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Przedmowa

Przekazujemy Państwu do rąk kolejny

Uzupełnienie informacji zawartych w nr

18 już numer Przeglądu Prawno-Ekono-

16 (3/2011) .

sma naukowego o tematyce prawno-eko-

stwa Pani K. Banasik pod tytułem Trybu-

micznego, rozpoczynając tym samym już

piąty rok wydawania naszego czasopinomicznej. Jak do tej pory udało się nam

osiągnąć zainteresowanie wśród różnych

środowisk uczelnianych w całej Polsce. Je-

steśmy Państwu bardzo wdzięczni za to,
że w różnych okresach naszej działalno-

ści wspieracie nas swoim dobrym słowem
i sporym już zainteresowaniem publikowania na łamach naszego kwartalnika.

Obiecujemy nadal dbać o jakość naszego

pisma, o to, żeby byli Państwo dumni, że
współpracujecie z nami.

Jednocześnie chciałabym podziękować

całej Redakcji za trud włożony w pracę
nad tworzeniem naszego czasopisma, za

każde dobre słowo pocieszenia i zachęty

na dalsze lata owocnej współpracy. Naszym czytelnikom również życzę dobrego roku 2012 spędzonego przy lekturze
Przeglądu Prawno - Ekonomicznego.

W nr 16 (3/2011) Przeglądu Prawno-

Ekonomicznego ukazał się artykuł autornały „Gacaca” w Rwandzie (s. 5-16). W artykule, w toku prac redakcyjnych pominięto następującą informację: „Fragment

pracy naukowej finansowanej ze środków

Narodowego Centrum Nauki na podstawie

decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego jako projekt badawczy nr N N110
003240, przyjęty do finansowania w ramach 40. konkursu wniosków o finansowanie projektów badawczych”.

Z poważaniem.
Barbara Lubas
Redaktor Naczelna
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Dobre imię – wizerunek – prywatność
Aktualne problemy ochrony dóbr osobistych
na tle orzecznictwa sądowego*
Good name - image - privacy. Current problems of protection
of personal interests on the background of case-law

1. Uwagi wstępne: pojęcie
i aktualne znaczenie dóbr
osobistych oraz sposoby
ich ochrony.
Dobra osobiste można określić jako uzna-

ne przez system prawny wartości (wysoko

cenione stany rzeczy), które są atrybutem
każdego człowieka (osoby fizycznej), za-

sadzają się na jego przyrodzonej godności,
odzwierciedlają (lub obejmują) jego indywidualność, fizyczną i psychiczną integralność

oraz pozycję w społeczeństwie, a także umoż*

1

2

3

4

liwiają jego pełną samorealizację1. Dobra oso-

biste są nieodłącznie związane z człowiekiem

– bez względu na jego wiek, stan dojrzałości
czy poczytalności, mają charakter niemajątkowy – aczkolwiek w pewnych sytuacjach

mogą mieć bardzo konkretne implikacje ekonomiczne2, a co za tym idzie – są niezbywal-

ne i niedziedziczne3. Podstawowe, tradycyj-

nie uznane dobra osobiste wymienia art. 23
k.c.4 Są to m.in.: życie, zdrowie, nietykalność

cielesna, wolność, swoboda sumienia, cześć
i dobre imię, nazwisko i pseudonim, wizeru-

nek, tajemnica korespondencji, nietykalność

Poniższy tekst stanowi zmienioną wersję wykładu wygłoszonego przez Autora podczas Dni Otwartych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 27 października 2011 r. Z oczywistych względów nie pretenduje on do roli pełnego czy
też systematycznego omówienia problematyki dóbr osobistych; pomija także większość aspektów ściśle teoretycznych,
koncentrując się wyłącznie na wybranych zagadnieniach praktycznych, wynikających z analizy najnowszego orzecznictwa.
Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, s. 148. Jakkolwiek zaliczone do tej kategorii wartości wiążą
się zazwyczaj ze sferą osobistych, psychicznych przeżyć człowieka, ich ujmowanie w kategoriach czysto subiektywnych (tak
m.in. S. Grzybowski i A. Wolter) jest trafnie odrzucane przez dominujący nurt doktryny prawa cywilnego (tak m.in. J. PanowiczLipska, M. Pazdan, J. S. Piątowski, S. Rudnicki, A. Szpunar) – co ma z kolei istotne konsekwencje w wypadku rozpatrywania
powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Zob. szerzej M. Pazdan, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część
ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1116-1117. Zob. także wyroki Sądu Najwyższego z: 13 marca 1997 r. (sygn. akt III
CKN 33/97); 23 listopada 2001 r. (sygn. akt II CKN 69/00); 29 września 2010 r. (sygn. akt V CSK 19/2010).
Przykładowo, można wskazać związek pomiędzy wykorzystaniem prawa do wizerunku, głosu czy nazwiska znanej osoby (np.
w reklamie) a poziomem jej zarobków – o czym za chwilę. Zjawisko postępującej komercjalizacji dóbr osobistych, zwłaszcza
osób publicznych, stanowi częściowo odrębny problem.
Ściśle rzecz biorąc, niezbywalne i niedziedziczne są bezwzględne prawa podmiotowe do dóbr osobistych. Nie zmienia to faktu,
że osobom najbliższym zmarłemu przysługuje z tytułu łączącej ich relacji własne dobro osobiste, tj. prawo do kultywowania
pamięci po zmarłej osobie bliskiej.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej jako: k.c.).
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mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,

ryzyko naruszenia tych ściśle osobistych

problematyką dóbr osobistych ze strony

bie sprawę, jak łatwe (od strony technicznej)

wynalazcza i racjonalizatorska.

Powody wzrastającego zainteresowania

ustawodawcy, nauki prawa i praktyki są
5

różnorakie. Podstawowe znaczenie ma, jak
się wydaje, postęp cywilizacyjny oraz zwią-

zane z nim przewartościowania społeczne
i etyczno-filozoficzne. Na kanwie chrześci-

jańskiego personalizmu i oświeceniowego
liberalizmu, a także w świetle bolesnych

doświadczeń historycznych XX wieku, god-

ność oraz indywidualność człowieka zyskały
rangę naczelnych wartości systemu prawne-

go, a sprzyjające uwarunkowania społeczne
i ekonomiczne umożliwiają samorealizację

człowieka w znacznie większym, niż dotych-

czas, stopniu. Nie bez znaczenia – zwłaszcza

wartości wzrasta na niespotykaną dotychczas skalę. Wszyscy doskonale zdajemy sojest dzisiaj np. naruszenie cudzego prawa do

wizerunku, dobrego imienia czy nazwiska

i to w wymiarze wręcz globalnym. Efektywna ochrona prawna dóbr osobistych urasta

w tym kontekście do rangi gwaranta dalszego, prawidłowego i harmonijnego rozwoju
cywilizacyjnego6.

2. Ogólna charakterystyka
cywilnoprawnej ochrony
dóbr osobistych: przesłanki
ochrony i roszczenia przysługujące uprawnionemu.
Myśl o potrzebie cywilnoprawnej ochro-

z punktu widzenia prawa cywilnego – jest

ny dóbr osobistych, ujmowanych tradycyjnie

kowym, możliwe i coraz bardziej popularne

stwie stosunkowo powoli. Asumpt do uogól-

również fakt, że jakkolwiek dobra osobiste

należą do wartości o charakterze niemajątstaje się korzystanie z nich w celach zarob-

kowych, zwłaszcza przez osoby znane (tzw.
komercjalizacja dóbr osobistych). Z drugiej
strony, w ustroju demokratycznym, w wa-

runkach funkcjonowania wolnych mediów,

nie poddającego się jakiejkolwiek cenzurze
Internetu oraz przy obecnym stanie rozwoju technik tele-informatycznych, również
5
6

jako wartości o charakterze niemajątkowym,

przebijała się w nauce prawa i ustawodawnienia zasad ochrony dały dopiero regulacje

prawa autorskiego i wynalazczego dotyczące
ochrony wytworów aktywności intelektualnej człowieka (utworów, wynalazków, wzo-

rów użytkowych i przemysłowych), które
również mogą być w ten sposób kwalifikowa-

ne. Kodeks cywilny unormował ochronę dóbr
osobistych w sposób ogólny w przepisach art.

