the expected objectives are anof enough “science orientation” of the researchers at the universities/research institutes is the

least important reason for the failure of col-

laborations between firms and universities/
research institutes. It thus appears that the

for failed collaboration in Table 10 are less than

“moderately important”. Besides, none of the
is “very important”.

V. Conclusions and Policy
Implications
The results of the study show that introduc-

lack of collaboration between firms and uni-

tion of “products that are new for Nigeria, but

factors that ranked highest as reasons why col-

Nigeria, but not new for the world”. It thus ap-

versities is not because researchers are not

interested in deepening knowledge. The three

laborations failed provide insights into the actual rationales for failure of collaborations. As

demonstrated by the weighted average index
analysis, the three reasons that ranked highest
(in order of importance) are: low sensitivity of

universities to firm’s demands; mismatch between knowledge available at the university/

research institutes and that needed by the firm;
and researchers at the universities/research

institutes are too “science oriented” with WAI

equal to 2.1, 2.0 and 2.0 respectively. Other rea-

sons mentioned in Table 10 were claimed to be
less than “slightly important” by most of the respondents. It should also be noted that most of

not new to the world” is more common than
the introduction of “processes that are new for
pears that firms in the research sample are able

to manufacture some new products without
necessarily embarking on significant process
changes. As indicated by the weighted average

index analysis, the three most crucial reasons

(in order of perceived importance) for lack of
investment in R&D by firms are insufficiency of
external sources of information for innovation,

lack of access to credit, and high cost of R&D.
These findings suggest that while firms have

some capability using existing production processes to manufacture products that are new

to Nigeria, R&D capability is still very weak.

To build local technological capability incen-

Table 10. Reasons for failure of collaboration with universities/public research institutes
Reasons why collaboration failed to meet expected objectives
Mismatch between knowledge available at the university/ research institutes and that
needed by the firm
Differences in timing
Differences in points of view and/or objectives
Researchers at the universities/research institutes are too “science oriented”
Researchers at the universities/research institutes are not enough “science oriented”
Low sensitivity of universities to firm’s demands
Differences regarding the appropriability of the results of the collaborative project
(intellectual property issues)
Lack of preparation of firm’s personnel to deal with university
Source: Analysis of field data

Weighted average index
2.0
1.8
1.9
2.0
1.3
2.1
1.8
1.8
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tives must be provided to significantly improve

These results indicate that the most important

enable process changes that will result in bet-

enable close interactions or joint investments

firms’ investment in R&D. Significant increase

in R&D investments would most probably also
ter product innovations.

Universities took the least position in the

perception of firms as a source of information
and knowledge that had resulted in new projects or completion of existing innovative proj-

ects. The responses on firms’ perception of the

research institutes were only slightly better.
These results suggest that universities and re-

search institutes had not been major sources of
information and knowledge that contributed to

the innovative activities of the sampled firms.
The three leading sources of information and
knowledge for innovative projects are customers, firms’ manufacturing operations, and affiliated suppliers (suppliers linked through own-

ership such as parent, sister or subsidiary firm).
Generally speaking, universities and research

institutes are not rated as important sources of
information for innovation because firm’s R&D

are considered enough to innovate and the quality of research in universities and research institutes are considered low. It thus follows that
building local technological capability would

require increased public (and private sector) investment aimed at raising the quality of R&D in
universities and research institutes.

The two channels of information that have

highest degrees of importance as means of
sharing information about R&D activities or innovations of other firms are “publications and
report” and “public conferences and meetings”.

The channels of information that have the lowest ratings are “joint or cooperative R&D projects” and “contract research with other firms”.

channels of sharing information about R&D activities and innovations are not channels that

in R&D projects. For most of the channels of
information, the ratings of the importance are

identical for both universities and research in-

stitutes. This indicates that the sampled firms’
perception of the importance of the channels of
information for universities and research institutes may not be significantly different.

Most of the respondents did not consider

the objectives of collaboration as “very important” or “moderately important”. Majority
of the objectives for collaboration are rated as

either “slightly important” or “not important”.
This further shows that there is relatively weak
collaboration between firms and universities/

public research institutes in Nigeria. The results suggest that lack of collaboration between

firms and universities is not because research-

ers are not interested in deepening knowledge.
Rather, the three factors that ranked highest as

reasons why collaborations failed are (in order
of importance): low sensitivity of universities to
firm’s demands; mismatch between knowledge

available at the university/research institutes

and that needed by the firm; and researchers
at the universities/research institutes are too
“science oriented”.

In conclusion, it is important to stress that

the findings of the study demonstrated that

academia-industry interaction in Nigeria is
generally weak from the perception of firms.

Firms’ interaction with public research insti-

tutes showed a remarkably similar character as

the interaction with universities. The challenge
of firms’ collaboration with universities and/
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or public research institutes on R&D or innova-

The academia took the least position in the per-

tween firms and universities/public research

ing innovative projects. Firms generally per-

tion projects is thus largely an issue of how to

remove the constraints on the interactions beinstitutes. Building local technological capability require networks and interactions that en-

gender technological learning. The sample firms
are deficient in this respect, suggesting that innovation policy in Nigeria should particularly
aim at promoting collaborative R&D projects.

It is also important to mention that the

conclusions drawn from the study is limited

by the fact that only the perception of firms
are analysed. For a deeper and more balanced

understanding of the academia-industry in-

ception of firms as source of knowledge that had
resulted in new projects or completion of existceive the quality of R&D in the universities and

research institutes to be low, and hence depend
largely on their limited in-house R&D. It thus follows that building local technological capability

would require raising the quality of R&D in universities and research institutes, and active pro-

motion of collaborative R&D projects between
firms and universities/research institutes.

STRESZCZENIE

Wkład nauki w rozwój gospodarczy zale-

teractions, it would be useful to also carry out

ży, od stopnia w jakim przedsiębiorstwa są

search institutes.

z badania nigeryjskich przedsiębiorstw pro-

a complementary analysis of the perception of

researchers from universities and public re-

KEYWORDS

Academia-industry interaction, R&D, manu-

facturing, Nigeria

SUMMARY

The contribution of academia to economic

development depends on the extent to which
firms are able to employ the knowledge they

generate. This paper draws from the report of
a survey of Nigerian manufacturing firms aimed

at ascertaining the level and scope of firms’
interaction with the academia comprising of
universities and public research institutes, and
their implications for building local technologi-

cal capability. The results of the study showed
that while firms have used existing production

processes to manufacture products that are new
to Nigeria, R&D capability is still relatively weak.

w stanie zatrudniać wiedzę, którą generują.
Ten artykuł sporządzono na podstawie raportu

dukcyjnych, którego celem było ustalenie po-

ziomu i zakresu interakcji przedsiębiorstw ze
środowiskiem akademickim zawierającym uni-

wersytety i publiczne instytucje badawcze i ich
implikacje dla tworzenia lokalnych możliwości

technologicznych. Wyniki badania pokazały, że
podczas gdy firmy stosują istniejące procesy

produkcyjne do wytwarzania produktów, które
są nowe w Nigerii to możliwości R&D (badań
i rozwoju, ang. research and development) są

wciąż stosunkowo słabe. Środowisko akademickie zajęło najmniej ważną pozycję w po-

strzeganiu przez przedsiębiorstwa jako źródło
wiedzy, które pociąga za sobą nowe projekty

albo realizację istniejących innowacyjnych pro-

jektów. Firmy na ogół postrzegają jakość R&D
na uniwersytetach i w instytucjach badawczych

jako niską instytuty badawcze będą niskie, i od
tego zależy ich ograniczony wewnętrzny R & D.

Artykuły ekonomiczne

Z tego wynika, że budowanie lokalnych zdolności technologicznych wymagałoby ppodniesienia jakości badań i rozwoju na uniwersytetach

i w instytucjach badawczych oraz aktywną pro-

mocję wspólnych projektów badawczo-rozwojowych między przedsiębiorstwami i uczelniami/ośrodkami badawczymi.
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Dr Robert Paruzel

Strategia Lizbońska
The Lisbon Strategy

Strategia jest długofalową spójną koncepcją

złota i 75% kapitałów należących do świata

celów w przyszłości. Posługuje się metodami

stopniowo zmniejszyły swój dystans do USA,

działania, której zadaniem jest umożliwienie

danemu podmiotowi osiągnięcia zamierzonych
planowania, przygotowując się do podejmo-

wania decyzji odległych w czasie. Działania

strategiczne uwzględniają łańcuch przyczyn
i skutków dla podejmowanych czynności oraz

poszukiwanie dla nich alternatyw. Inaczej mówiąc, jest to dopasowanie metod i sposobów
osiągnięcia celu do przewidywanych kierunków
zmian otoczenia .
1

Strategia rozwoju ekonomicznego Stanów

Zjednoczonych Ameryki Północnej ukształtowana spontanicznie podczas pierwszej wojny

światowej pozwoliła temu państwu rozwinąć
się na tyle, że po zakończeniu drugiej wojny

światowej stały się one nie kwestionowanym liderem politycznym i gospodarczym wśród najwyżej rozwiniętych państw świata. Przyjmując
wskaźnik produkcji przemysłowej z 1937 r., za

100%, to w 1946 roku wartości tego wskaźnika
kształtowały się w odpowiednio: Niemcy 31%,
Włochy 64%, Francja 75%, Wielka Brytania

96% i USA 153%. W bankach amerykańskich

znalazło się wówczas ponad 70% zapasów
1

2
3

zachodniego2.

Na początku lat 60-tych kraje europejskie

ponieważ w miarę postępów osiąganych w odbudowie i rozwoju konkurencyjność wyrobów amerykańskich znacząco się zmniejszała.

Z czasem, doszło do odwrócenia dodatniego

salda w bilansie handlowym i spadku zaufa-

nia do dolara. Nadwyżka handlowa stopniowo
przekształcała się w deficyt. Dodatkowym elementem, wydatnie obciążającym budżet i bilans płatniczy tego kraju, podczas zimnej wojny były: wyścig zbrojeń, bezpośrednie inter-

wencje zbrojne i utrzymanie baz wojskowych
na całym świecie3.

W 1970 roku Komisja Europejska skiero-

wała do Rady dokument znany jako „Memorandum Collony” dotyczący zasad i kierunków

wspólnej polityki przemysłowej oraz podjęcia
stosownych działań, które umożliwią jej zniwelowanie przewagi do USA. Uznano, że dotychczasowa realizacja postanowień traktatu

rzymskiego jest niewystarczająca do stworzenia środowiska umożliwiającego szybszy rozwój przemysłowy i zmniejszenie luki technolo-

J. Korey-Krzeczkowski, Zasady Strategicznego myślenia i planowania, [w:] Obrona Polski dziś i jutro, red. A. Targowski,
Warszawa 1993, s. 218.
J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1997, s. 39.
A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003, s. 360.
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gicznej4. Kolejny dokument w tej sprawie, który

cher. Rządy konserwatystów wyprowadziły

walizacja polityczna i ekonomiczna pomiędzy

pejską. Za swoje zasługi w 1992 roku otrzyma-

nie spełnił pokładanych w nim nadziei, przygotował w 1973 roku Parlament Europejski. Ry-

Europą a USA wskutek kryzysów politycznych
i naftowych z lat siedemdziesiątych nie pozwoliła państwom starego kontynentu na uzyska-

nie przynajmniej równowagi we wzajemnych
relacjach .
5

Stosunek sił zmienił się radykalnie po wpro-

wadzeniu w życie strategii gospodarczej zaini-

cjowanej przez ekipę Ronalda Reagana. Jego
administracja, zaczęła wdrażać bodźce sprzyjające osiągnięciu gwałtownego przyspieszenia gospodarczego czynnikami podażowymi.

Wprowadzono: równe szanse dla podmiotów

gospodarczych, podniesiono stopy procento-

we, aby zachęcić inwestorów do lokowania
oszczędności, umożliwiono swobodną alokację
zasobów, zastosowano redukcję stawek podatkowych i innych obciążeń fiskalnych, znacząco

zredukowano wydatki rządowe i wyhamowa-

no inflację. Ograniczono możliwości ingerencji
państwa w gospodarkę poprzez deregulację

i prywatyzację. Działania zainicjowane na początku lat osiemdziesiątych, doprowadziły do

tego, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych USA
stały się najbardziej konkurencyjnym i innowacyjnym regionem gospodarczym na świecie .
6

Amerykańskiego sukcesu trudno było nie

zauważyć. Jako pierwsza, odważyła się wpro-

wadzić podobne mechanizmy gospodarcze na
gruncie europejskim premier Margaret That4
5
6
7
8
9

Wielką Brytanię ze stanu permanentnej zapaści
gospodarczej czyniąc z niej drugą potęgę euroła szlachectwo i stałe miejsce w Izbie Lordów7.

W międzyczasie, na Dalekim Wschodzie

wyrosły nowe potęgi ekonomiczne. Do wysokorozwiniętych „azjatyckich tygrysów”: Korei

Południowej, Tajwanu, Singapuru i Hongkongu dołączyły kolejne: Filipiny, Indie, Indonezja,

Makau, Malezja, Tajlandia a także Wietnam. Na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-

siątych centrum świata zaczęło się przesuwać
znad Atlantyku nad Pacyfik. Na międzynaro-

dowe rynki wkroczyły ze swoim olbrzymim
potencjałem ekonomicznym, demograficznym,

intelektualnym i technologicznym błyskawicz-

nie rozwijające się Chiny8. Jeżeli nic znaczącego
nie zakłóci światowego systemu gospodarcze-

go, to za kilka lat, ich produkt narodowy brutto
wyrówna się z amerykańskim. Prognozy długoterminowe zakładają, że po roku 2040 Pań-

stwo Środka zachowując dotychczasowe tempo
wzrostu stanie się ekonomicznym i oby nie politycznym hegemonem na świecie9.

W Europie, począwszy od traktatów rzym-

skich, kontynuowany jest proces integracji. Naj-

ważniejszym jego obszarem, determinującym
postępy we wszystkich innych dziedzinach, jest

współpraca ekonomiczna i naukowo-techniczna. Powołane przez organy wspólnot wyspecjalizowane instytucje oraz zatrudniani tam eksperci opracowują dokumenty, które z uwagi na

L. Ciamaga, Polityka przemysłowa i badawczo rozwojowa, [w:] Unia Europejska, red. L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Okręziak, E. Teichman, Warszawa 2002, s. 173.
Tamże. Zob. B. Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007.
http://www.dlapolski.pl/Czytaj-art.-5507.html (19.04.2010).
T. Ceran, Thatcheryzm jako doktryna społeczno polityczna, Toruń 2008, s. 152.
L. Keller, Problemy globalnej dominacji USA, „Stosunki międzynarodowe” 2005, nr 3-4, s. 137.
R. Fogel, Droga ku chińskiej hegemoni, „Newsweek” 2010, nr 4, wkładka Europa, s. 7.
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brak możliwości egzekwowania decyzji przez

potencjałem, który umożliwiłby jej znacznie

dokumentacja: prognozy, ekspertyzy, raporty

chętny do finansowania badań, z których sam

władze wspólnot europejskich nie są konsekwentnie realizowane. Rzetelnie przygotowana

i sprawozdania w każdym kraju członkowskim

wyżkami ale nie najnowocześniejszą technolo-

trzeb i możliwości. W instytucjach europej-

gią umożliwiającą wzrost potencjału sąsiada.

skich prawie wszyscy dobrze wiedzą co należy

Problemy te można przedstawić na podstawie

wspólnie robić i doskonale zdają sobie sprawę

różnic w wydatkach przeznaczanych na bada-

z tego, że ze względu na partykularne interesy

nia naukowe pomiędzy Europą, USA i Japonią

członków nic nie będzie wykonane tak jak to

co ilustruje poniższa tabela.

wcześniej zakładano. Europa nadal dysponuje
Lata

towego lidera. Problem w tym, że nikt nie jest
nie będzie miał pożytku. Dzielić można się nad-

są interpretowane stosownie do własnych po-

Kraje

szybszy rozwój pozwalający zająć pozycję świa-

1982

1986

1991

1999 UE-15

2005 UE-25

UE-12

1,80

1,99

1.50

1.90

1.9

USA

2,62

2,92

2,65

2.6

2.6

Japonia

2,23

2,59

2,87

3.1

1.2

10

Od 1993 roku zgodnie z postanowieniami

przygotowano przełomowy program o nazwie

Perspektywa dalszego rozszerzania Unii Eu-

gwałtowne przyspieszenie ekonomiczne po-

Traktatu z Maastricht , 12 państw członkow11

skich utworzyło jednolity obszar gospodarczy.
ropejskiej o nowe kraje członkowskie oraz zainicjowane wówczas reformy pozwoliły przy-

puszczać, że uzyskany w ten sposób potencjał
powinien stać się rzeczywistą przeciwwagą
dla USA, pozostającego nadal niedoścignionym wzorem.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Eu-

ropejskiej w Lizbonie w dniach 23-24 marca

2000 roku ustalono, że państwa członkowskie

Unii Europejskiej powinny dogonić pod względem rozwoju Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w ciągu najbliższej dekady. W tym celu,
10
11
12

„Strategia Lizbońska”12.

Podstawowym celem strategii miało być

przez zastosowanie skoordynowanego działania opartego na przyjętym planie. W ciągu

zaledwie jednej dekady państwa europejskie
powinny rozwinąć się do takiego poziomu, aby
stać się najbardziej konkurencyjną, opartą na
wiedzy, zdolną do trwałego rozwoju i generującą nowe miejsca pracy gospodarką świata. Przygotowując dokument zaproszono do współ-

pracy największe autorytety ekonomiczne
z zakresu konkurencji, innowacyjności i zrów-

noważonego rozwoju. Wytyczne do programu
przygotowywali między innymi M. Castells, G.

Europe in Figures, wyd. 4, Eurostat 1995, s. 272; Nordic Statistical Yearbook.
Treaty on European Union, ECSC-EEC-EAEC, Brusseles, Luxemburg 1992 A-130.
S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1994, Warszawa 2004, s. 334.
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90

Dosi, C. Freeman, B. Lundvall , R. Nelson i C. Perez. Z analizy ich opracowań wynikało, że pomimo wielu trudności przyjęty plan jest realny
i powinien zostać zrealizowany z sukcesem .
13

Nawet przedstawiciele banków centralnych

zainteresowanych, bez względu na ich wiek

po to aby włączyć w proces także osoby po

2. Budowa rynku wewnętrznego, poprzez:
-

UE, uznali konieczność zaktywizowania „sektora

długookresowy wzrost gospodarczy. Ubolewali
nad tym, że nakłady na ten sektor, w niektórych

cych przeprowadzania fuzji, przejęć, upa-

krajach nie były nawet wpisane w główny nurt
ich wewnętrznej polityki gospodarczej .

Budowa gospodarki opartej na wiedzy, po-

działań UE, która potrzebuje nowej strategii
rozwoju ze względu na wyzwania globalizacji.

Przyjęcie nowej koncepcji rozwoju wymagało
przyjęcia realizacji celów w pięciu wymiarach:

-

1. Rozwój społeczeństwa wiedzy, powinien
budowaniu społeczeństwa informacyjnego

likwidację przeszkód w swobodnym przepływie usług na wspólnym rynku;

zakończenie budowy wewnętrznego rynku
finansowego do 2005 r.;

konsekwentne zakończenie scalania rynku
ciowych, takich jak poczta, gaz, elektryczność, kolej i lotnictwo.

jać innowacyjności, przedsiębiorczości i inwe-

czości;
-

dla rozwoju e-gospodarki;

zabezpieczenie ich finansowaniem na po-

zainicjowane reformy prawne powinny sprzystowaniu, dlatego należy ułatwić dostęp do ta-

promowaniu nowych technologii poprzez

niego finansowania, aby funkcjonowanie i zarządzanie zwłaszcza małymi i średnimi przedsiębiorstwami stało się bardziej efektywne,

ziomie 3% PKB;

-

i szkoleń do warunków społeczeństwa wie-

4. Formowanie rynku pracy w celu wzmoc-

edukacja i kapitał ludzki, powinna być re-

alizowana poprzez dostosowanie edukacji
dzy Internetu. Konieczne jest także prowa-

14

poziomu 1% PKB;

oraz tworzenie odpowiednich warunków

ustalenie obszaru badań i innowacji oraz

13

pomocy publicznej dla przedsiębiorstw do

3. Prawo powinno sprzyjać przedsiębior-

resowania technologiami informacyjnymi

-

konsekwentne stosowanie zasad konku-

poprzez ustanowienie odpowiednich norm

prawnych, które umożliwią wzrost zainte-

-

publicznych;

wewnętrznego w zakresie przemysłów sie-

być oparty na:

-

dłości i znowelizowanie zasad zamówień
rencyjności, w tym zwłaszcza ograniczenie

14

winna stać się trwałą konstrukcją docelowych

pełniejsze wdrażanie prawa wspólnotowego, w tym przyjęcie nowych zasad dotyczą-

wiedzy”. Nie mieli wątpliwości, że inwestowanie
w badania i rozwój może zapewnić wspólnocie

pięćdziesiątym roku życia.

dzenie ustawicznych szkoleń dla wszystkich

obniżenie kosztów i czasu niezbędnego do
zakładania firm poprzez ograniczenie biurokracji.

nienia społecznej spójności, które powinno:

R. Ciborowski, J. Grabowiecki, Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki polskiej w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W.
Bieńkowski, Warszawa 2002.
Greek paper o Innovation, Biblioteka depozytowa UKiE, Warszawa ul. Tyniecka.
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-

zwiększyć stopę zatrudnienia, w tym

strategii lizbońskiej o program eEurope + 2003

ważniającego do przejścia na emeryturę;

w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy.

zwłaszcza kobiet i starszych pracowników
-

oraz podwyższenie o pięć lat wieku upoprzyjęcie założeń, które umożliwią zawarcie długookresowych układów zbiorowych
w zakresie organizacji pracy, zmian płac,

-

wydajności, kształcenia przygotowującego
do zastosowania nowych technologii;

reformę modelu socjalnego, umożliwiającą
międzypaństwową migrację obywateli UE;
pełna likwidacja ubóstwa.

5. Ochrona środowiska:
-

-

ratyfikacja Protokołu z Kioto oraz priorytet
dla tworzenia energii pochodzących ze źródeł odnawialnych;

zmniejszenie zużycia surowców nieodnawialnych;

określenie nowych zasad wspólnej polityki

transportowej, a zwłaszcza norm dotyczących przeciążenia szlaków komunikacyj-

nych, hałasu i zmniejszenia emitowanych
zanieczyszczeń;

przyjęcie dyrektywy o opodatkowaniu
energii i odpowiedzialności za środowisko
naturalne15.

Podczas wiosennego szczytu UE w 2002

roku w Barcelonie wyjaśniono wagę strategii

przedstawicielom państw kandydujących16. Rok

później w Goeteborgu, na fali entuzjazmu wywołanego przyjętym planem i wiarą we wspa-

niałą przyszłość Europy, przyjęto uzupełnienie
15
16
17
18

Action Plan. Miał on umożliwić państwom kandydującym do wspólnoty pokonywanie barier
Aby go zrealizować, wszystkie kraje powinny

przeznaczać na badania i rozwój przynajmniej
3% PKB do 2010 roku z założeniem, że zdecy-

dowana większość środków będzie pochodzić
z sektora prywatnego. Od początku, było to założenie całkowicie nie realne. Na takie wydatki

nie było stać nawet słabszych krajów UE a co
dopiero państw akcesyjnych17.

W 2004 roku nie dało się ukryć, że postę-

pów we wdrażaniu planu nie ma, a dystans do
USA zwiększa się. W tej sytuacji Wspólnota jak

zawsze zaleca opracowanie kolejnego szczegółowego dokumentu. Wnikliwej analizy niekorzystnych tendencji dokonał zespół pod przewodnictwem Wima Koka. Jego zdaniem, wielu

z założonych wcześniej celów nie uda się osiągnąć w wyznaczonym terminie, ponieważ poszczególne kraje nie traktowały jej z należytym

zaangażowaniem. Uznał, że sama strategia po
gruntownym jej zreformowaniu powinna być

kontynuowana. Nakłady na badania i rozwój
zwiększają wydajność pracy o 40%, a w sek-

torze wysoko zaawansowanych technologii,
w najlepiej rozwiniętych krajach UE, zatrudnienie znajdzie ponad 30% pracowników18.