Orzeczenia sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego, wydane w tej materii w ciągu ostatniej dekady, idą już w setki. Jest
to najbardziej widoczny znak aktualności problematyki ochrony dóbr osobistych.
Nic więc dziwnego, że gwarancje ochrony dóbr osobistych znajdują się w szeregu aktów prawnych, począwszy od Konstytucji
(art. 30 – godność człowieka, art. 38 – prawo do życia, art. 40 – zakaz tortur i poniżającego traktowania, art. 41 – nietykalność i
wolność osobista, art. 47 – prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego czci i dobrego imienia, art. 49 – wolność i ochrona
tajemnicy komunikowania się, art. 50 – nienaruszalność mieszkania, art. 51 – autonomia informacyjna); przez Powszechną
Deklarację Praw Człowieka (art. 12); Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 16); Europejską Konwencję
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 8, 9 i 10). Stosunkowo rozbudowana jest również karnoprawna
regulacja ochrony (większości) z ww. dóbr, m.in. życia (art. 148-155, art. 158 k.k.), nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), czci (art.
212-216 k.k.). Problematyka ochrony dóbr osobistych jest też podejmowana m.in. w dokumentach Soboru Watykańskiego II
(w Konstytucji o Kościele i świecie współczesnym „Gaudium et Spes”) i regulowana przez art. 220 Kodeksu prawa kanonicznego
(zakaz bezprawnego naruszania dobrego imienia i prawa do ochrony własnej intymności).
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23 k.c.7 i art. 24 k.c.8 Pewne znaczenie mają

chowania decyduje ujemna ocena, oparta na

k.c. W praktyce, zwłaszcza w odniesieniu do

sad współżycia społecznego (tj. przyjmo-

w tym kontekście również przepisy art. 444
k.c. , art. 445 k.c. oraz (zwłaszcza) art. 448
9

11

10

niektórych dóbr osobistych lub określonych
sposobów ich naruszeń, istotne znaczenie

mają również regulacje pozakodeksowe, zawarte m.in. w przepisach prawa prasowego ,
prawa autorskiego
przemysłowej14.

13

12

czy prawa własności

W świetle przywołanych przepisów k.c.

ochrona prawna przysługuje w razie: (a)
bezprawnego, czyli obiektywnie nieprawi-

dłowego zachowania, prowadzącego do (b)
naruszenia lub zagrożenia dobra osobistego
przysługującego konkretnej osobie fizycznej.
Już na wstępie trzeba przyznać, że przesłan-

ki tej ochrony zostały nakreślone w sposób

stosunkowo liberalny. Przede wszystkim,
nie ma znaczenia czy naruszenie (lub zagro-

żenie) jest zawinione, a więc czy działanie
naruszyciela było świadome, czy wykazał
się on niedbalstwem etc. O bezprawności za7

8

9
10
11

12
13
14
15

jego sprzeczności z obowiązującymi przepisami bądź regułami wynikającymi z zawanych w społeczeństwie ocen i dyrektyw

postępowania nawiązujących do kryteriów
pozaprawnych: moralnych i etycznych). Ponadto, bezprawność czynu skutkującego na-

ruszeniem dobra osobistego jest na tle art.

24 k.c. domniemywana15, co zmienia rozkład
ciężaru dowodu w ewentualnym procesie,

w którym to pozwany (naruszyciel), chcąc

się obronić przed żądaniami powoda będzie
musiał wykazać, że jego działanie nie mia-

ło charakteru bezprawnego. Powód musi,
rzecz jasna, wykazać, że zagrożone lub na-

ruszone zostało rzeczywiście przysługujące

mu dobro osobiste – co nie zawsze jest tak
oczywiste, zwłaszcza w wypadku pejora-

tywnych wypowiedzi i ocen o charakterze
generalizującym (przykładów dostarczają

przede wszystkim orzeczenia zapadłe na
kanwie kampanii wyborczych czy sporów

„Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim,
wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.
„Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba
że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w
odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona
szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają
uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Przywołany przepis reguluje odpowiedzialność z tytułu szkód na osobie.
Przywołany przepis przyznaje możliwość domagania się zadośćuczynienia także w wypadku pozbawienia wolności oraz skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
„Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią
sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną
na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis
art. 445 § 3 [przewidujący przejście roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców o ile powództwo zostało wytoczone za
życia poszkodowanego – uwaga własna] stosuje się”.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.; dalej jako: pr. pras.).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej jako:
pr. aut.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako: pr.
wł. przem.).
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2004 r. (sygn. akt V CK 609/2003).
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politycznych16), czy też domagania się ochro-

3. Katalog wartości podlegających ochronie.

W razie bezprawnego zagrożenia lub na-

ty w nim katalog dóbr osobistych (zdrowie,

ny w związku z naruszeniem kultu po osobie
zmarłej17.

ruszenia dobra osobistego jego podmiotowi
przysługują środki ochrony w postaci powództw o: (a) ustalenie, (b) zaniechanie, (c)

usunięcie skutków naruszenia (w szczególności przez zamieszczenie stosownego ogłoszenia, tj. sprostowania lub tzw. przeprosin,

w prasie lub innych środkach masowego przekazu), (d) zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz pokrzywdzonego lub (e) pewnej

sumy pieniężnej (tzw. nawiązki lub pokutnego) na określony cel społeczny – o ile działa-

nie naruszyciela było zawinione. Zagadnienia
związane z podnoszeniem ww. roszczeń, rela-

cją ochrony przewidzianej w k.c. do ochrony

przewidzianej w przepisach szczególnych oraz
zasadami szacowania krzywdy niemajątkowej
i wysokości należnego z tego tytułu zadośćuczynienia zasługują na odrębne opracowanie

i pozostaną poza głównym zakresem dalszych

rozważań, które koncentrują się na przedmiocie, przesłankach i granicach ochrony.
16

17

18

Jak wskazuje już treść art. 23 k.c., zawar-

wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji,

nietykalność

mieszkania,

twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska) nie ma charakteru

wyczerpującego. Jest to cecha dość charakterystyczna – tym bardziej, że mamy do czynie-

nia z ochroną skuteczną erga omnes (wobec

wszystkich podmiotów prawa). Tymczasem
bliższe wyznaczenie jej zakresu dokonuje się

przez wskazanie poszczególnych, i to jedynie podstawowych typów dóbr osobistych18.
Szereg wskazanych już czynników – w tym

wzrastająca świadomość znaczenia ochrony

dóbr osobistych dla samorealizacji człowieka
z jednej oraz radykalne zwiększenie możliwości ich naruszenia w społeczeństwie zinformatyzowanym i globalnym z drugiej stro-

ny – powoduje, że katalog ten jest zmienny
w czasie i podlega ciągłej ewolucji. Następuje
to dwojako.

Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I ACa 1303/2008), w którym uznano, że: „Wyborcze plakaty PO z napisami: «zasady PiS: pogarda», «zasady PiS: agresja» nie odnosiły się do sympatyków czy członków PiS,
tylko do tej partii” zaś „Konkretna osoba może domagać się ochrony tylko wtedy, gdy jest możliwe stanowcze ustalenie, iż
wypowiedź właśnie jej dotyczyła”. Odmienne rozstrzygnięcie zapadło w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Najwyższego z
21 września 2006 r. (sygn. akt I CSK 118/2006), w którym uznano, że: „Członek partii politycznej, wobec której podniesiono
zniesławiające zarzuty, może skutecznie domagać się ochrony swych dóbr osobistych, gdy wykaże, że zarzuty dotyczą także
bezpośrednio jego osoby”. W tym wypadku chodziło jednak o określenie SLD mianem „organizacji przestępczej”.
Już w tym miejscu trzeba podkreślić, że przedmiotem ochrony jest odrębne dobro osobiste żyjącej osoby bliskiej. Konstrukcja
ta nie oznacza natomiast swoistego mechanizmu „sukcesji” spadkobierców w prawa osobiste zmarłego, co pozwalałoby np.
na koncesjonowanie możliwości komercyjnego korzystania z nazwiska osoby zmarłej. Zob. przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 lutego 2006 r. (sygn. akt VI ACa 683/2005) wydany w sprawie używania dla wyrobów alkoholowych
oznaczenia „Jan III Sobieski” (sprawa została wytoczona przez zstępną ww. postaci historycznej), a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 lutego 2006 r. (sygn. akt I ACa 890/2005), w którym sąd trafnie podkreślił, że: „Rozpoznając sprawę
o ochronę dóbr osobistych w postaci kultu pamięci osoby zmarłej w przypadku istnienia sporu w zakresie uprawnienia do
pochowania zwłok, Sąd orzeka w przedmiocie ochrony dóbr osobistych stron procesu a nie dobra osobistego zmarłego, co do
respektowania jego woli w sprawie pochówku”.
Stwierdzenie, że wyodrębnienie pewnych postaci (kategorii) dóbr osobistych opiera się na kryteriach typologicznych ma niebagatelne znaczenie teoretyczne i praktyczne; oznacza bowiem, że nie muszą zachodzić między nimi ostre różnice, odpowiadające metodyce podziału pojęciowo-klasyfikacyjnego. Jak się wydaje, ujęcie takie odpowiada także w większym stopniu istocie
i specyfice cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych.

Artykuły prawnicze

Po pierwsze – wraz ze zmianami regulo-

gów diagnostycznych pozwalających na oce-

niowania dotychczas używanych w tej mierze

gowskiego i inne wypadki bezprawnego uzy-

wanych przez prawo stosunków społecznych

i towarzyszących im ocen dochodzi do redefi-

terminów. Innymi słowy – zmienia się sposób
rozumienia i zakres wartości, których ochronę ustawodawca unormował explicite w art.