Do najważniejszych barier w jej wdrażaniu

zaliczył: niewłaściwą koordynację, sprzeczne
i nie jasne priorytety, brak konsekwentnych
działań politycznych, niski przyrost naturalny

http:///ec.europa.eu./growthandjobs/index_en.htm (18.04.2010).
S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe…, s. 334.
http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbninfo/plan_finansowania_b+r-ostatecz_1.doc;
http://eup.wse.krakow.pl/wp-content/
uploads/2008/06/przyszly-kierunek-rozwoju-strategii-lizbonskiej-w-swietle-raportu-koka.pdf (18.04.2010).
European Commission, Report from the High Level Group chaired by Wim KOK: Facing the Challenge–The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg 2004.
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w krajach UE etc. Jego zdaniem najlepszym spo-

skie ze względu na trudną sytuację fiskalną.

nia instytucji europejskich oraz krajów człon-

z czego realizować.

sobem umożliwiającym dokonanie skutecznej
naprawy powinno być polityczne zobowiązakowskich do jej realizacji. Nie zdyskwalifikował

żadnego z przyjętych wcześniej założeń, po-

nieważ jego zdaniem tylko zbiorowe działania
mogą się przyczynić do osiągnięcia sukcesu.

Wykazał, że poszczególnym krajom człon-

kowskim udało się osiągnąć niektóre wytycz-

ne, ale żaden z nich nie uczynił postępu we
wszystkich dziedzinach. Zasugerował, aby nadzorem nad realizacją strategii zajęła się Rada

Europejska. Każdy kraj członkowski powinien
w omawianej sprawie przygotować program

narodowy. Zadaniem Komisji i Parlamentu Eu-

ropejskiej powinno być ułatwianie i wspieranie
działań oraz ich aktywne monitorowanie. Do

tego wielkiego przedsięwzięcia powinni włączyć się także zwykli obywatele Europy.

Dotychczasowe, nikłe postępy w zakresie

wzrostu produktywności skłaniają do postawienia wniosku, że główny cel strategiczny UE,

czyli aspiracje o najwyższej konkurencyjności
gospodarczej na świecie w roku 2010 są nierealne. Winą za niepowodzenia obciąża również

światowe spowolnienie wzrostu gospodarczego
na przełomie wieków, spadek indeksów giełdowych, spadek popytu po 11 września 2001 roku,
brak liberalizacji międzynarodowego handlu,
wzrost cen ropy oraz rozszerzenie UE .
19

Inni krytycy strategii, powołani przez Ko-

misję Europejską pod przewodnictwem Andre

Sapira, doszukiwali się trudności w czynnikach
wewnętrznych, takich jak brak zaangażowania

w realizację strategii przez państwa członkow19
20

Światowe spowolnienie gospodarcze ograni-

czyło dopływ środków i państwa nie miały jej
Ocena

rezultatów

strategii

lizbońskiej

z 2004 roku sprowadzała się do dwóch generalnych konkluzji. Ponad wszelką wątpliwość

należało zmieniać sposób zarządzania strategią
oraz wzmocnić zachęty finansowe z budżetu
UE. Doskonałym narzędziem wspomagającym

narodowe plany reform mogłaby być skorygowana polityka spójności najbardziej nadająca

się do realizacji celów wyznaczonych w Lizbonie. W pierwszej kolejności, państwa powinny

skoncentrować się na budowaniu innowacyjnej
i opierającej się na wiedzy gospodarce, a w drugiej, na realizacji pozostałych priorytetów, które zostały określone zbyt szeroko20.

Pomimo krytyki i braku zdecydowanych

efektów w roku 2006 Rada Europejska przyjęła

program o nazwie ODNOWIONA STRATEGIA
LIZBOŃSKA. Jej założenia przedstawiają się
w następujący sposób:

1. Inwestowanie w kapitał ludzki i modernizacja rynku pracy. Działania podjęte w tym
kierunku, zgodnie z zaleceniami Komisji Eu-

ropejskiej przyniosły najbardziej widoczne
efekty. Zwiększyły nieznacznie elastyczność
rynku pracy i mobilność siły roboczej wskutek podjętych działań edukacyjnych i szkoleniowych. W związku z permanentnie utrzymującym się niżem demograficznym reali-

zacja unijnej polityki prorodzinnej, przyjętej
przez Radę jako dokument o nazwie Euro-

pejski sojusz na rzecz rodzin nie jest już

http://eup.wse.krakow.pl/wp-content/uploads/2008/06/raport-koka-en.pdf (20.04.2010).
http://www.euractiv.com/ndbtext/innovation/sapirreport.pdf (20.04.2010).
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aktem dobrej woli ze strony decydentów UE,

4. Obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz

dostępności opieki nad dziećmi, co może

nym. W tym celu wdrażany jest pakiet re-

2. Odblokowanie potencjału gospodarcze-

plarnianych. Postuluje się stałe zwiększanie

ale koniecznością, także w wymiarze ekono-

zwiększenie efektywności energetycznej

ułatwić mniej kolizyjne połączenie pracy

gulacji, który metodami administracyjnymi

micznym. Działania te dotyczą zwiększenia

aby przeciwdziałać zmianom klimatycz-

z życiem rodzinnym.

ma wpłynąć na obniżenie emisji gazów cie-

go, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu opracowano dokument

o nazwie Unijna karta małych przedsiębiorstw, której celem jest pobudzanie roz-

nawialnych oraz utworzenie wewnętrznego
rynku energii elektrycznej21.

Szczyt Rady Europejskiej w 2008 roku

woju przedsiębiorczości. Najważniejszym

przyniósł podtrzymanie wcześniejszych zało-

cych przedsiębiorstw oraz zdecydowanego

Lizbońskiej i ciągle pogarszająca się sytuacja

jego osiągnięciem jest deklaracja zmniejszenia o 25 %, regulacji unijnych dotycząuproszczenia procedur programów europejskich do roku 2012. Zmodernizowana

zostanie także unijna dyrektywa o usługach
oraz procedury w administracji publicznej

ułatwiające pracę przedsiębiorcom. Zapo-

wiedziano liberalizację usług finansowych,
w tym większej dostępności do kredytów
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Rozwój wiedzy i innowacji. Nowością jest

przyjęcie określenia „piąta swoboda” doty-

cząca nieskrępowanego przepływu wiedzy.
Dotyczy to zwłaszcza naukowców pomię-

dzy ośrodkami badawczymi w UE. Ma to
służyć powstaniu europejskiej przestrzeni
i infrastruktury zdolnej do realizacji wysoko konkurencyjnych projektów badawczych. Zreformowane powinny zostać narodowe systemy ochrony patentowej poprzez

wprowadzenia wspólnego i powszechnie
dostępnego patentu europejskiego. Powinien zostać utworzony Europejski Instytutu
21

udziału energii pochodzącej ze źródeł od-

Innowacji i Technologii.

żeń z nieznacznym przesunięciem kluczowych

akcentów. Nieskuteczność wdrażania Strategii
w gospodarce unijnej, odbierały programowi

poparcie polityczne, co w znacznym stopniu
oddalało realizację w czasie.

Na tym tle wyróżniają się w UE dwie świa-

towej klasy gospodarki oparte na wiedzy – Dania, Szwecja i Finlandia. Prześcignęły one USA
i Japonię pod względem osiąganych wyników

w sektorze badań i rozwoju. Angażują więcej

badaczy, przeznaczając więcej środków na cele
badawczo-rozwojowe i zgłaszając więcej pa-

tentów niż pozostałe kraje. UE jest uważana też
za silny ośrodek badań podstawowych; a takie

kraje jak Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania

wchodzą do światowej grupy liderów badaw-

czych. Kilka słabych punktów w europejskiej

strukturze badawczo-rozwojowe wzmacnia się.
Między innymi Portugalia odnotowuje przyspieszony wzrost wydatków na badania i roz-

wój oraz wzrost liczby wniosków patentowych.
Niestety nie wpłynęło to na poprawę wyniku
całej Unii w tym zakresie, gdyż w silnych dotąd krajach, jak Francja czy Włochy udział wy-

http://www.clubofrome.at/events/2006/brussels/files/sd_strategy_2006.pdf (18.04.2010).
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datków na badania w PKB spada, maleje też

Europejską sektora biznesu wyłącznie w skali

patentów spadają poniżej przeciętnych w UE.

we, przy czym uważają, że w warunkach globa-

aktywność innowacyjna tych krajów powodując, że zarówno poziom wydatków, jak i liczba

Decydującą rolę w osiągnięciu celu lizbońskie-

go odegrają kraje najsilniejsze, w tym przede
wszystkim Niemcy. Bez udziału niemieckich
wydatków na badania i poziomu intensywności sfery badawczo-rozwojowej kształtującego

się na poziomie 2,53%, poziom intensywności

badań w UE obniżyłby się do 1,62%. Stagnacja w sferze badawczo-rozwojowej wyżej wymienionych krajów - wytwarzających ponad

połowę produkcji UE - musiałaby być kompen-

sowana przez pozostałe kraje, które wówczas

musiałyby zwiększyć swe wydatki na te cele do
14% rocznie przy założeniu 3,8% stopy wzrostu PKB, co szczególnie w obecnych uwarunkowaniach wydaje się nierealne .
22

Istotnym zadaniem wynikającym ze Strate-

gii w odniesieniu do rozwoju wiedzy i innowa-

cji jest zmiana struktury finansowania badań do
proporcji: 2/3 z sektora prywatnych przedsię-

biorstw, 1/3 z budżetu. Obecnie w UE poziom
finansowania celów badawczych i rozwojowych przez sektor przemysłu kształtuje się na

poziomie ok. 55%. Niektóre kraje już osiągnęły
poziom 70%. Przykładem jest Finlandia będąca

jednocześnie europejskim liderem w zakresie
badań i rozwoju. Przykład ten doskonale obrazuje wyniki badań wykazujących jednoznacznie, iż osiąganie wysokiego poziomu intensywności badań nie jest możliwe poprzez finansowanie głównie lub jedynie ze środków publicz-

nych. Unijną szansą na realizację powyższego

celu jest zmiana traktowania przez Komisję
22

kraju. Przedsiębiorcy z krajów członkowskich
są gotowi zwiększyć zaangażowanie finansolizacji technologii, narodowe podejście Komisji

jest już anachronizmem. Pojawiające się, coraz
większe trudności z osiąganiem celów Strategii

Lizbońskiej wymuszają niejako rodzenie się
nowych pomysłów co do usprawnienia dotychczasowej aktywności Unii w sektorze badań

i rozwoju. Wszelkim inicjatywom w tym zakresie przyświeca teza, że to właśnie innowacje są

kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, a europejski biznes, chcąc dotrzymać kro-

ku konkurencji, musi inwestować w przyszłość
poprzez badania i rozwój. Środki finansowe za-

angażowane w badania przekształcą pieniądze
w wiedzę, a następnie innowacje przekształcą

wiedzę w pieniądze. Mimo tak oczywistych,
zdawałoby się, współzależności zaledwie 7%
unijnych przedsiębiorców ocenia siebie jako

innowatora. Według danych zawartych w Raporcie o przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, aż w 93% tworzenie nowych firm jest

powielaniem dotychczasowego, dalekiego od
aktywności innowacyjnej, modelu. Potrzebny

jest więc w Unii nowy porządek w polityce innowacyjnej polegający na koncentracji uwagi

na przedsiębiorstwach. Oznacza to konieczność budowania specyficznie korzystnych warunków w otoczeniu sektora przedsiębiorstw,

zapewniających ich wzmocnienie, a wzorcem
mają tu być najlepsze praktyki światowe. Zda-

niem ekspertów Unia Europejska potrzebuje
własnego, specyficznego podejścia do polityki

innowacyjnej, które mogą być wdrażane w wa-

R. Schaff, Ku gospodarce opartej na wiedzy w Unii Europejskiej. Zwycięzcy i przegrani, [w:] B. Brocka-Palacz, E. Tejchman, Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i regionów, Warszawa 2009, s. 52 i n.
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runkach stabilnej i racjonalnej regulacji makro-

W dniu 3 marca 2010 roku w Brukseli Komi-

ekonomicznej, prawidłowo funkcjonujących

sja Europejska wydała komunikat Europa 2020

zatrudnienia. Działania innowacyjne powinny

giczną, opartą na wiedzy, gospodarkę rynkową.

rynków finansowych, wyższej jakości zasobów
ludzkich oraz bardziej elastycznych warunków

połączyć poszczególne rodzaje polityk prowadzonych przez UE a zwłaszcza: konkurencyjności, zatrudnienia, edukacji i polityki regionalnej. Nikt nie ma wątpliwości, że o powodze-

na temat podjęcia przygotowań do Nowej Strategii 2020 tworzącej bardziej innowacyjną i ekoloJednym z jej etapów będzie „Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
Głównymi jej założeniami są:

niu unijnego programu budowy gospodarki

1. Zwiększenie stopy zatrudnienia osób w wie-

pięciu największych gospodarek, ponieważ

2. Osiągnięcie poziomu inwestycji w działal-

Cele gospodarcze określone przez specjalistów

runków inwestowania w badania i rozwój

opartej na wiedzy oraz postępie w pracach
rozwojowych zdecyduje zaangażowanie w nie
pozostali w większości nawet nie są w stanie
nadrabiać zaległości jakie ich od niej dzielą.

raczej nie budzą wątpliwości, że są właściwie

dobrane z punktu widzenia etapu na jakim się
współcześnie znajduje Europa. Brak środków

ku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej
75%;

ność badawczo-rozwojową równą 3% PKB,

przede wszystkim poprzez poprawę waprzez sektor prywatny i opracowanie no-

wego wskaźnika umożliwiającego śledzenie
procesów innowacji;

na inwestycje służące rozwojowi gospodarki

3. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla co

momencie stanowią one tylko balast hamujący

o 30%; zwiększenie udziału odnawialnych

w naturalny sposób powinien zatrzymać na jakiś czas, realizację celów socjalnych. W danym

wzrost, ponieważ działania społeczne i ekologiczne nie dają impulsów gospodarczych .
23

Jak dotąd, instytucje UE nie chcą odejść od

najmniej o 20% w porównaniu z poziomem
z 1990 roku lub, jeśli pozwolą na to warunki,
źródeł energii w naszym całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%;

dotychczasowego modelu strategii, opierając

4. Ograniczenie liczby osób przedwcześnie

żadnych podstaw, rozwój jest coraz wolniejszy,

w wieku 30-34 lat posiadających wyższe

swoje przekonania o jej skuteczności na statystykach. Przeświadczenie to nie ma niestety

kryzys nie ustępuje, pogarszające się wyniki
i brak pomysłów stan ten potęgują. Kryzys gospodarczy obnażył kolejne słabości i postula-

tywny charakter dokumentu. Znów wiara w to,
co zapisane, okazała się większa niż realna ocena sytuacji i możliwości ekonomicznych24.
23
24

25

kończących naukę szkolną do 10% z obec-

nych 15% oraz zwiększyć odsetek osób
wykształcenie z 31% do co najmniej 40%;

5. Ograniczenie liczby Europejczyków ży-

jących poniżej krajowej granicy ubóstwa
o 25% poprzez wydobycie z ubóstwa 20
mln osób25.

http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/strategia-lizbonska-droga-do-wyzszej-innowacyjnosci-30565.html.
R. Ciborowski, J. Grabowiecki, Innowacyjność…
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (29.04.2010).
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Komisja Europejska wniosła, aby w czerwcu

woju państw UE przejawiły się na nadzwyczaj-

pięć najważniejszych celów głównych, które Eu-

przygotowano przełomowy program o nazwie

2010 roku Rada Europejska uzgodniła prioryte-

ty tematyczne strategii Europa 2020 i określiła

ropa zamierza osiągnąć do 2020 roku w zakresie

inwestycji na badania i rozwój, edukacji, energii,
klimatu, stopy zatrudnienia oraz zmniejszania

ubóstwa; wezwała państwa członkowskie do

zgłaszania uwag i sugestii w wymienionych
sprawach. Zwróciła się także do Parlamentu Europejskiego o poparcie zaproponowanych zintegrowanych wytycznych, które stanowią instytucjonalne podstawy nowej strategii .
26

Można sobie jedynie zadać pytanie, co po tym

wszystkim zostanie za kilka lat? Brak spektakularnych efektów we wdrażaniu dotychczasowej

zamierzeń, w naturalny sposób generuje pyta-

nie czy to ma jeszcze sens? Czy można dalej re-

alizować politykę gospodarczą w UE w oparciu
istniejące w niej mechanizmy? Eksperci są zgod-

nym posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie
w dniach 23-24 marca 2000 roku. W tym celu,

„Strategia Lizbońska” aby państwa członkowskie

dogoniły pod względem rozwoju USA. W 2004

roku w obliczu słabej oceny rezultatów Strategii
Lizbońskiej zaproponowano zmianę sposobu zarządzania strategią i wzmocnienie zachęt finansowych z budżetu UE. W 2006 roku Rada Europejska
przyjęła program o nazwie „Odnowiona Strategia

Lizbońska”, natomiast w marcu 2010 roku rozpo-

częto przygotowywania do „Nowej Strategii 2020”.

KEY WORDS

Lisbon Strategy, EU development, New

Strategy for 2020

SUMMARY

Actions to eliminate the U.S. advantage in rela-

ni co do tego, że opracowane kierunki zmian są

tion to Europe has been manifested in a document

kurencja. Z drugiej strony Europa nie ma innej

and development work on the intensification of

racjonalne ze względu na wyzwania jakie niesie

ze sobą globalizacja oraz międzynarodowa kondrogi rozwoju. Można tylko żałować, że wszystko tak bardzo opóźnia się w czasie.

SŁOWA KLUCZOWE

Strategia Lizbońska, rozwój UE, Nowa stra-

tegia 2020

STRESZCZENIE
Działania zmierzające do zniwelowania prze-

wagi USA w stosunku do Europy zostały przejawi-

ły się w przygotowanym przez Komisję Europejską
w 1970 roku dokumencie „Memorandum Collony”.
Dalsze modyfikacje i prace nad intensyfikacją roz26

Tamże.

prepared by the European Commission in 1970
the “Memorandum Colony”. Further modifications
the EU countries were manifested in the extraordinary European Council meeting in Lisbon on

23-24 March 2000. For this purpose, a groundbreaking program called “Lisbon strategy” was

prepared for EU member countries to catch up

in terms of development of the United States. In

2004, in the face of poor assessment results of the
Lisbon Strategy it was suggested to make changes
in management strategy and to strengthen the fi-

nancial incentives from the EU budget. In 2006 the
European Council adopted a program called “The

renewed Lisbon strategy”, while in March 2010
began preparing for the “New Strategy for 2020”.

Artykuły ekonomiczne
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Dr Jarosław W. Przybytniowski

Świadczenie usług
ubezpieczeniowych
przez kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych
w wybranych krajach Unii Europejskiej
Insurance services through distribution channels for insurance
services in selected countries of the European Union

I. Wstęp
Udział ubezpieczeń w działalności gospo-

darczej poszczególnych krajów UE jest zróż1

nicowany i symptomatyczny dla określenia

stopnia rozwoju rynku, poziomu świadomości
ubezpieczeniowej, a także zapotrzebowania

na ochroną ubezpieczeniową. Rynki narodowe
składające się na jednolity rynek ubezpieczeń

odgrywają zróżnicowaną rolę w jednolitej prze-

strzeni ubezpieczeniowej UE . Nowoczesny
2

rynek ubezpieczeniowy wymaga stworzenia
różnych form pośrednictwa ubezpieczeniowego . Dystrybucją produktów ubezpieczenio3

wych w krajach UE zajmują się różne podmioty,
które wypełniają kanały dystrybucji. Struktu1

2

3

ra kanałów dystrybucji ulega przy tym stałym

przemianom dostosowując się do warunków
otoczenia. Historycznie najstarszą formą i zaj-

mującą nadal poczesne miejsce w systemach
dystrybucji produktów wszystkich państw UE

jest pośrednictwo ubezpieczeniowe. Ustawodawstwo UE w sprawie działalności pośredników ubezpieczeniowych wywodzi się z Traktatu Rzymskiego. Traktat Rzymski przewiduje

prawo swobodnego wyboru miejsca działal-

ności tzn. zakłada, że każdy obywatel państwa

członkowskiego Wspólnoty może wykonywać
swoją działalność na terenie innego państwa
członkowskiego

na

zasadach

określonych

przez to państwo dla jego własnych obywateli.

J.W. Przybytniowski, Rynek ubezpieczeń gospodarczych, [w:] „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (692)2007,
nr 9, s. 39.
Por. A. Słowiński, W. Piaskowski, M. Fedor, J. Monkiewicz, Główne rynki narodowe jednolitego rynku ubezpieczeń, [w:]
Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, Oficyna Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2005, s. 221 i nast.
Regulacje prawne funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego zostały uregulowane w Dyrektywie Rady 77/92/EWG
z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie środków ułatwiających efektywną realizację swobodnego zakładania działalności i
swobody świadczenia usług w odniesieniu do działalności agentów i maklerów ubezpieczeniowych oraz w szczególności,
środków przejściowych w odniesieniu do tej działalności; w Rekomendacji Komisji Europejskiej 92/48/EWG oraz w Dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
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Tabela 1 Implementacja Dyrektywy 2002/92/WE pośrednictwa ubezpieczeniowego
przez państwa Wspólnoty Europejskiej i państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej stan
na 10.01.2008)
Państwo
Belgia

Implementacja
Dyrektywy
Tak

Instytucje nadzorujące

Implementacja
w trakcie

Banking, Finance and Insurance Commission (BFIC)

Tak
Tak – w trakcie
dostosowania

Dania

Tak

The Danish Financial Supervisory Authority (DFSA)

Estonia

Tak

Financial Supervision Authority

Tak

Niemcy

Tak

Provisional notification body: Federal Ministry of Economics
and Labour

Tak

Grecja

Tak

Hiszpania

Tak

Francja
Irlandia
Włochy
Cypr

Tak
Tak
Tak
Tak

Ministry of Development: Direction of Insurance Companies
and Actuaries
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio
de Economía y Hacienda)
Commission ALCA
Irish Financial Services Regulatory Authority
ISVAP
Ministry of Finance

Łotwa

Tak

Financial and Capital Market Commission

Luksemburg
Malta
Węgry
Austria
Wielka
Brytania
Szwecja
Słowacja
Polska
Portugalia
Słowenia
Litwa

Tak
Tak
Tak
Tak

Commissariat Aux Aussurances
Malta Financial Services Authority
Hungarian Financial Supervisory Authority
Bezirksverwaltungsbehörde
Passport Notification Unit Regulatory Decisions Department
The Financial Services Authority
Finansinspektionen
The Financial Market Authority
Insurance Supervisory Commission
Instituto de Seguros de Portugal
Insurance Supervision Agency
Insurance Supervisory Commission of the Republic of Lithuania

Czechy

Tak

Office of the State Supervision in Insurance and Pension Funds
of the Ministry of Finance

Tak

Holandia

Tak

Provisional info Netherlands Authority for the Financial Markets
Department Toezicht Financiele Dienstverlening / Toetreding

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak (w trakcie
dostosowania)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak (w trakcie
dostosowania)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dyrektywa Rady 77/92, art. 2 oraz na podstawie prawodawstwa
krajów Unii Europejskiej4.
Finlandia

4

Tak

The Insurance Supervisory Authority

30 września 2002 roku przyjęta została Dyrektywa UE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Insurance Mediation
Directive - 2002/92/WE), która zastąpiła Dyrektywę z 1977 roku (77/92/WE) oraz Zalecenie z 1992 roku (92/48/WE).
Nowe uregulowanie wprowadziło szereg rozwiązań mających bezpośredni wpływ na sposób działania firm i agentów
ubezpieczeniowych, również w Polsce. Każdy kraj członkowski Unii miał do 15 stycznia 2005 roku wprowadzić do swojego
prawa regulacje zgodne z postanowieniami Dyrektywy. Najważniejszymi postanowienia nowej dyrektywy są: swoboda
świadczenia usług na terenie całej Unii przez pośredników zarejestrowanych w którymkolwiek z krajów członkowskich,
przy spełnieniu określonych minimalnych wymogów; ochrona klientów przed niewypłacalnością pośredników; wymóg
pisemnego informowania klientów o zaletach formułowanej oferty; wymóg stworzenia publicznie dostępnego rejestru
pośredników; zachęta do tworzenia pozasądowego trybu rozstrzygania sporów pomiędzy pośrednikami a klientami.
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Traktat przewiduje także prawo wolnego

pieczeniowy (podmiotowy zakres świadczenia

stwa członkowskiego na tych samych zasadach,

kres przedmiotowy świadczenia usług ubez-

świadczenia usług. Świadczący usługi może

wykonywać swoją działalność na terenie pańco obywatele tego państwa. Krajowe przepisy

prawne mogą być instrumentem wprowadzają-

cym prawne ograniczenia, pod warunkiem, że
są one jednakowe dla wszystkich i są obiektywnie potrzebne.