23 k.c. Tytułem przykładu można wskazać
takie pojęcia, jak: zdrowie, wolność, tajemnica korespondencji czy nietykalność miesz-

kania. Przy ich tradycyjnym rozumieniu z art.
23 k.c. wynika m.in. zakaz uszkodzenia ciała

innej osoby, naruszenia jej wolności osobistej
i bezprawnego przetrzymywania, złamania

tajemnicy korespondencji listowej czy naru-

szania miru domowego i nieuprawnionego
wtargnięcia do cudzego mieszkania. Tymcza-

sem współcześnie za sankcjonowane na tej
podstawie uznaje się również: pozbawienie
pracownika przez pracodawcę prawa do korzystania z nieprzerwanego dobowego i tygodniowego wypoczynku19, poddawanie pra-

cownika tzw. mobbingowi ; doprowadzenie
20

innej osoby (przymusem fizycznym, groźbą,

podstępem, presją psychiczną) do dokonania lub zaniechania określonych czynności21,

naruszenie prawa do swobodnego kształtowania swojego życia osobistego i planowania

rodziny poprzez odmowę dokonania zabie19
20
21
22
23
24

nę legalności aborcji22, łamanie zabezpieczeń,
wykorzystywanie oprogramowania szpieskiwania dostępu do cudzej poczty elektro-

nicznej, informacji wymienianych za pomocą
komunikatora internetowego, sms-ów oraz

innych danych przechowywanych i przetwarzanych w formie elektronicznej, podsłuchiwanie lub podpatrywanie zachowania się innej osoby w jej prywatnym domu, mieszkaniu

lub innymi miejscu odpoczynku za pomocą
sprzętu elektronicznego etc.23 W szeregu wypadków, aby sprecyzować treść znaczeniową

terminów, którymi posługuje się ustawodaw-

ca normujący problematykę ochrony dóbr
osobistych, trzeba odnieść się do zastanych
implikacji znaczeniowych funkcjonujących

w języku powszechnym (ogólnym), określo-

nych ocen społecznych, czy też przepisów
szczególnych. Klasycznym przykładem jest

prawo do wizerunku, przy konstruowaniu
ochrony którego sądy i niektórzy przedstawiciele doktryny sięgają zazwyczaj – chyba nie

do końca trafnie – do art. 81 pr. aut.24 W piśmiennictwie toruje sobie jednak drogę nurt

poglądowy, według którego na tle art. 23 i 24
k.c. pojęcie wizerunku należy ujmować szero-

ko, obejmując nim nie tylko wygląd fizyczny

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 2010 r. (sygn. akt II PK 228/2009).
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II PK 291/2009).
Zob. wyr. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 1 marca 1994 r. (sygn. akt III APr 10/94); wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z 28 listopada 1996 r. (sygn. akt III APr 36/96).
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 listopada 2004 r. (sygn. akt I ACa 550/2004).
Zob. także wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2009 r. (sygn. akt II CSK 513/2008).
„Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 2. Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. Należy przy tym podkreślić, że ze względu na kontekst teleologiczny i
funkcjonalny (cel regulacji), pojęcie wizerunku na tle art. 81 pr. aut. jest zazwyczaj odnoszone do ustalenia obrazu fizycznego
człowieka zdatnego do rozpowszechniania lub nawet materialnego egzemplarza, w którym wizerunek jest utrwalony. Zob.
przykładowo T. Grzeszak, [w:] System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie (red. J. Barta) Warszawa 2003, s. 496 i n. oraz
cyt. tam literatura.
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człowieka, zespół postrzegalnych wzrokowo

ców z dzieckiem, łącząca zarówno dziecko,

terystyczne w stopniu wystarczającym dla ta-

żeńskim, posiadania ojca i życia w pełnej

cech (twarzy, postaci), które pozwalają na jego
identyfikację, ale także inne elementy charak-

kiej identyfikacji (np. głos, sposób mówienia

i poruszania się, a nawet makijaż, ubiór czy
rekwizyty) . Są też widoczne pierwsze ozna25

ki akceptacji takiego stanowiska w orzecznictwie sądowym .
26

Po drugie – orzecznictwo i doktryna

w drodze twórczej wykładni stale posze-

rzają katalog dóbr podlegających ochronie
na podstawie art. 23 i 24 KC. Poza warto-

ściami explicite wymienionymi w art. 23 KC

analogiczną pozycję uzyskały w ten sposób:
ochrona życia rodzinnego oraz więź rodzi25
26

27
28
29

30
31

32
33

jak i rodziców w prawidłowo funkcjonującej

rodzinie27, prawo do życia w związku małrodzinie28, kult po zmarłej osobie bliskiej29,

tradycje rodzinne, rozumiane jako dziedzictwo, spuścizna i utożsamianie się z doko-

naniami i wartościami reprezentowanymi
przez przodków30, stan cywilny człowieka – w tym tzw. integralność płciowa, sfera

prywatności i intymności31, możliwość bez-

piecznego i niezakłóconego – także przez
immisje o charakterze niematerialnym – korzystania z nieruchomości32, prawo do bez-

pieczeństwa, właściwej opieki medycznej,
zapewnienia ochrony zdrowia i intymności33,

Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, PUG 2003, nr 8, s. 20; J. Barta, R. Markiewicz,
Wokół prawa do wizerunku, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80, s. 12.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 2004 r. (sygn. akt II CK 330/2003), w którym odwołano się do „innych utrwalonych
elementów związanych z wykonywanym zawodem, jak: charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem”, a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 czerwca 1991 r. (sygn. akt I ACr 127/91; OSAiSN 1992, nr 1, poz. 8),
w którym odniesiono się do publikacji wizerunków powodów i emitowania ich głosów. Warto jednak podkreślić, że w pierwszej
z przywołanych spraw – niezależnie od cytowanej tezy ogólnej – Sąd Najwyższy nie znalazł podstaw dla uwzględnienia kasacji
powoda – aktora Bogusława L. (przedmiotem sporu było wykorzystanie fotosów z filmu w promującej go książce).
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 lipca 2010 r. (sygn. akt I ACa 437/2010). W tym konkretnym wypadku naruszenie
wymienionego przez Sąd dobra osobistego nastąpiło wskutek spowodowania śmierci ojca powoda.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 grudnia 2007 r. (sygn. akt I ACa 1137/2007). Także w tym wypadku zdarzenie
sprawcze polegało na spowodowaniu śmierci osoby bliskiej – męża i ojca.
W praktyce większość spraw sądowych na tym tle jest związana z istniejącym pomiędzy członkami najbliższej rodziny zmarłego
konfliktem co do pochówku lub ewentualnej ekshumacji zwłok. Zob. interesujący stan faktyczny, na tle którego zapadł wyrok
Sądu Najwyższego z 20 września 2007 r. (sygn. akt II CSK 237/2007). Sprawa wynikła na tle sporu o prochy zmarłego Piotra R.
pomiędzy jego żoną a matką (tj. pomiędzy synową a teściową). SN stwierdził, że: „Rozdzielenie przez osobę uprawnioną do
pochówku prochów zmarłego do dwóch odrębnych urn, a następnie złożenie do grobu jednej z nich oraz zatrzymanie drugiej
do własnej dyspozycji, jest działaniem bezprawnym, mogącym naruszyć dobro osobiste (kult pamięci zmarłego) innej osoby
uprawnionej do pochówku. Można natomiast rozważać, czy nie idzie za daleko wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2008 r.
(sygn.. akt II CSK 474/2007), w którym stwierdzono m.in. że: „Do dóbr osobistych określanych jako kult pamięci zmarłych należy prawo do pochowania w przyszłości własnych zwłok w wybranym przez siebie miejscu, w szczególności w bezpośrednim
sąsiedztwie grobu bliskich osób. Prawo to może zostać naruszone poprzez niedotrzymanie warunków umowy przez zarządcę
cmentarza i pochowanie w ustalonym miejscu zwłok innej osoby”.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2003 r. (sygn. akt V CK 308/02).
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I CK 753/2004): „pojęcie sfera intymności nie ogranicza się do
życia zmysłowego, lecz obejmuje tę najbardziej osobistą sferę życia człowieka, która pozostaje w ukryciu lub jest ujawniania
jedynie osobom szczególnie bliskim”.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2007 r. (sygn. akt IV CSK 264/2007). W przywoływanej sprawie zarzut naruszenia
dóbr osobistych wiązał się z faktem niezgodnego z przepisami prowadzenia na sąsiedniej działce zakładu przedpogrzebowego.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2006 r. (sygn. akt I ACa 310/2006): „Naruszenie wskazanych praw
powódki jako pacjentki stanowiło naruszenie jej dóbr osobistych określonych przez nią jako prawo do bezpieczeństwa, właściwej opieki medycznej, zapewnienia ochrony zdrowia i intymności, poszanowania godności - jako osoby ludzkiej i kobiety,
która jedno z najbardziej intymnych, a jednocześnie doniosłych zdarzeń w swoim życiu zmuszona była wystawić na widok
osób postronnych (art. 23 k.c.)”. W sprawie rozpatrywanej przez sąd pozwany – lekarz pełniący dyżur na bloku porodowym,
odmówił przyjęcia rodzącej pacjentki, odsyłając ją do innego szpitala, w wyniku czego poród nastąpił w samochodzie.

Artykuły prawnicze

swoboda niezakłóconego korzystania z ad-

kontekście). Tytułem przykładu, można

prawnymi (np. nazwa zespołu muzycznego,

prawo do prywatności, pod zarzutem na-

resu34, tytuł zawodowy magistra35 nazwy

zrzeszeń ludzkich nie będących osobami
nazwa spółki cywilnej), nazwa użytkownika (nick-name) serwisu internetowego36.

W doktrynie trwają dyskusje nad zasad-

nością uznania za odrębne dobro osobiste
np. uczuć religijnych37, głosu człowieka38,

tzw. integralności seksualnej czy swobody
życia seksualnego . Niektóre z wyżej wy39

mienionych pojęć mają przy tym niezwykle

szeroki kontekst znaczeniowy (bądź też są

używane w takim, nie dość precyzyjnym
34

35

36

37

38
39
40

41

42

43

wskazać na cieszące się dzisiaj ogromnym
zainteresowaniem doktryny i judykatury

ruszenia którego udzielana jest ochrona
w tak skrajnie różnych wypadkach, jak: naruszenie tajemnicy zarobków40, niedyskretne sprawdzenie oryginalności banknotu41,

publiczne udostępnienie informacji o zale-

ganiu z opłatami eksploatacyjnymi na rzecz
wspólnoty

mieszkaniowej42,

kierowanie

sms-ów na numer telefonu byłego agenta
mimo zakończenia współpracy43 etc.

Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 lipca 2006 r. (sygn. akt I ACa 223/2006). W rozpatrywanej przez sąd sprawie
powódka domagała się ochrony dóbr osobistych naruszonych na skutek bezpodstawnego kierowania przez pozwanego (bank)
korespondencji dotyczącej zawartej umowy kredytowej, której stroną skarżąca nie była (powódka miała zamiar udzielić poręczenia kredytu zaciągniętego przez syna, ale ostatecznie umowa poręczenia nie została skutecznie zawarta).
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r. (sygn. akt I PK 211/2006). W tym samym orzeczeniu SN uznał jednak, że
odmowa pracodawcy wyrażenia zgody na posługiwanie się przez strażnika miejskiego w korespondencji służbowej pieczątką
ujawniającą jego nazwisko poprzedzone posiadanym tytułem zawodowym nie uzasadnia zastosowania środków ochrony dóbr
osobistych.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 2008 r. (sygn. akt II CSK 539/2007). Sprawa wynikła na tle zablokowania aukcji
internetowej i usunięcia kont użytkownika z platformy aukcyjnej „Allegro.pl” oraz dyskusji prowadzonej następnie na jego
temat na powszechnie dostępnym forum internetowym.
Zob. A. Wypiórkiewicz, Refleksyjne spojrzenie na ochronę dóbr osobistych, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego
Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 340. Szkoda, że poza zakresem swoich rozważań pozostawił to zagadnienie – związany żądaniami pozwu – Sąd Najwyższy w wyroku z 12 czerwca 2002 r. (sygn. akt III CKN 618/00), wydanym na tle sporu wokół
rozpowszechniania plakatu reklamującego film „Skandalista Larry Flynt”.
Zob. M. Pazdan, [w:] System PrPryw, t. 1, s. …. oraz cyt. tam dalsza literatura.
Zob. M. Pazdan, [w:] System PrPryw, t. 1, s. …. oraz cyt. tam dalsza literatura.
Zob. uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 r. (sygn. akt ……). Podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z
12 września 2001 r. (sygn. akt V CKN 440/2000), zgodnie z którym: „Podanie w prasie informacji o wysokości otrzymywanego
wynagrodzenia może nastąpić bez zgody osoby, której dotyczy, gdy pełni ona funkcję publiczną w rozumieniu art. 14 ust. 6
[…] Prawo prasowe”. W konkretnym wypadku Sąd Najwyższy zakwalifikował w taki właśnie sposób pełnienie funkcji prezesa
zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
Zob. przykładowo wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z … 2009 r. (sygn. akt I ACa 348/2009): „W razie wątpliwości co do
legalności banknotu personel sklepu musi przeprowadzić czynności sprawdzające dyskretnie, z poszanowaniem prywatności
klienta. Brak staranności i dbałości pracowników sklepu o zachowanie minimum dyskrecji podczas kontroli jest sprzeczny z
zasadami współżycia społecznego, a tym samym prowadzi do naruszenia dóbr osobistych klienta”.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 marca 2008 r. (sygn. akt I ACa 1068/2007): „Członkowie wspólnoty mają
prawo do informacji o zaleganiu opłat przez innych właścicieli lokali i zarząd jest obowiązany im takiej informacji udzielać, ale
realizacja tego uprawnienia musi się odbywać w poszanowaniu dóbr osobistych ewentualnych dłużników wspólnoty. Tego
typu informacja należy do chronionej prawem sfery prywatności dłużnika (art. 23 k.c.), a jej podanie do publicznej wiadomości
może się odbyć tylko za jego wiedzą i zgodą”.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 listopada 2006 r. (sygn. akt I ACa 584/2006), w którym sąd stwierdził,
że pozwany („A. L. Pierwsze A.-P. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji” S.A. w W.) „kierował na prywatny
numer telefonu komórkowego powoda SMS-y związane ze współpracą na podstawie umowy agencyjnej. W sytuacji
gdy żadna współpraca nie łączyła już stron, zaś powód wskazał swój numer jedynie dla celów tej współpracy należy
stwierdzić, iż działania pozwanego naruszały dobra osobiste powoda w postaci prawa do prywatności, do odpoczynku
i spokoju”.
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4. Granice ochrony.
4.1. Uwagi ogólne.
Jak wskazano na wstępie, naruszenie dóbr

osobistych jest sankcjonowane przez przepisy k.c. tylko wtedy, kiedy jest bezprawne. Nie

można zatem domagać się udzielenia ochrony

prawnej, jeżeli określone działanie – nawet
godzące w pewien sposób w prawnie chronio-

ne wartości, takie jak: dobre imię, nazwisko,
prywatność, nienaruszalność mieszkania, tajemnica korespondencji etc. – są podejmowane na podstawie wyraźnego przepisu prawa

albo zgody wyrażonej przez dysponenta tych

dóbr. Tytułem przykładu, nie stanowi bezprawnego naruszenia dóbr osobistych danej

osoby: wystawienie przez nauczyciela lub wykładowcę negatywnej oceny w szkole czy na

studiach, stwierdzenie przez pracodawcę nie-

przydatności lub nieposiadania określonych
kwalifikacji przez pracownika44 lub kandydata

na pracownika45, negatywna ocena członków

organu stowarzyszenia, spółki czy spółdzielni
dokonana w wykonaniu kompetencji przysługujących członkom innego organu (np.

w związku z odwołaniem czy udzieleniem absolutorium), sformułowanie wniosków z kon-

troli przeprowadzonej przez upoważnioną
instytucję (lustratora46, kuratorium oświaty,

Najwyższą Izbę Kontroli ), wystąpienie ze
47

44
45
46

47
48
49
50
51

skargą konstytucyjną lub skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka48, zawiado-

mienie o przestępstwie49, wniesienie do sądu
aktu oskarżenia przez prokuratora, wystawienie listu gończego za osobą poszukiwaną,

pozbawienie wolności na podstawie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, objęcie

w posiadanie lokalu mieszkalnego przez komornika dokonującego eksmisji, zainstalowa-

nie podsłuchu na podstawie orzeczenia sądu,
pobranie podczas sekcji zwłok fragmentów
tkanek i narządów ludzkich oraz odmowa ich
wydania50 etc. Również w tych wypadkach

stanowisko orzecznictwa z biegiem czasu
staje się jednak coraz bardziej zniuansowa-

ne. Nie można przede wszystkim zakładać, że
określone działanie podejmowane na podsta-

wie przepisu prawa, nie może a limine zostać
zakwalifikowane jako naruszenie dóbr oso-

bistych innej osoby51. Podkreśla się przede

wszystkim konieczność dokonywania oceny
czy: po pierwsze – konkretne zachowanie godzące w dobra osobiste innej osoby było ko-

nieczne, po drugie zaś – czy istotnie ingerencja
ta jest ściśle związana z zasadniczym (właściwym) celem legitymowanego prawnie dzia-

łania. Tytułem przykładu: negatywna ocena
dokonana przez instytucję kontrolującą (organ nadzorczy, pracodawcę etc.) powinna być

Zob. wyroki Sądu Najwyższego z: 10 października 2007 r. (sygn. akt II PK 42/2007); 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I PK
210/2008).
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2008 r. (sygn. akt II PK 188/2007).
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2008 r. (sygn. akt II PK 79/2008): „Nie narusza godności sędziego protokół z lustracji
wydziału sądu, w którym zawarte są jedynie fakty. Stosowanie się przez pracodawcę do reguł oceny ustalonych prawem i
przyjętych także zwyczajowo w wymiarze sprawiedliwości nie powinno wzbudzać w ocenianym uczucia braku zaufania przełożonego, czy też przekonania o negatywnej ocenie zawodowej”.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 listopada 2006 r. (sygn. akt VI ACa 274/2006).
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2007 r. (sygn. akt I ACa 903/2006).
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I ACa 1213/2006).
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2011 r. (sygn. akt V CSK 256/2010).
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 sierpnia 2008 r. (sygn. akt VI ACa 172/2008), według którego: „Przyjęcie
przez Sąd I instancji a priori, że skoro określone stwierdzenia zostały zawarte w dokumencie wydanym zgodnie z prawem, to
działanie funkcjonariusza nie może być uznane za bezprawne, jest błędne” (sprawa dotyczyła Raportu z weryfikacji WSI).