Dyrektywa5 wprowadza system rejestracji

dla wszystkich pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, oparty na obszernym zestawie wiążących wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych skierowanych na

wzmocnienie ochrony konsumentów w sprawach ubezpieczeń. Państwa członkowskie są

zobligowane do przyjęcia określonych stan-

dardów w dziedzinie kwalifikacji zawodowych
oraz minimalnych wymogów w zakresie obo-

wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej zawodowej i w zakresie posiadanych

gwarancji finansowych. Wszyscy pośrednicy są

zobowiązani do informowania swoich klientów
o relacjach z ubezpieczycielami oraz do uzasad-

niania przekazywanych klientom rekomendacji
i porad. Zakres obowiązywania dyrektywy nie
jest taki sam we wszystkich krajach członkowskich (tabela 1). Dyrektywa zaniechała posłu6

giwania się nazwami broker lub agent ubez5
6

7

8

usług ubezpieczeniowych). Przyjęła kryterium
czynności wykonywanych przez podmioty (zapieczeniowych) zajmujące się pośrednictwem.

II. Ekonomiczne funkcje
pośrednika ubezpieczeniowego
Zarówno agenci ubezpieczeniowi, jak i bro-

kerzy coraz częściej przyjmują rolę „infomediaries” – doradcy7, który może pomóc ich klientom w nawigowaniu przez cyberprzestrzeń, by
osiągnąć najlepsze ubezpieczenie.

Według J. D. Cumminsa i N. A. Doherty anali-

zując ekonomiczne funkcje pośredników ubezpieczeniowych należy skupić się na ich transakcyjnych właściwościach. Szczególną uwagę
należy zwrócić na niezależnych pośredników:
brokerów i niezależnych agentów. Analizie

należy poddać czynniki wpływające na konkurencję i rywalizację na rynku, przygotowanie

wynagrodzenia dla brokerów i agentów oraz
zasad współpracy z ubezpieczycielami8.

Udział pracowników ubezpieczyciela w ge-

nerowaniu składki przypisanej brutto od roku

1996 był zróżnicowany. Największą stabilnością w tym zakresie odznaczał się rynek brytyj-

ski. Za pośrednictwem kanału bezpośredniego
w roku 1996 pozyskiwano na nim 23% składki

Dyrektywy 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.
CEIOPS w kwietniu 2006 roku opublikował protokół dotyczący współpracy właściwych władz Państw Członkowskich
Unii Europejskiej w zakresie stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z dnia 9 grudnia
2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Protokół określa ramy współpracy właściwych władz w zakresie
wdrażania dyrektywy. Określa warunki porozumienia, jakie zawierają właściwe władze w celu podjęcia współpracy i
wymiany informacji, aby zapewnić skuteczny nadzór nad pośrednikami i umożliwić im dokonywanie pojedynczej rejestracji w UE, CEIOPS – DOC – 02/06; patrz także: A. Majtánová, M. Bláhová, Aspekty pośrednictwa ubezpieczeniowego
na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” (4)2008, nr 1.
(patrz) J.W. Przybytniowski, Miejsce doradztwa w systemie pośrednictwa ubezpieczeniowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1997, nr 7-8, s. 32 i nast.; J.W. Przybytniowski, Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2007, nr 1, s. 111 i nast.
J.D. Cummins, N.A. Doherty, The economics of insurance intermediaries, Wharton School University of Pennsylvania,
Pennsylvania 2005, s. 37.
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przypisanej brutto, a w 2006 r.9 23,3%. Tenden- i w Polsce będzie kształtował się na poziomie
cje zmian przewidują, że do roku 2010 udział ka- ok. 18%, na Słowacji na poziomie ok. 39%. Na-

nału bezpośredniego - własnych pracowników tomiast w Słowenii prognozowany jest wzrost
ubezpieczyciela wzrośnie do ok. 24%. Podobne udziału pracowników ubezpieczyciela w pozytendencje cechują rynek włoski, jednakże udział skiwaniu składki przypisanej brutto ogółem napracowników zakładów ubezpieczeń w skład- wet do poziomu 25%. W analizowanych krajach

ce przypisanej brutto jest znacznie mniejszy: europejskich jedynie w Holandii wzrósł udział
w roku 1996 wynosił 13,8%, a w 2006 r. 11,6%. kanału bezpośredniego w składce przypisanej

Tendencje na najbliższe lata prognozują ok. 11% brutto. W roku 1996 kształtował się na poziomie
udział pracowników ubezpieczyciela w składce 21%, a w roku 2006 na poziomie 31%. Tendenprzypisanej brutto. Niewielki spadek udziału cja wzrostowa na rynku holenderskim utrzyma

własnych pracowników ubezpieczyciela w gene- się w najbliższej przyszłości. Prognozuje się, że
rowaniu składki przypisanej brutto obserwuje w roku 2010 osiągnie wartość ok. 35%10.
się na rynku francuskim (24% udziału w roku

1996 i ok. 20% udziału w roku 2006) i portugal-

skim (8,2% udziału w roku 1996 i 6,7% udziału

III. Agenci ubezpieczeniowi
Znaczenie

agentów

ubezpieczeniowych,

w roku 2006). Na obu rynkach udział pracowni- jako kanału świadczenia usług ubezpieczenioków własnych ubezpieczyciela wykazuje tenden- wych jest zróżnicowane i różnie się przedstację malejącą. Prognozy przewidują, że na koniec wia w wybranych krajach europejskich. W roku
roku 2010 udział pracowników ubezpieczyciela 1996 największy udział w składce przypisanej

w składce przypisanej brutto ogółem we Fran- brutto za pośrednictwem agentów ubezpiecze-

cji będzie wynosił niespełna 19%, a w Portu- niowych odnotowano we Włoszech (57,2%).
galii poniżej 6%. Znaczący spadek udziału ka- Stan taki nie utrzymał się długo. Na koniec roku

nału bezpośredniego obserwuje się na rynku 2006 udział ten wynosił 38,2%, a tendencje
austriackim, polskim, słowackim i słoweńskim. zmian do roku 2010 zakładają ok. 28% udział
W roku 1996 za pośrednictwem własnych pra- agenta ubezpieczeniowego w składce przypisacowników ubezpieczyciele w tych krajach pozy- nej brutto we Włoszech. Wysoki udział agentów

skiwali od 46% (Austria) do 69,2% (Słowacja) ubezpieczeniowych w składce przypisanej brut-

składki przypisanej brutto. Na koniec 2006 r. to w 1996 r. odnotowano w Portugalii (33,4%)
udział ten zmniejszył się do 26,2% w Austrii, i Hiszpanii (30,5%). Udział tego kanału w obu
26,5% w Polsce, 49,8% na Słowacji oraz 3,4% krajach jest w miarę stabilny. Na koniec roku

w Słowenii. Dalsze tendencje malejące są pro- 2006 za pośrednictwem agentów ubezpieczegnozowane na najbliższą przyszłość. Na koniec niowych wygenerowano 29,9% składki przypi-

roku 2010 udział pracowników ubezpieczyciela sanej brutto w Portugalii i 28,4% w Hiszpanii.
w składce przypisanej brutto ogółem w Austrii Tendencje na przyszłość zakładają, że w roku
9

10

Analiza rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej dotyczy lat 1996-2006 ze względu na
ograniczoną dostępność danych statystycznych przedstawianych przez CEA Insurers of Europe.
Obliczenia opracowanie na podstawie analiza rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej z lat
1996-2006 przedstawianych przez CEA Insurers of Europe, CEA 2008.
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2010 udział agentów w Portugalii zmniejszy

poziomu 58,7% w Polsce i 51,5% w Słowenii

łu w składce przypisanej brutto odznacza się

pisanej brutto w Słowenii pozwala przypusz-

się do poziomu 28%, a w Hiszpanii do poziomu 25%. Dużą stabilnością w zakresie udziarynek francuski i angielski. Na początku analizowanego okresu w roku 1996 we Francji

udział agentów ubezpieczeniowych w składce
przypisanej brutto wynosił 22%, a w Wielkiej

Brytanii 13%. Na koniec roku 2006 udział ten

wynosił 23,3% we Francji oraz 13,4% w Wiel-

kiej Brytanii. Tendencje zmian zakładają, że do
2010 roku udział agenta ubezpieczeniowego
na rynku francuskim nie zmieni się natomiast

w roku 2006. Wyższe tempo wzrostu udziału
agentów ubezpieczeniowych w składce przyczać, że w roku 2010 udział ten wyniesie niemal 68%, a w Polsce ok. 63%. Wzrost udziału

agentów zanotowano także na Słowacji (11,%

w roku 1996 oraz 20,1% w roku 2006). Ten-

dencja wzrostowa będzie się utrzymywać
w najbliższej przyszłości.

IV. Brokerzy ubezpieczeniowi
Podobnie, jak w przypadku udziału innych

w Wielkiej Brytanii nie przekroczy 15%. Brak

kanałów, udział brokerów ubezpieczeniowych

momentu udział agentów ubezpieczeniowych

sanej brutto brokerzy ubezpieczeniowi w roku

precyzyjnych danych pozwala na analizę rynku

holenderskiego dopiero od roku 2000. Od tego
w składce przypisanej brutto kształtuje się na

poziomie powyżej 50%. Na koniec roku 2006
wyniósł 57,4%. Tendencje na przyszłość za-

kładają dalszy wzrost nawet do poziomu 86%
w roku 2010. Stały i dynamiczny wzrost udzia-

łu kanału agencyjnego w pozyskiwaniu składki
przypisanej brutto cechuje rynek austriacki.

Agenci ubezpieczeniowi zwiększyli swój udział

w składce przypisanej brutto ogółem z 0,4%

w roku 1996 do 7,2% w roku 2006. Tendencje
zmian przewidują wzrost do ok. 10% w roku
2010. Natomiast agenci ubezpieczeniowi bardzo wyraźnie tracą udział w rynku belgijskim.

W roku 1996 za ich pośrednictwem pozyskano

8,7% składki przypisanej brutto, a w roku 2006
już tylko 3,9%. Tendencje na przyszłość zakła-

dają dalszy spadek udziału do poziomu ok. 2%
w roku 2010. W Polsce i Słowenii udział agen-

tów ubezpieczeniowych w składce przypisanej

brutto ogółem stale wzrastał z poziomu 37,7%
w Polsce i w 23,4% Słowenii w roku 1996 do

w składce przypisanej brutto jest bardzo zróżnicowany. Najwyższy udział w składce przypi1996 osiągnęli w Belgii -59,2%. Jednakże ich

udział w pozyskiwaniu składki stale się zmniej-

szał. W roku 2006 wyniósł 35,5%, a tendencje
zmian zakładają, że do roku 2010 spadnie do
poziomu 26%. Analogicznie, jak w przypad-

ku pracowników ubezpieczyciela i agentów
ubezpieczeniowych rynkiem najbardziej sta-

bilnym jest Wielka Brytania. Udział brokerów

ubezpieczeniowych w składce przypisanej
brutto w roku 1996 kształtował się na pozio-

mie 50%, a w roku 2006 wzrósł do 54,7%.
Tendencje zmian zakładają do 2010 r. niewiel-

ki spadek do poziomu ok. 54%. Również na
rynku francuskim nie zauważa się znaczących

zmian udziału brokerów w składce przypisanej
brutto. W roku 1996 udział ten wynosił 12%,
a w roku 2006 wzrósł do poziomu 14,4%. Tendencje na przyszłość wskazują na wzrost do ok.