Artykuły prawnicze

maksymalnie konstruktywna i merytoryczna;

lub osób prowadzących określoną działal-

i szykana . Z kolei zgoda określonej osoby na

pewnemu poszerzeniu, obejmując nie tylko

nie może ona być jawnie bezpodstawna, a jej

głównym celem nie może być dyskryminacja
52

ingerencję w jej dobra osobiste powinna być,
co do zasady, wyraźna (a więc nie powinniśmy

jej domniemywać ) i konkretna (dotycząca
53

konkretnego działania, np. zamieszczenia fotografii tej osoby w pamiątkowym albumie
lub wykazie absolwentów).

4.2. Ochrona prywatności osób prowadzących działalność publiczną.
Szersze niż zazwyczaj granice dopusz-

czalnej ingerencji w sferę prywatności oraz
krytyki obowiązują – zdaniem doktryny

i orzecznictwa – wobec osób publicznych
52

53
54

55

56

ność (aktywność) publiczną. Sama treść zna-

czeniowa tych określeń ulega współcześnie
kwestie związane np. z wykonywaniem tradycyjnie rozumianych funkcji publicznych czy
zaangażowaniem politycznym – jakkolwiek

wskazane rozróżnienie zachowuje nadal pewien walor praktyczny54. Bardziej liberalne

reguły ochrony wchodzą w grę już na etapie

„wejścia” w życie publiczne, np. startu w wyborach, ubiegania się o powołanie na określone stanowisko etc.55 Regułom tym jest objęta

również ochrona prywatności osób bliskich

w stosunku do osób publicznych56 oraz występujących w innych rolach społecznych, związanych z wywieraniem określonego wpływu

Zob. przywoływane wyżej wyroki Sądu Najwyższego z: 6 marca 2008 r. (sygn. akt II PK 188/2007); 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I
PK 210/2008), a także: wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2007 r. (sygn. akt II CSK 493/2006), według którego: „Przełożonemu,
także gdy ma prawo wszczęcia wobec pracownika pewnych procedur sprawdzających, nie wolno używać sformułowań poniżających jego godność osobistą. Uwagi pod jego adresem powinny mieć odpowiednią formę, a oceny nie mogą wykraczać poza
niezbędną potrzebę”. W podobnym kierunku zmierza wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 września 2008 r. (sygn. akt I
ACa 383/2008), zgodnie z którym: „Porównanie działania powoda jako członka rady nadzorczej do metod działania «krwiopijców z UB» narusza cześć i dobre imię powoda”. Z kolei w wyroku z 31 marca 2009 r. (sygn. akt I ACa 1110/2008) Sąd Apelacyjny
w Warszawie uznał, że nie stanowi o naruszeniu dóbr osobistych „mało grzeczny czy przyjemny ton wypowiedzi krytycznej”.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 2010 r. (sygn. akt I CSK 664/2009). Sprawa dotyczyła naruszenia tajemnicy korespondencji.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 września 2006 r. (sygn. akt I ACa 385/2006): „Należy rozróżniać osoby pełniące
funkcje publiczne, które z uwagi na charakter funkcji podlegają kontroli społecznej i jawność ich życia jest uzasadniona ważnym
interesem społecznym oraz osoby powszechnie znane, w wypadku których interes społeczny nie wymaga tak silnej kontroli
społecznej wynikającej m.in. z art. 1 ustawy – Prawo prasowe. Ma to również znaczenie dla granic ochrony”. Zob. także wyrok
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 13 maja 2009 r. (sygn. akt I ACa 155/2009): „Sam fakt negatywnego zachowania osoby prywatnej
w miejscu publicznym nie daje dziennikarzom prawa do jej opisywania. Zachowania zwykłego obywatela czy też osoby publicznej, niezwiązane z wykonywaniem funkcji publicznej, nawet jeśli będą miały miejsce publicznie, podlegają ochronie w ramach
kryterium poszanowania prywatności. […] Osoba publiczna to osoba, której działalność polityczna, społeczna bądź kulturalna
budzi szczególne zainteresowanie całego społeczeństwa, znajdująca się w centrum zainteresowania opinii publicznej i jest powszechnie znana, posiadająca popularność poza własnym środowiskiem. W przypadku osób ze środowiska lokalnego przyjmuje
się, że dana osoba spełnia przesłankę «osoby powszechnie znanej», gdy chodzi np. o wysokiego urzędnika administracji państwowej lub samorządowej w danej miejscowości”. Powodem w sprawie był dyrektor zakładu gospodarki lokalowej w jednej z
podlubelskich miejscowości, którego poalkoholowe ekscesy zostały opisane w lokalnej gazecie. W kontekście przywoływanego
niżej orzecznictwa Sądu Najwyższego przywołane rozstrzygnięcie może jednak budzić pewne wątpliwości.
Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 96/2006): „Zgłoszenie sprzeciwu wobec kandydatury osoby
aspirującej do pełnienia funkcji publicznej, z powołaniem się na fakt wysuwania pod adresem tej osoby zarzutów dotyczących
jej dotychczasowej działalności społecznej, nie stanowi naruszenia dóbr osobistych adresata tych krytycznych wypowiedzi.
Ubiegający się o funkcję publiczną musi liczyć się ze wzmożoną krytyką swojej kandydatury. Podyktowane jest to nie tylko
względami rywalizacji, ale także potrzebą przejrzystości życia publicznego”.
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 marca 2011 r. (sygn. akt VI ACa 968/2010), zgodnie z którym: „osoba pozostająca w związku ze znanym politykiem winna liczyć się z tym, iż również z racji tego związku jej sfera prywatności będzie
okrojona w porównaniu do innych osób, z uwagi na to, że trudno jest ją oddzielić (a czasem wręcz nie jest to możliwe) od
sfery prywatności i łączącej się z kolei z nią sferą zawodową działalności tegoż polityka”.
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na społeczeństwo (dziennikarze, działacze

lub (zwłaszcza) sfery prywatności. Przydat-

istotne o tyle, że osoby z tzw. show-bussinesu

z nią, w obrębie spraw osobistych i życio-

społeczni i sportowi57, artyści, tzw. celebryci58
etc.). Wyróżnienie tej ostatniej kategorii jest
często same zabiegają o zainteresowanie mediów, także sprawami niezwiązanym bezpośrednio z wykonywaną przez nie działalnością publiczną lub artystyczną. Konsekwencją

takiego stany rzeczy jest również słabsza
ochrona sfery prywatności lub intymności

takich osób, a nawet jej wyłączenie – o ile

można zakwalifikować takie zachowanie jako
domniemaną zgodę na wkroczenie mediów

w życie prywatne59. W opinii orzecznictwa,

do osób uczestniczących w debacie publicznej należą nawet (także) osoby aktywnie

uczestniczące w dyskusjach prowadzonych
w Internecie, przy czym: „Nie jest działaniem
bezprawnym dokonywanie ocen zachowań

i wypowiedzi osób publicznych, o ile oceny te

nie wykraczają poza akceptowane społecznie
standardy”60. Wykonywanie szeroko rozumianych funkcji publicznych lub inna aktywność

publiczna nie oznaczają per se całkowitego
braku ochrony dobrego imienia, wizerunku
57

58

59

60

na przy ocenie bezprawności takiego działa-

nia wydaje się tzw. koncepcja sfer. Zgodnie
wych danej osoby chronionych na podstawie
konstrukcji prawa do prywatności możemy
wyróżnić różne sfery, związane lub nie z jej
aktywnością publiczną. W zasadzie, w wypadku każdej osoby publicznej istnieje zatem

pewien obszar spraw, do których dostęp jest
zarezerwowany wyłącznie dla tej osoby i jej
najbliższych (np. sfera intymności).

Dobrą reasumpcję tych rozważań stanowi

wywód zawarty w uzasadnieniu wyroku Sądu
Najwyższego z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt

I CSK 341/2007), zgodnie z którym: „Pojęcie
«działalności publicznej» przewidziane w art.

14 ust. 6 pr. pras. należy rozumieć szeroko,
podobnie jak w regulacji odnoszącej się do
wizerunku, przyjmując, że nie chodzi tu jedynie o działalność polityczną Osobami prowa-

dzącymi działalność publiczną w rozumieniu
tego przepisu mogą być, w określonych okolicznościach, także inne osoby, spoza kręgów

polityki, działające – także w formach niezin-

Zob. wydany na tle art. 81 pr. aut. wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2007 r. (sygn. akt I CSK 134/2007): „Określenie «grono
osób powszechnie znanych» (art. 81 ust. 2 Prawa autorskiego) obejmuje osoby, które wprost lub w sposób dorozumiany godzą
się na podawanie do publicznej wiadomości wiedzy o swoim życiu. Nie są to jednak tylko aktorzy, piosenkarze lub politycy,
lecz także osoby prowadzące inną działalność, na przykład gospodarczą lub społeczną”. W sprawie chodziło o opublikowanie
wizerunku właściciela dużego przedsiębiorstwa i równocześnie prezesa znanego klubu sportowego.
Zob. cytowany poniżej wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 341/2007), a także wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2001 r. (sygn. akt II CKN 559/99; OSNC 2002, nr 6 poz. 82), w którym za działalność publiczną uznano
pełnienie funkcji prezesa spółdzielni mieszkaniowej.
Zob. cytowany niżej wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 341/2007). Zob. także wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 431/2010), w którym stwierdzono m.in., że: „[…] dopuszczalna jest krytyka […] także
osoby publicznej nie pełniącej funkcji publicznej np. należącej do kręgu kultury masowej, jeżeli dotyczy ona prezentowanych
publicznie przez tę osobę poglądów i postaw, mających wpływ na społeczeństwo, z wyłączeniem jej spraw ze sfery prywatnej,
chyba że osoba ta sama zabiegała o zainteresowanie nimi opinii publicznej, wyrażając w ten sposób domniemaną zgodę do
pozbawienia się części swojej prywatności”. Sprawa toczyła się z powództwa Doroty „D.” R. przeciwko Mieszkowi S., członkowi i
autorowi tekstów zespołu „G.O.”. Powódka zarzucała naruszenie dobrego imienia i prawa do prywatności przez opublikowanie
w Internecie listu otwartego do jej byłego męża (Radosława M.) oraz tekst piosenki „P.”
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 listopada 2009 r. (sygn. akt I ACa 949/2009), zgodnie z którym: „Systematyczny udział w internetowych forach dyskusyjnych uzasadnia zaliczenie osoby dyskutanta do osób, które uczestniczą w
życiu publicznym”, Sprawa wynikła na tle artykułu zamieszczonego na temat powoda w polskiej edycji „Wikipedii”. W 2005 r.
utworzone tam zostało hasło „Arnold B.”, które po modyfikacjach w rozdziale pt. „kontrowersje” przypisano powodowi pewne,
negatywnie oceniane zachowania (tzw. trollowanie).

Artykuły prawnicze

stytucjonalizowanych – w dziedzinie nauki

rozumieniu – status tych osób nie powoduje

łeczeństwie i które skupiają wokół siebie zna-

być przedmiotem zwężonej ochrony praw-

lub sztuki, których postawa i głoszone poglądy współkształtują poglądy panujące w spo-

czące środowiska opiniotwórcze, przez które
mogą wywierać istotny wpływ na bieg spraw
publicznych […]Trzeba przy tym wskazać na

różnice zakresowe pojęcia «osoby publicznej»
i «osoby prowadzącej działalność publiczną».

Osobą publiczną w szerokim rozumieniu, jest
osoba znana publicznie z racji różnych form

swojej aktywności, rozpoznawalna w szerokich kręgach społeczeństwa, osobą prowadzą-

cą działalność publiczną jest natomiast osoba
– niekoniecznie szerzej publicznie znana –
prowadząca działalność związaną z różnymi

instytucjami życia publicznego i społecznego
w której realizuje się interes publiczny […]
Do kategorii osób publicznych należą zarówno osoby sprawujące funkcje publiczne, jak

i osoby, które nie pełniąc ich, odgrywają rolę
w różnych dziedzinach życia publicznego,

takich jak polityka, życie społeczne, kultura

jednak, że ich życie prywatne staje się auto-

matycznie «życiem publicznym». Może ono
nej jedynie w granicach, jakie wyznacza, ko-

nieczna na to – na podstawie omówionych
wcześniej unormowań – zgoda zainteresowa-

nej osoby. Nie można jednak pomijać, […] że
przez […] działania prowokujące zainteresowanie mediów, osoby takie dobrowolnie po-

zbawiają się części swojej prywatności, przez
co – co najmniej w sposób dorozumiany –

udzielają zgody na informowanie o ich życiu
osobistym. Taka zgoda nie może być jednak
utożsamiana z udzieleniem zezwolenia na

ujawnianie wszystkich faktów należących do
sfery ich życia prywatnego, udzielenie zgody

w tej postaci i ewentualny jej zakres podlegają ustaleniu na podstawie zindywidualizowanych okoliczności danej sprawy”61.

4.3. Wypowiedzi satyryczne.
Udział w szeroko rozumianej „sferze pu-

i sztuka, a pośród nich aktywni w tych dzie-

blicznej” wiąże się immanentnie z wyekspo-

rozrywki. Osoby te nierzadko same zabiegają

nice są zakreślone szerzej niż ma to miejsce

dzinach, cieszący się znacznym zainteresowa-

niem publiczności i mediów, artyści i gwiazdy
o popularność, będącą dla nich miarą powodzenia zawodowego, także przez udzielanie

wywiadów i informacji o swoim życiu pry-

watnym wielonakładowym gazetom o niskich

czasem aspiracjach. Publiczny – w przyjętym
61

nowaniem na krytykę prowadzoną w tonie
satyrycznym. Także w tym wypadku jej grazazwyczaj. Satyra (polityczna, artystyczna

etc.) jest przecież poniekąd specyficzną formą prowadzenia debaty publicznej i wyra-

żania poglądów w kwestiach uznawanych za
ważne z punktu widzenia ogólno-społeczne-

Sprawa toczyła się z powództwa Anny M., popularnej aktorki serialowej, w związku z opublikowaniem materiału prasowego
dotyczącego jej wakacji i relacji z Kubą W. Niezależnie od sformułowanej tezy ogólnej, w tej konkretnej sprawie Sąd Najwyższy nie uznał argumentów strony pozwanej („A.S.P.” spółki z o.o. i Grzegorza J. – redaktora naczelnego „G.C.F.”,), przyznając ochronę prawną powódce. Zob. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2008 r. (sygn. akt VI ACa
1648/2007), w którym stwierdzono m.in. że: „Publikacja zawierała informacje dotyczące życia prywatnego powodów, zatem
ich upowszechnienie i ocena opisanego zachowania byłaby uzasadniona, gdyby powodów można było uznać za osoby wykonujące działalność publiczną, gdyby istniał bezpośredni związek między tymi informacjami a działalnością publiczną powodów
i gdyby informacje te były prawdziwe”. Sprawa wynikła na tle zamieszczonego w gazecie „F.” artykułu dotyczącego rzekomego
romansu powodów: księdza katolickiego i mężatki.
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go62. W kontekście oceny legalności takiego

na tym tle spory sądowe są niezwykle częste,

satyrycznej – zarówno co do jej przedmiotu,

excellence konfrontacyjny, lokując się na sty-

działania kluczowe jest jednak zachowanie

powszechnie akceptowanych granic krytyki
treści, jak i formy. Standardy obowiązujące

w tej mierze mają, co do zasady, charakter
obiektywny, w związku z czym nie ma znacze-

nia „koncepcja” krytyki przyjęta przez danego
wydawcę, jeżeli jest ona z nimi sprzeczna .
63

4.4. Informacje medialne i krytyka
dziennikarska.
Z

zagadnieniami

debaty

publicznej

i ochrony prywatności osób prowadzących
działalność publiczną wiąże się ściśle określenie zakresu dopuszczalnej ingerencji medialnej oraz krytyki dziennikarskiej. Wynikające
62
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co nie powinno dziwić, zważywszy na fakt, że
działalność dziennikarska ma charakter par

ku wolności słowa i chronionych przez prawo
dóbr osobistych64. Funkcją mediów i dziennikarzy jest wszak efektywna kontrola społeczna, wykonywana w warunkach gwaran-

towanej prawem wolności dziennikarskiej,

ale z drugiej strony – przy zachowaniu zasad
etyki zawodowej oraz szczególnej staranności
i rzetelności w dążeniu do poznania prawdy65.

Szczególna ostrożność judykatury przy dokonywaniu oceny tego typu sytuacji jest podyk-

towana m.in. tym, że prawo do wolności słowa
i prawo do informacji mają szczególną rangę