15,6%. Także w Portugalii pozycja brokerów

ugruntowała się. W roku 1996 pozyskiwano
za ich pośrednictwem 7,7% składki przypisa-
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nej brutto, a w roku 2006 ok. 7,5%. Tendencja

brokerów ubezpieczeniowych w składce przy-

ubezpieczeniowych zaliczyć można także Pol-

cji od roku 2003 i osiągnięciu poziomu 10,1%

na przyszłość nie przewiduje zmian w tym zakresie. Do państw o stabilnej pozycji brokerów

skę. W roku 1996 udział brokerów w składce
przypisanej brutto wynosił 6,7%. Na koniec

roku 2006 uzyskał wartość 10,6%. Tendencje
zmian na przyszłość zakładają dalszy umiar-

kowany wzrost do poziomu ok. 12,8% w roku

2010. Udział brokerów ubezpieczeniowych
w składce przypisanej brutto w Austrii w roku
1996 wynosił 12%. W ciągu dziesięciolecia po-

dwoił się. Tendencja zmian zakłada, że w roku

2010 osiągnie wartość 27,5%. W Hiszpanii
natomiast na początku analizowanego okresu

w roku 1996 udział brokerów ubezpieczenio-

wych w składce przypisanej brutto wynosił

zaledwie 5,5%, a w roku 2006 wynosił 21,7%.

pisanej brutto w Holandii odznaczał się dużą

amplitudą zmian. Pomimo pewnej stabiliza-

udziału w roku 2006, tendencje zmian rokują
znaczący spadek udziału brokerów w składce

przypisanej brutto (nawet do poziomu ok. 4%
w roku 2010). Dużą dynamikę zmian udziału
brokerów w składce przypisanej brutto zauważa się na Słowacji. W roku 1996 udział broke-

rów wynosił niemal 20%. Bardzo szybko ulegał

podwojeniu, a nawet potrojeniu, aby w roku
2006 osiągnąć poziom niespełna 30%. Jednak-

że tendencja na najbliższą przyszłość zakłada
do roku 2010 wzrost do 35%11.

V. Kanał bezpośredni
Do roku 2000 udział pozostałej sieci dystry-

Tendencja wzrostowa zostanie najprawdopo-

bucji12 (banki, dealerzy, itp.) praktycznie kształ-

się na rynku włoskim. W roku 1996 udział bro-

r. plasował się na poziomie 1,43%, w 2006 r.

dobniej utrzymana i w roku 2010 osiągnie war-

tość ok. 27%. Tendencję malejącą obserwuje
kerów w składce przypisanej brutto wyniósł
7,2%. Jednakże w kolejnych latach zmniejszał
się i w roku 2006 osiągnął poziom 2,9%. Taka
tendencja spadkowa utrzyma się i może w roku

2010 osiągnąć wartość 1,9% udziału. Brokerzy
ubezpieczeniowi bardzo intensywnie zwiększają swój udział w składce przypisanej brut-

to ogółem w Słowenii. Ich udział w roku 1996

wynosił 4,8%, a po upływie dziesięciolecia
był niemal dziesięciokrotnie wyższy i wynosił
w roku 2006 ponad 45%. Specjaliści przewi-

dują dalszy wzrost w najbliższej przyszłości

do poziomu ponad 56% w roku 2010. Udział
11

12

tował się na poziomie 0%. Natomiast od 2000

r. wykazuje on stałe tendencje rosnące. W 2000
przekroczył poziom 15%, a tendencje zmian
zakładają wzrost udziału tego kanału w stosunku do średnich UE do poziomu ponad 21,5%.

Dane w poszczególnych działach ubez-

pieczeń nieco różnią się od siebie. W dziale

I udział pracowników towarzystw ubezpieczeń
w stosunku do wartości średnich UE od 1996 r.

kształtuje się na poziomie ok. 200% i tendencje
zmian do 2010 r. przewidują utrzymanie udzia-

łu na poziomie nieco powyżej 200% udziału.

Bardzo wysoki udział w stosunku do średnich
wartości UE dotyczy także kanału agencyjnego.

W 1996 r. udział agentów ubezpieczeniowych

Obliczenia opracowanie na podstawie analiza rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej z lat
1996-2006 przedstawianych przez CEA Insurers of Europe, CEA 2008.
Obliczenia opracowanie na podstawie analiza rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej z lat
1996-2006 przedstawianych przez CEA Insurers of Europe, CEA 2008.
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wynosił niespełna 175% i był to najniższy pro-

szy procent udziału w analizowanym okresie.

który w 2006 r. wyniósł ponad 230%. Progno-

się i w 2006 r. osiągnął poziom 115,89%. Jesz-

cent udziału w analizowanym okresie. Kanał

ten bardzo dynamicznie zwiększał swój udział,
zowany wzrost zakłada na rok 2010 udział na

poziomie ponad 240%. Natomiast udział kanału brokerskiego w stosunku do średnich UE

kształtuje się na znacząco niższym poziomie.

W 1996 r. udział ten wynosił niespełna 10%,
a w 2006 r. prawie 22%. Tendencje zmian zakładały spadek udziału na lata 2007-2009 i nie-

wielki wzrost do poziomu poniżej 14% w 2010
r.. Do 2001 r. w dziale I nie był odnotowywany
udział pozostałej sieci dystrybucji. Sieć ta od
2002 r. systematycznie zwiększa swój udział
w stosunku do średniej UE. W 2002 r. udział ten

wynosił 0,25%, a w 2006 r. 13,31%. Tendencje
zmian przewidują do 2010 r. wzrost udziału

w stosunku do średniej europejskiej do poziomu ponad 16%.

W dziale II udział pracowników towarzystw

ubezpieczeń w stosunku do wartości średnich
UE w latach 1996-2001 wykazuje tendencje

Od tego momentu udział kanału agencyjnego

w stosunku do średnich wartości UE zmniejszał
cze na rok 2007 przewidywano spadek udzia-

łu, natomiast od 2008 r. nastąpił wzrost, który
w 2010 r. osiągnie poziom 117,28% udziału.

Natomiast udział kanału brokerskiego w stosunku do średnich UE wykazuje stałe tendencje
rosnące. W 1996 r. udział ten wynosił niespełna

13%, a w 2006 r. prawie 68%. Tendencje zmian
zakładają wzrost udziału do poziomu 83,76%
w 2010 r. Do 2000 r. w dziale II nie był odno-

towywany udział pozostałej sieci dystrybucji.
Sieć ta od 2000 r. systematycznie zwiększa

swój udział w stosunku do średniej UE. W 2000
r. udział ten wynosił 3,53%, a w 2006 r. 33,59%.
Tendencje zmian przewidują do 2010 r. wzrost
udziału w stosunku do średniej europejskiej do
poziomu ponad 47,24%13.

VI. Podsumowanie
Pomiędzy państwami członkowskimi UE

malejące. W 1996 r. udział ten wynosił niemal

w zakresie korzystania z kanałów dystrybucji

2006 r. osiągnął poziom 151,27%. Tendencje

Na rynkach europejskich występuje zgodna ten-

182%. Najniższą wartość 116,25% udziału
osiągnął w 2001 roku. Natomiast na koniec

zmian do 2010 r. przewidują spadek udziału do
poziomu ok. 115%. W dziale II udział kanału

agencyjnego w stosunku do średnich wartości
UE cechuje duża stabilność. W 1996 r. udział

agentów ubezpieczeniowych wynosił 116,27%
i systematycznie wzrastał, aż do 2001 r., kiedy osiągnął poziom 145,69% i był to najwyż13
14
15

usług ubezpieczeniowych istnieją pewne podo-

bieństwa, można też dopatrzeć się wielu różnic.
dencja zwiększania udziału w rynkach lokalnych

pozostałej sieci sprzedaży obejmującej direct,
bancassurance,14 itp.. Szerokie wykorzystanie

bancassurance przyczyniło się do intensywnego
wzrostu ubezpieczeń na życie we Włoszech i we
Francji (ponad 60% ubezpieczeń osobowych
jest nabywanych za pomocą tego kanału)15.

Obliczenia opracowane na podstawie analiza rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej z lat
1996-2006 przedstawianych przez CEA Insurers of Europe, CEA 2008.
M. Swacha-Lech, Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 41 i nast.
M. Fedor, Rynek ubezpieczeń we Francji, [w:] Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, Bydgoszcz–Warszawa 2005, s. 255.
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Wnioski końcowe

własny podział i nazewnictwo pośredników.

bucji w Polsce wskazuje na silną pozycję

warunkują czynniki ekonomiczne, społeczne

1. W stosunku do średnich wartości UE udział
w rynku poszczególnych kanałów dystry-

agentów ubezpieczeniowych. Stanowią oni
kanał dominujący.

2. Udział w rynku pracowników towarzystw
ubezpieczeniowych w stosunku do śred-

nich UE w 1996 r. wynosił 194,58% i przez
kolejne lata wykazywał tendencję spadko-

wą. Amplituda zmian udziału pracowników
towarzystw ubezpieczeniowych w stosunku do średniej UE była szczególnie nasilona
w latach 2001-2005.

3. Na koniec 2006 r. udział brokerów w sto-

sunku do średniej UE wyniósł ponad 48%,
a tendencje zmian zakładały dalszy umiarkowany wzrost do poziomu ok. 55% udziału w 2010 r.

4. Poszczególne kraje UE mają rozwinięte różne systemy dystrybucji usług ubezpieczeniowych o zróżnicowanym poziomie udziału w rynku.

SŁOWA KLUCZOWE
Usługa, dystrybucja, pośrednictwo ubez-

pośrednictwo ubezpieczeniowe w poszczególnych krajach jest zróżnicowane. Jego rozwój

i psychologiczne. Pozycja pośredników ubez-

pieczeniowych jest wyrazem stopnia rozwoju
poszczególnych rynków lokalnych i jednym

z elementów różnicujących te rynki. Analiza
uwarunkowań pośrednictwa ubezpieczeniowe-

go dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące
kierunków jego dalszego rozwoju. Tym samym

celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy pozycji poszczególnych kanałów

dystrybucji w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Powiązania rynku ubezpieczeniowego z całością rynku kapitałowego powodują

jego dużą wrażliwość na wahania koniunkturalne i podatność na emocje rynkowe.

KEYWORDS

Service, distribution, insurance intermedia-

tion, insurance market, insurance protection,
insurance agent, insurance broker.

SUMMARY

Insurance intermediation activity in Eu-

pieczeniowe, rynek ubezpieczeniowy, ochrona

ropean Union is regulated by 92/WE/2002

STRESZCZENIE

dependent and independent. Member coun-

ubezpieczeniowa, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy.

Funkcjonowanie pośrednictwa ubezpie-

czeniowego w Unii Europejskiej regulowane

jest zapisami dyrektywy z 92/WE/ 2002 r. dyrektywa przewiduje istnienie dwóch rodzajów

pośredników w zakresie ubezpieczeń: zależnych i niezależnych. kraje członkowskie w ramach implementacji dyrektywy mogą stosować

directive. The directive divides insurance in-

termediaries in scope of insurance range into
tries in frames of directive implementation may
have own division and intermediaries names.