konstytucyjną i konwencyjną66. Nieco ase-

Tytułem przykładu można zacytować, przywoływany już wyżej, wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK
431/2010), w którym stwierdzono, że: „Utwór satyryczny może być uznany za element debaty publicznej, wobec tego do
oceny, czy przekracza on granice bezprawności należy odpowiednio uwzględnić te okoliczności, które mają znaczenie dla oceny
wypowiedzi zaliczanych do tej debaty. Przede wszystkim ważny jest cel krytyki utworu satyrycznego, a mianowicie, czy zmierza
on do ochrony ważnych społecznie wartości. W takim przypadku, dopuszczalna jest krytyka w tej formie także osoby publicznej
nie pełniącej funkcji publicznej np. należącej do kręgu kultury masowej, jeżeli dotyczy ona prezentowanych publicznie przez
tę osobę poglądów i postaw, mających wpływ na społeczeństwo […]” .
Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 czerwca 2006 r. (sygn. akt VI ACa 1331/2005): „Nie jest usprawiedliwieniem dla
obscenicznej formy informowania o życiu intymnym powódki sam charakter pisma. Fakt przyjęcia przez tygodnik «N.» takiej
właśnie maniery i specyficznego języka publikacji, które wyróżniają to pismo od innych nie oznacza jeszcze automatycznej
legalizacji takich działań. Satyryczny i szyderczy charakter czasopisma nie uprawnia do przekraczania powszechnie przyjętych
granic przyzwoitości i dobrego smaku. Skoro zastosowana w konkretnym przypadku retoryka narusza dobra osobiste danej
osoby, to może ona żądać usunięcia skutków tych naruszeń”.
Zob. A. Wypiórkiewicz, Refleksyjne spojrzenie…, s. 338.
Dla określenia prawnych uwarunkowań działalności dziennikarskiej kluczowe wydają się następujące przepisy prawa prasowego: „Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo
obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. […] Art. 6. 1. Prasa jest
zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. […] 4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów
krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki. […] Art. 12. 1. Dziennikarz jest obowiązany: 1) zachować szczególną staranność
i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło, 2) chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych
osób, które okazują mu zaufanie […] Art. 14. 1. Publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych
za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji. […] 6. Nie wolno bez zgody osoby
zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio
z działalnością publiczną danej osoby”. Zob. w tej mierze także wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10 września 2008
r. (sygn. akt I ACa 281/2008), w którym stwierdzono m.in.: „Wymóg szczególnej staranności z art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
prasowe należy rozumieć jako zalecenie kierunkowe, wskazujące na zasady oceniania zachowania dziennikarza m.in. przez
sądy. Wymóg ten zakłada każdorazową potrzebę konstruowania modelu działania o szczególnie surowych, wymagających
kryteriach, stanowiących wzorzec, z którym porównywać należy kwestionowane zachowanie dziennikarza podczas wykorzystywania zebranych informacji. Wymóg szczególnej ostrożności to nakaz zachowania szczególnej, wyjątkowej ostrożności przy
zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych. Co więcej, ostrożność przy sformułowaniach mogących postawić daną
osobę w świetle nieuczciwości, czy przyjmowania korzyści majątkowych winna być bardzo wysoka”.
Zob. przykładowo wyrok Sądu Najwyższego z …
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kuracyjna postawa niektórych sądów może

cje publiczne67. Clou problemu stanowi dziś

przez prasę może być przedstawiane lub po-

możemy stwierdzić zazwyczaj ex post), ale

więc wynikać z obawy, że ich orzecznictwo

w sprawach o naruszenie dóbr osobistych
strzegane jako instrument sui generis następczej cenzury.

Jak wiadomo, naruszenie dóbr osobistych

– w szczególności czci, dobrego imienia czy

wizerunku i zwłaszcza w prasie lub innych
mediach podlegających przepisom

prawa

prasowego – może być konsekwencją zarówno wypowiedzi opisowych (informujących,

dotyczących faktów), jak i wypowiedzi oceniających (zawierających ocenę, opinię o fak-

tach). Rozstrzygnięcie o bezprawności tych
ostatnich nie jest – przynajmniej in abstracto
– nadmiernie skomplikowane. Podobnie, jak

w wypadku polemiki satyrycznej, również

w odniesieniu do krytyki dziennikarskiej
decydujące jest to, czy jest ona rzeczowa

i rzetelna oraz czy nie przekracza przyjętej
zwyczajowo miary przyzwoitości tonu i formy wypowiedzi. Bardziej ostre wypowiedzi

są tolerowane w ramach polemiki fachowej

oraz w odniesieniu do osób pełniących funk67

68

69

70

natomiast ocena bezprawności wypowiedzi
opisowych obiektywnie nieprawdziwych (co

opartych na pewnych danych (np. źródłach
pośrednich) i pracy dziennikarza odpowiadającej kryterium rzetelności. Zarówno stanowisko doktryny68, jak i orzecznictwa nie jest

w tej mierze jednolite. W wyrokach z: 5 kwietnia 2002 r. (sygn. akt II CKN 1095/99) i 7 li-

stopada 2002 r. (sygn. akt II CKN 1293/00),
Sąd Najwyższy opowiedział się za potocznym

rozumieniem prawdy, jako stanu zgodności
(adekwatności) myśli (wypowiedzi) z rzeczywistością (faktami, danymi) i negatywnie

ocenił postępowanie dziennikarzy publikujących informacje obiektywnie nieprawdziwe69. Stanowisko takie dominuje również

w orzecznictwie sądów apelacyjnych70. Z kolei

w wyroku z 14 maja 2003 r. (sygn. akt I CKN
463/01) i uchwale składu 7 sędziów z 18
stycznia 2005 r. (sygn. akt III CZP 53/04) Sąd

Najwyższy zaprezentował stanowisko, wedle
którego okolicznością wyłączającą bezpraw-

ność działania dziennikarza jest działanie

Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 maja 2003 r. (sygn. akt I CKN 463/01) oraz uchwałę 7 sędziów tego sądu z 18 lutego
2005 r. (III CZP 53/04). Por. także wyroki Sądu Najwyższego z: 18 października 1968 r. (sygn. akt II CR 291/68); 14 listopada
1986 r. (sygn. akt II CR 295/86); 23 maja 2002 r. (sygn. akt IV CKN 1076/00); 28 lutego 2003 r. (sygn. akt V CK 308/02).
Za bezprawnością takiego działania opowiadają się (zazwyczaj z pewnymi wyjątkami lub zastrzeżeniami): Z. Bidziński, J. Serda,
Cywilnoprawna ochrona…, s. 43; J. Wierciński, Niemajątkowa ochrona czci…, s. 137 i n.; J. Barta, R. Markiewicz, Bezprawność
odrzucenia…, s. 796 i n.
W podobnym kierunku zmierza, jak się wydaje, wyroku Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r. (sygn. akt I CSK 228/2010),
w którym stwierdził on m.in., że: „Art. 41 pr. prasowego dozwala jedynie na publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami
współżycia społecznego ujemnych ocen działalności zawodowej. Niewątpliwie leży w interesie społecznym krytyka realizująca
wolność wypowiedzi i formułowania ocen, jednak chroniona swoboda wypowiedzi nie może posuwać się do insynuowania
niewłaściwego postępowania, dyskredytującego dziennikarza, kiedy fakty nie dają ku temu podstaw”.
Zob. przykładowo wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2006 r. (sygn. akt VI ACa 564/2006): „Pozwanemu jako
dziennikarzowi nie można odmówić prawa do publicznego wyrażania na łamach prasy swoich opinii i ocen, także krytycznych,
ale prawo to pociąga za sobą pewne obowiązki, zwłaszcza obowiązek rzetelności. Wyrażanie opinii nierzetelnych i nie mających oparcia w faktach musi być uznane za działanie bezprawne w rozumieniu art. 24 § 1 k.c.”; wyrok Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu z 18 czerwca 2009 r. (sygn. akt I ACa 459/2009): „Interes społeczny, jako przesłanka wyłączająca bezprawność, jest
nadrzędny wówczas, gdy do opinii społecznej dociera przekaz o patologiach życia publicznego zasługujących na napiętnowanie, ale tylko wówczas, gdy znajduje on oparcie w faktach i zaistniał w rzeczywistości”; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 7 października 2004 r. (sygn. akt I ACa 8/2004): „Żaden uzasadniony interes publiczny nie może polegać na rozpowszechnianiu
nieprawdziwych informacji. Kwestia właściwego wykonania obowiązków przez dziennikarza może mieć wpływ jedynie na
ocenę zawinienia w wypadku żądania opartego o art. 448 k.c.”.
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w obronie społecznie uzasadnionego intere-

wa, dostosowując zakres i standard ochrony

materiału prasowego – także wówczas, kiedy

wątpliwości, powstających m.in. na styku

su oraz zachowanie szczególnej staranności
i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu

okaże się, że materiał prasowy zawierał informacje obiektywnie nieprawdziwe71. Zważywszy na aktualną skalę naruszeń dóbr osobistych przez prasę oraz kategorialne zróżni-

cowanie skutków stwierdzenia bezprawności
i zawinienia zachowania na tle art. 24 i art.

448 k.c. stanowisko to wymaga jednak gruntownej rewizji . Jak już wskazano na wstę72

pie, ocena bezprawności zachowania – tj. jego
obiektywnej naganności, oraz zawinienia – tj.

możliwości przypisania subiektywnej wadli-

wości postępowania następuje na podstawie
różnych kryteriów i pociąga za sobą zróżnicowane skutki.

5. Podsumowanie
Problematyka ochrony dóbr osobistych

uzyskuje aktualnie coraz poważniejsze znaczenie teoretyczne i praktyczne – z niezwykle

zresztą różnych względów. Można zaryzykować twierdzenie, że rozwój doktryny i orzecznictwa wykazuje w tym zakresie rzadko spotykaną w innych obszarach prawa cywilnego

dynamikę, oraz że wskazana tendencja utrzyma się także w przyszłości. Co jednak najbardziej charakterystyczne, motorem tych zmian

jest w ogromnej części orzecznictwo, które
aktywnie wykorzystuje dorobek nauki pra71

72

do zmieniających się warunków społecznych

i gospodarczych. Niezależnie od pewnych
ochrony dóbr osobistych oraz innych, także

konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności (jak np. swoboda wypowiedzi oraz pra-

wo do informacji), dominuje trafna tendencja
do poszerzania sfery ochrony obejmowanych

tym mianem, ściśle powiązanych z osobą
ludzką dóbr i wartości.