Insurance intermediation in individual coun-

tries is diverse. Its development is determined
by economical social and psychological factors.
Insurance intermediaries position shows local

markets development scale and is an element

that makes these markets different. Insur-
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ance intermediation conditions analysis gives

channels in insurance services. Insurance mar-

analyse the position of individual distribution

and market emotions.

answers for questions concerning its further
development. Thus, the aim of this paper is to

ket connections with whole financial market
make it highly sensitive to passing fluctuations
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Ks. Henryk Misztal, Duc in altum.
Sprawy kanonizacyjne.
Wybór pism, red. Lidia Fiejdasz, wyd. KUL, Lublin 2009, ss. 763.

» RECENZJE » » »

Mgr Artur Lis

Przypadający w roku 2009 jubileusz 40-lecia

kwietnia 1960 roku z rąk bpa prof. dra hab. Piotra

rzonej z inicjatywy Jubilata – Katedry Prawa

Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

pracy naukowo-dydaktycznej Księdza Profesora

Henryka Misztala oraz 25-lecia istnienia – utwoKanonizacyjnego

Katolickiego

Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II stał się okazją do za-

prezentowania w jednym dziele kilkudziesięciu
wybranych prac Księdza Profesora. Wręczenie
Księgi Jubileuszowej odbyło się podczas zorgani-

zowanego przez Katedrę Prawa Kanonizacyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II VIII Międzynarodowego Sympozjum z prawa

kanonizacyjnego nt. „Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej”. Księga „Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism” jest wyrazem uznania dla

Jubilata oraz wdzięczności środowiska akademickiego za Jego pracę naukową i dydaktyczną.

Henryk Misztal urodził się 10 kwietnia 1936

roku we wsi Skubicha koło Lublina, jako syn Jana

i Marianny z domu Anasiewicz. W latach 1943-

1950 uczęszczał do szkoły powszechnej stopnia
podstawowego w Motyczu. W 1950 r. rozpoczął
naukę w Lublinie, najpierw w Gimnazjum Biskupim, następnie w Liceum, które w latach komunizmu przemianowano na Niższe Seminarium Duchowne. Maturę eksternistycznie zdał 25 kwiet-

nia 1954 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 18

Kałwy, Wielkiego Kanclerza KUL. Jeszcze jako
kleryk rozpoczął studia teologiczne na Wydziale

Licencjat i magisterium uzyskał w 1964 roku,
a swoją „wielką przygodę z nauką inspirowaną
wiarą” – pracę na Wydziale Prawa Kanonicznego

KUL rozpoczął 1 października 1969 roku. W kolejnych latach prawnicze studia i badania pro-

wadziły ks. Misztala do coraz to nowych stopni,
tytułów i stanowisk: doktorat (1968) z prawa kanonicznego: „Cenzura uprzednia pism i druków

w Kościele Zachodnim. Studium historycznoprawne” (druk: Lublin 2001); habilitacja (1979)
„Causae historicae” w postępowaniu beatyfika-

cyjnym i kanonizacyjnym” (druk: Lublin 1981);
tytuł naukowy profesora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (1986) „Biegli w po-

stępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym”

(druk: Lublin 1985); w 1992 roku powołany na
stanowisko profesora zwyczajnego; w latach

1980-2007 kierownik Katedry Prawa Wyzna-

niowego, w latach 1984-2004 kurator Katedry
Prawa Kanonizacyjnego; 1983-1987 prodziekan,
1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanoniczne-

go i Nauk Prawnych KUL. Z dniem 1 października
2001 roku osiągnął wiek emerytalny. Jednakże na
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prośbę Rady Wydziału prowadzi zajęcia dydak-

księdza profesora Henryka Misztala” (pióra ks.

obecne są dwa główne nurty badawcze: prawo

profesora Henryka Misztala” (życiorys jubilata,

tyczne na podstawie umowy o pracę.

W badaniach naukowych Księdza Profesora

kanonizacyjne i prawo wyznaniowe. W obu za-

kresach jego dorobek jest niezwykle imponujący
i obejmuje ponad 400 publikacji, w tym obszerne
monografie i cenione podręczniki akademickie .
1

Niektóre prace, z uwagi na swą doniosłość, zostały przetłumaczone na język włoski, angielski,
czeski i litewski2.

Publikacja „Duc in altum. Sprawy kanoniza-

cyjne. Wybór pism” zawiera 36 artykułów wy-

branych z bogatego dorobku naukowego Księdza

Profesora Henryka Misztala z lat 1977-2009.
Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej

Księdza Misztala oraz 25-lecia powołania Kate-

dry Prawa Kanonizacyjnego, którego przez 20 lat

Jubilat był kuratorem stanowiło doskonałą okazję
do zbiorczego wydania jego ważniejszych artykułów. W rezultacie czytelnik otrzymał imponujące

dzieło pod redakcją dr Lidii Fiejdasz, adiunkt Katedry Prawa Kanonizacyjnego KUL Jana Pawła II.

Niniejszą księgę otwiera „Słowo dziekana z okazji
jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
1

2

prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego), „In negotio tante gravitatis. Sylwetka naukowa księdza

działalność naukowa księdza profesora, badania

nad prawem kanonizacyjnym, prawo wyznanio-

we, działalność dydaktyczna, pełnione funkcje,

działalność w archidiecezji, przynależność do
organizacji, nagrody i wyróżnienia) – sumiennie
opracowane przez dr Lidię Fiejdasz. Księga składa się z trzech części: „Historia”, „Świętość kanonizowana” oraz „Procedura”.

W procedurze kanonizacyjnej, istotnym pro-

blemem były sprawy dawne, gdy dowody doty-

czące cnót w szczególności lub męczeństwa sługi
Bożego są oparte wyłącznie na źródłach pisanych,
kiedy brakuje świadków naocznych na temat he-

roiczności cnót lub męczeństwa sługi Bożego. Tym

właśnie zagadnieniom poświęcony został rozdział
Księgi Jubileuszowej pt. „Historia” między innymi:
„Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego”, „Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych”, „Kanonizacja równoznaczna”.

Z kolei w rozdziale drugim pod tytułem „Świę-

tość kanonizowana” czytelnik może znaleźć mię-

Szczególnie godne uwagi są prace Henryka Misztala: „Causae historicae” w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981, ss. 196; Drogi rozwoju postępowania kanonizacyjnego, Częstochowa 1983, ss. 101; Postępowanie
kanonizacyjne (współautorstwo z J.R. Barem), Warszawa 1985, ss. 200; Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, Lublin
1985, ss. 264; Komentarz do Konstytucji apostolskiej „Divinus perfectionis Magister”, Lublin 1987, ss. 227; Doskonali w
miłości. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992, ss. 445; Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Wydawnictwo
Diecezjalne-Sandomierz 1996, ss. 176; Polskie prawo wyznaniowe, t. I: Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, Lublin
1996, ss. 374; Mówią święci. Przesłania Jana Pawła II w polskich beatyfikacjach i kanonizacjach, Lublin-Sandomierz 1999,
ss. 232; Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii, procedura, Lublin 2003, ss. 703; Le cause di
canonizzazione. Storia e procedura. Congregazione delle Cause dei Santi. Sussidi per lo Studio delle Cause dei Santi, n. 8,
Libreria Editrice Vaticana 2005, ss. 590; Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu
dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, ss. 156.
Por. P. Stanisz, Curiculum vitae, [w:] „Divina et humana”. Księga jubileuszowa w 65. Rocznicę urodzin Księdza Profesora
Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 15-17; H. Misztal, Przemówienie wygłoszone podczas
uroczystości wręczenia Księgi jubileuszowej, [w:] „Religioni et scientiae”. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego
(Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), red. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 226; P. Stanisz, A. Abramowicz, Katedra Prawa Wyznaniowego,
[w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak i in., Lublin 2008, s. 365-388; Motycz. Więzi pokoleń,
red. H. Misztal, Motycz 2009 (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu), s. 181-214.
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dzy innymi rozprawy: „Powołanie ludzi świeckich

domierskiej – bł. Wincentego Kadłubka („Prawo

stifideles laici”, „Świętość w ujęciu Jana Pawła II”,

wości kanonizacji błogosławionego Wincentego

do świętości według Soboru Watykańskiego II,
Kodeksu Prawa Kanonicznego i adhortacji Chri„Wybrane postacie świętych niewiast zaangażowanych w życie publiczne”, „Beatyfikacja męczen-

ników polskich z okresu II wojny światowej”, „Eu-

charystia źródłem doskonałości polskich świętych
i błogosławionych”, „Znaczenie polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu Jana Pawła II”. Hen-

ryk Misztal zauważył, iż po rozpoczęciu procesu

beatyfikacyjnego nie można czynić niczego, co
by uprzedzało ostateczne orzeczenie Stolicy Apo-

stolskiej w sprawie beatyfikacji i kanonizacji. Nie
uprzedzając osądu w kwestii „świętości kanonizowanej”, w dociekaniach naukowych można jednak

ukazywać sylwetkę kandydata na ołtarze, to jest
wskazywać na pewne znaki świadczące o realizacji idei świętości w jego życiu.

W rozdział III „Duc in altum” zatytułowanym

„Procedura” czytelnik znajdzie między innymi:
„Podstawy prawne przygotowań do rozpoczęcia

procesu beatyfikacyjnego”, „Biografia w procesie
beatyfikacyjnym”, „Dokument jako środek dowodowy w historycznych sprawach beatyfikacyj-

nych”, „Cud w rozumieniu prawa kanonizacyjne-

go”, „Postępowanie w diecezji lub eparchii według
Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

z 17 maja 2007 r.”, „Ne pereant probationes” oraz
„Sprawa kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka”.

Aczkolwiek przy tej ostatniej pozycji może zastanawiać reprint szkicu o problemach prawnych

kanonizacji Patrona Sandomierza i Diecezji San-

NOTA O AUTORZE

Kanoniczne” (28)1985, nr 3-4, s. 237-246), skoro sam autor ostatnio go znowelizował („MożliKadłubka świetle obowiązującej procedury” [w:]

Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sa-

kry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra” Tradycja –

Historia – Kultura, Rocznik II/2/2008, redaktorzy
tomu Marcin Starzyński, Maciej Zdanek, Kraków
2008, s. 317-326).

Przytoczone tytuły artykułów pokazują, że

zawarta w Księdze problematyka jest różnorodna

i bogata w swej treści, a przez to wyjątkowo interesująca, żeby nie powiedzieć fascynująca. To pozwala założyć, że Księga Jubileuszowa ma wielką

szansę stać się i być owocną i twórczą. Publikację

zamyka aneks, w którym czytelnik znajdzie wykaz:
„Publikacji Księdza Profesora Henryka Misztala”,
„Prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem

Księdza Profesora Henryka Misztala”, „Recenzji

doktorskich, habilitacyjnych oraz do tytułu profesora”. Na uwagę zasługują bogate przypisy dokumentujące i uzupełniające treść główną oraz rozszerzające spektrum problemowe i ułatwiające

percepcję tekstu zasadniczego. Teksty artykułów,
pod względem aparatu naukowego i opisu bibliograficznego, zostały ujednolicone do obowiązu-

jących dzisiaj standardów, a skróty zastosowano
za Encyklopedią katolicką. Jedną z wielkich zalet
publikacji jest wyborna szata graficzna. Nie ulega

wątpliwości, że recenzowana Księga, zarówno od
strony treściowej, jak i formalnej zasługuje na rekomendację i pozytywną opinię.

Mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospo-

darce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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Dr Anna Tunia

Sprawozdanie z uroczystości
jubileuszowej zorganizowanej z okazji
osiemdziesiątej rocznicy urodzin
Prof. dra hab. Michała Pietrzaka,
połączonej z wręczeniem Księgi pamiątkowej pt. „Pro bono
Reipublicae”, Warszawa 15 października 2009 r.

W dniu 15 października 2009 r. w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.

stytucyjnego oraz historii doktryn politycznych
i prawnych. Złożył on także Jubilatowi serdecz-

osiemdziesiątych urodzin prof. dr hab. Michała Pietrzaka, połączona z wręczeniem Księgi

uczelni. W imieniu rektora Uniwersytetu Warszawskiego J.M. prof. dr hab. Katarzyny Cha-

Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
odbyła się uroczystość Jubileuszowa z okazji
pamiątkowej. Uroczystość ta zorganizowana
została przez Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego. W wydarzeniu
tym wzięli udział przedstawiciele władz publicznych, kościelnych i uniwersyteckich oraz
wydawnictwa prawniczego Lexis Nexis, a także
rodzina dostojnego Jubilata.
Otwarcia uroczystości oraz powitania gości
dokonał dr Paweł Borecki, adiunkt w Katedrze
Prawa Wyznaniowego UW. Następnie głos zabrał dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
prof. Krzysztof Rączka, który wygłosił laudację
na cześć Jubilata. Przytaczając sylwetkę naukową Profesora Michała Pietrzaka podkreślił, iż
Jego życiową misją była i jest nauka i nauczanie, które w głównej mierze Profesor Pietrzak
koncentrował wokół historii ustroju i prawa
polskiego, prawa wyznaniowego, prawa kon-

ne gratulacje oraz wyrazy wdzięczności. Następnie miały miejsce wystąpienia rektorów
łasińskiej-Macukow, list gratulacyjny odczytał
dziekan Wydziału Prawa i Adminitracji. Przekazane w nim zostały Jubilatowi – od całego Kolegium Rektorskiego – wyrazy głębokiego uzna-

nia oraz podziękowania za ofiarną pracę na
rzecz Uniwersytetu oraz całej społeczności akademickiej. Wyrazy uznania i gratulacje złożone
zostały także przez J.M. abpa. dra hab. Jeremiasza Jana Anchimiuka, rektora Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie i Prezesa
Polskiej Rady Ekumenicznej. Wyrażona w nim
została przede wszystkim wdzięczność Profesorowi za wieloletnią pracę na rzecz Akademii,
rozwijanie i promowanie studentów tej uczelni
poprzez przekazywanie dogłębnej i obiektywnej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego,
a także za wspieranie środowiska kościołów
nierzymskokatolickich w Polsce. W imieniu Ko-

Sprawozdania

legium Rektorskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, życzenia i gratulacje złożył następnie prof. dr hab. Krzysztof Krasowski,
prorektor Uczelni. Nawiązując do biegu życia
naukowego Profesora wyraził wdzięczność za
Jego pracę oraz trud naukowy i dydaktyczny
dzięki, któremu mogły rozwijać się także kadry
naukowe Uczelni w Poznaniu. W następnej ko-

cego Rady Naukowej Instytutu Historii Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, po którym głos zabrał przedstawiciel wydawnictwa prawniczego Lexis
Nexis – Dorota Piasecka, dyrektor ds. rozwoju
zasobów wydawniczych. Nawiązując do wieloletniej współpracy Profesora z wydawnictwem
przy publikacji podręczników: „Historia ustro-

w Krakowie – prof. dr hab. Dorota Malec, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz

Leśnodorskim) oraz „Prawo wyznaniowe”, złożyła Profesorowi w imieniu całego kierownic-

lejności życzenia i słowa wdzięczności złożyli
przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Wacław Uruszczak, kierownik
Katedry Historii Prawa Polskiego. W imieniu
społeczności Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwer-

sytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdeczne
życzenia złożył ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz,
prodziekan Wydziału, przekazując jednocześnie słowa uznania wyrażone w liście gratulacyjnym skierowanym do Jubilata przez ks. prof.
dra hab. Antoniego Dębińskiego – dziekana

Wydziału. Równie serdeczne wyrazy uznania
przekazane zostały również Profesorowi w li-

ście gratulacyjnym abpa Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski,
zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. W kolejnej zaś
części uroczystości miało miejsce wystąpienie
prof. dr hab. Marka Wąsowicza, przewodniczą-

ju i prawa polskiego”, (wydanego we współautorstwie z Juliuszem Bardachem i Bogusławem
twa Lexis Nexis serdeczne życzenia, wyrażając
nadzieję na dalszą owocną wspólna pracę.

Kulminacją uroczystości było wręczenie
Profesorowi Michałowi Pietrzakowi Księgi
pamiątkowej, zatytułowanej „Pro bono Reipublicae”. Wręczenia dokonali Dorota Piasecka,

przedstawiciel wydawnictwa Lexis Nexis, oraz
prof. Krzysztof Rączka – dziekan WPiA UW.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie
i Prawie, który wygłosił okolicznościowy wykład zatytułowany „Profesor Michał Pietrzak
jako przedstawiciel doktryny prawa i nauczyciel akademicki”. Ostatnią część uroczystości
stanowiło wystąpienie dostojnego Jubilata,

na zakończenie którego chór odśpiewał pieśń
Mnogaja Leta.

NOTA O AUTORZE

Dr Anna Tunia, adiunkt w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospo-

darce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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Dr Filip Ciepły

Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Kontratyp karcenia małoletnich”
Stalowa Wola, 15 marca 2010 r.

W dniu 15 marca 2010 roku w auli wide-

Sesji I przewodniczył prof. dr hab. Edward

okonferencyjnej Wydziału Zamiejscowego Pra-

Skrętowicz. Jako pierwszy zabrał głos prof. dr

II odbyła się konferencja naukowa pt. „Kon-

dowskiej w Lublinie, wygłaszając referat nt.

wa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
tratyp karcenia małoletnich”, zorganizowana
przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania

Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli. Wśród
uczestników konferencji byli przedstawiciele
środowisk naukowych Stalowej Woli i Lublina,

licznie zgromadzeni studenci, przedstawicie-

le mediów oraz inni goście. Konferencja była

rejestrowana, a także transmitowana na żywo
przez witrynę internetową KUL.

Słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. Edward

Skrętowicz, Kierownik Katedry Prawa Karnego

i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, witając Władzę Wydziału, prelegen-

tów, studentów oraz pozostałych gości. Otwarcia
konferencji dokonał ks. dr hab. Jan Zimny, prof.

KUL, Dziekan WZPiNoG KUL w Stalowej Woli,
który podkreślił ważkość i aktualność podejmowanego zagadnienia. Następnie został odczytany

list i wystąpienie Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, który wyraził troskę, aby

głos specjalistów zajmujących się problematyką

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotarł do
jak największej części społeczeństwa.

hab. Tadeusz Bojarski, Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skło-

Charakter i zakres legalnego karcenia małoletnich w polskim prawie karnym. Prelegent przed-

stawiając historyczne regulacje prawne zwrócił
uwagę, że w przeszłości karcenie fizyczne stanowiło ważną formę oddziaływania wychowawczego na małoletnich. Przeprowadził tak-

że analizę pojęcia wychowawczego „karcenia”
przeciwstawiając je pojęciu „bicia” oraz przedstawił przesłanki legalnego karcenia małolet-

nich, a także odniósł się do projektowanych

zmian w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Jako drugi wystąpił dr Przemysław

Czarnek, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wygłaszając referat pt.

Karcenie małoletnich w świetle Konstytucji RP.

Autor zaznaczył, że zagadnienie karcenia małoletnich nie posiada bezpośredniej i jednoznacznej regulacji konstytucyjnej, próbując jednak

określić stanowisko ustrojodawcy w tej materii
w kontekście prawa rodziców do wychowania
dzieci (art. 48 Konstytucji RP), zakazu poniżającego traktowania i stosowania kar cielesnych

Sprawozdania

(art. 40) oraz godności człowieka (art. 30).

metody wykładni prawa. Konkludując wywód

z art. 48 Konstytucji RP oraz konstytucyjnymi

nie stanowi okoliczności wyłączającej krymi-

Stwierdził, że nowelizacja ustawy o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie jest sprzeczna
zasadami subsydiarności i proporcjonalności.

Jako trzeci zabrał głos mgr Sławomir Hypś
z Katedry Prawa Karnego WPPKiA KUL, któ-

ry zaprezentował referat przygotowany we

współautorstwie z dr. Radosławem Hałasem,
zatytułowany Karcenie małoletnich w perspektywie prawno-międzynarodowej i prawno-po-

równawczej. Autorzy referatu zwrócili uwagę
na normy prawne w zakresie wychowawczego
karcenia małoletnich w aspekcie historycznym,
wskazali na podstawowe akty prawa między-

narodowego i specyficzne rozwiązania prawne
wybranych państw obcych.

Sesji II przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz

Bojarski. Jako pierwszy w tej sesji zabrał głos
dr Piotr Telusiewicz, adiunkt w Katedrze Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny WPPKiA KUL,

przedstawiając referat nt. Karcenie wychowawcze w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-

stwierdził, że w świetle reguł wykładni historycznej karcenie cielesne dzieci przez rodziców

nalną bezprawność naruszenia nietykalności

cielesnej dziecka, aczkolwiek niewykluczone,

że przestępność czy ściganie tego rodzaju czy-

nu mogą być wyłączone na innej podstawie niż
wyłączenie bezprawności. W dalszej kolejności
zabrał głos mgr Mirosław Kopeć, asystent w Ka-

tedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego
WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, przedstawiając

referat nt. Zwyczaj jako podstawa wyłączenia
bezprawności karcenia małoletnich. Autor przyjął, że prawo karcenia małoletnich stanowi na-

turalne prawo rodziców i prawnych opiekunów
względem dzieci, potwierdzone przez zwyczaje

i tradycje. Jako ostatni w tej sesji wystąpił mgr
Damian Gil, asystent w Katedrze Prawa Kar-

nego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL

w Stalowej Woli, wygłaszając referat nt. Rola
organów procesowych w przypadku przekroczenia granic dozwolonego karcenia małoletnich.

go oraz projektów jego nowelizacji. Autor rozwi-

Autor zwrócił między innymi uwagę na osobli-

do projektów zmian legislacyjnych w przed-

jest bowiem rodzic (opiekun), który powinien

nął problematykę karcenia dzieci w kontekście
pozbawienia władzy rodzicielskiej i odniósł się
miocie wprowadzenia wyraźnego zakazu sto-

sowania przez rodziców wobec dzieci karcenia
cielesnego. Jako kolejny wystąpił dr Filip Ciepły, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Po-

stępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej
Woli, z referatem nt. Problem legalności kryminalnej karcenia cielesnego małoletnich w perspektywie zasad wykładni historyczno-prawnej.
Referent problem oceny prawnej stosowania

przez rodziców wobec dzieci kar cielesnych
przeanalizował w świetle reguł historycznej

wy w stosunku do innych sytuacji procesowych

status pokrzywdzonego. Sprawcą przestępstwa
zarazem reprezentować małoletniego w procesie karnym.

Sesji III przewodniczył dr Filip Ciepły. Jako

pierwsza w tej części zabrała głos dr Anna
Witkowska-Paleń, adiunkt w Katedrze Makrostruktur Społecznych Wydziału Zamiejscowego
Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli,

wygłaszając referat pt. Przypadki przekroczenia

granic dozwolonego karcenia małoletnich wynikające z praktyki kuratorów sądowych. Autorka

przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez
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siebie badań kuratorów sądowych w wybra-

zwrócił uwagę na antropologiczne fundamen-

postawy kuratorów sądowych wobec stosowa-

wychowawczej. Autor podsumował wystąpie-

nych Sądach Rejonowych województwa pod-

karpackiego, wskazując w szczególności na
nia kar cielesnych wobec dziecka oraz problem

karcenia dzieci w nadzorowanych i dozorowanych rodzinach. Ostatnie merytoryczne wystąpienie zaprezentował ks. prof. dr hab. Marian

Wolicki, Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli,
kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej,

wygłaszając referat nt. Zasadność i dopuszczalne formy karcenia małoletnich według wskazań

psychologii wychowawczej. Ksiądz Dziekan

ty oceny karcenia małoletnich, a także poglądy

na karcenie dzieci reprezentantów psychologii
nie wyliczając warunki stosowania kar wobec
małoletnich. Konferencja zakończyła się dyskusją, w której wzięli udział referenci oraz zaproszeni goście.

Konferencję niewątpliwie należy uznać za

udaną. Zapowiedziano, że jej owocem stanie
się publikacja stanowiąca zapis wygłoszonych
referatów oraz odbytej dyskusji.

NOTA O AUTORZE
Dr Filip Ciepły, adiunkt Katedry Prawa Karnego Materialnego i Procesowego Wydziału Zamiej-

scowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II.