SŁOWA KLUCZOWE
dobra osobiste, dobre imię, wizerunek,

prawo do prywatności, krytyka dziennikarska.

STRESZCZENIE

Znaczenie ochrony dóbr osobistych takich

jak: życie, zdrowie, nietykalność cielesna, wol-

ność, swoboda sumienia, cześć i dobre imię,
nazwisko i pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania

- obecnie wzrasta, zarówno z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Rozwój

doktryny i orzecznictwa wykazuje w tym zakresie rzadko spotykaną w innych obszarach

prawa cywilnego dynamikę, oraz że wskaza-

na tendencja utrzyma się także w przyszłości.
. Co jednak najbardziej charakterystyczne,

motorem tych zmian jest w ogromnej części
orzecznictwo, które aktywnie wykorzystuje
dorobek nauki prawa, dostosowując zakres

W podobnym kierunku zmierza, jak się wydaje, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2007 r. (sygn. akt VI
ACa 196/2007), w którym stwierdzono m.in. że: „Obowiązek dziennikarza prawdziwego przedstawiania zjawisk nie powinien
być utożsamiany z bezwzględnie rozumianym wymaganiem udowodnienia prawdziwości zarzutów, przesłankę prawdziwości
przekazywanych informacji należy bowiem odnosić do prawdziwości źródeł, czyli ich rzetelnego wyboru, sprawdzenia i przedstawienia. Należy przy tym dostrzec, że dziennikarz ma do dyspozycji ograniczone środki w zakresie ustalania faktów, i że nie
są one w żaden sposób współmierne do środków będących w dyspozycji organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Nie
sposób w tej sytuacji wymagać takiej stałości ustaleń, jaką można uzyskać w sformalizowanych postępowaniach, pamiętając,
że niejednokrotnie «ustalenie prawdy» w tych postępowaniach jest czasochłonne”.
Zob. trafne uwagi M. Pazdana, [w:] System…, t. 1, red. M. Safjan, s. 1122-1123.
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i standard ochrony do zmieniających się wa-

The dynamics of doctrine and case law deve-

KEYWORDS

disputable that this trend will continue in the

runków społecznych i gospodarczych.

personal rights, good name, image, the

right to privacy, the journalistic criticism

SUMMARY

The significance of protection of perso-

nal interests of a human being – such as: he-

alth, freedom, dignity, freedom of conscience,
name or pseudonym, image, privacy, inviola-

bility of home – Is currently increasing, both

from a theoretical and practical point of view.

lopment in this area is not comparable with

other institutions of civil law; it also seems infuture. What is the most significant, the main
“driving force” of these changes is case law,

which actively uses the achievements of the
doctrine, adjusting the range and standard

of protection to the changing social and economic conditions. Despite some disturbed,

in practice the dominant and accurate trend
tends to broaden the sphere of protection of
these values, closely related to the human
person.
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Wyrok Sądu Najwyższego z 28 lutego 2003 r. (sygn. akt V CK 308/02).

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I CK 753/2004).

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2007 r. (sygn. akt IV CSK 264/2007).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 sierpnia 2006 r. (sygn. akt I ACa 310/2006).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 lipca 2006 r. (sygn. akt I ACa 223/2006).
Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2007 r. (sygn. akt I PK 211/2006).

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 2008 r. (sygn. akt II CSK 539/2007).

Wyrok Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2002 r. (sygn. akt III CKN 618/00).

Wyrok Sądu Najwyższego z 12 września 2001 r. (sygn. akt V CKN 440/2000).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 marca 2008 r. (sygn. akt I ACa 1068/2007).
Wyrok Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 2006 r. (sygn. akt II CSK 96/2006).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 marca 2011 r. (sygn. akt VI ACa 968/2010).
Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 341/2007).

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 października 2001 r. (sygn. akt II CKN 559/99; OSNC 2002, nr 6 poz. 82).
Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt I CSK 341/2007).
Wyrok Sądu Najwyższego z 2 lutego 2011 r. (sygn. akt II CSK 431/2010).

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 listopada 2009 r. (sygn. akt I ACa 949/2009).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2008 r. (sygn. akt VI ACa 1648/2007).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 czerwca 2006 r. (sygn. akt VI ACa 1331/2005).
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10 września 2008 r. (sygn. akt I ACa 281/2008).
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r. (sygn. akt I CSK 228/2010).
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cywilnego i handlowego, główne kierunki zainteresowań: część ogólna prawa cywilnego i prawo spółek.
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Anna Kiliańska

Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Limitations on parental authority

Uwagi Ogólne
Konstytucja RP w art. 72 ust. 1 mówi: „

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę
praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka

przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem
i demoralizacją” .
1

Kodeks rodzinny opiekuńczy precyzuje

przypadki możliwości ingerencji sądu opiekuńczego w sprawowanie władzy rodzicielskiej . Ingerencja sądu następuje przez odpo2

wiednie środki stosowane dla zapobieżenia

zagrożeniu dobru dziecka . Można wymienić
3

następujące rodzaje w/w środków tj.: zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską; za-

wieszenie władzy rodzicielskiej; pozbawienie
władzy rodzicielskiej.

W większości przypadków rodzice nie

zdają sobie do końca sprawy, co znaczy po-

jęcie „ograniczenia władzy rodzicielskiej”
i kiedy ona ulega ograniczeniu, jak władza

rodzicielska może zostać uregulowana np.:
1
2
3

w wyroku rozwodowym lub w przypad-

ku oddzielnego zamieszkiwania rodziców

dziecka. Niniejszy artykuł będzie zawierał,
więc kwestie dotyczące zarządzeń sądu

opiekuńczego odnośnie ograniczenia władzy
rodzicielskiej w oparciu o regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wskazywał

konkretne podstawy prawne i okoliczności
ich wydania. Będą to zarządzenia dotyczące
ograniczenia władzy rodzicielskiej: w przy-

padku rozwodu, osobnego zamieszkiwania
rodziców dziecka i zarządzenia, które mogą

być wydane przez sąd „zawsze” ze względu
na zagrożone dobro dziecka (tj. niezależnie

od tego czy rodzice są po rozwodzie czy nie,
czy zamieszkują osobno czy razem).

Znaczenie terminu:
ograniczenie władzy
rodzicielskiej

Zasadą jest, że władza rodzicielska przy-

sługuje obojgu rodzicom.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78,poz. 483 ze zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.
Zob. Wg., Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1997 r., III CKN 321/97, LEX nr 236525: „Ograniczenie
władzy rodzicielskiej następuje w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. Pozostaje bez znaczenia okoliczność, czy zagrożenie
to zostało spowodowane niewłaściwym (w sensie pejoratywnym) postępowaniem rodziców, ich nieudolnością, czy też
mylnym wyobrażeniem o tym, czego wymaga dobro dziecka. Nieistotne jest także, czy zachowanie się rodziców jest
zawinione. Zarządzenia dopuszczalne na podstawie art. 109 k.r.o. nie stanowią represji w odniesieniu do rodziców,
lecz środek ochrony zagrożonego dobra dziecka. W Kodeksie tym są, więc wymienione przesłanki, kiedy może dojść
do ograniczenia władzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy rodzicielskiej i pozbawienia władzy rodzicielskiej.”
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Z uregulowań zawartych w Kodeksie rodzin-

3. zawieszenie władzy rodzicielskiej w razie

Władza rodzicielska to uprawnienia i obo-

4.

nym i opiekuńczym wynika również zasada osobistego sprawowania władzy rodzicielskiej .
4

wiązki rodziców wobec dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie podaje definicji władzy rodzicielskiej. Na podstawie jego prze-

pisów można wskazać, że na treść władzy
rodzicielskiej składa się: piecza nad osobą

przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu (art. 110§1 Kro) ;
pozbawienie

władzy

rodzicielskiej

w przypadku istnienia trwałej przeszko-

dy, nadużywania władzy rodzicielskiej
przez rodziców lub rażącego zaniedbywania przez nich ich obowiązków na podstawie art. 111§ 1 i 2 Kro;

dziecka, piecza na majątkiem dziecka i jego

5. interwencja sądu w przypadku braku

zmniejszenie w zakresie wskazanym przez sąd

między rodzicami i dziećmi lub miedzy

reprezentacja ustawowa5.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest to

opiekuńczy obowiązków i uprawnień rodzi-

możliwości reprezentacji dziecka przez
rodziców w związku z kolizją interesów
dziećmi na podstawie art. 98 §2 i 3 Kro;

com lub jednemu z rodziców, co do dziecka.

6. decyzja sądu w istotnych sprawach dotyczą-

przewidziane następujące sposoby modyfi-

7. decyzje sądu gdy rodzice bez zezwolenia sądu

Idąc za J. Ignaczewskim należy wskazać,

że w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym są
kacji samodzielnego wykonywania władzy
rodzicielskiej przez rodziców oraz sytuacje
i powody interwencji sądu, tj.:

1. powierzenie wykonywania pełnej władzy

ści, które przekraczają zakres zwykłego zarządu oraz wyrażać zgody na dokonanie takich
czynności przez dziecko ( art. 101 §3 Kro);

i uprawnień, wówczas gdy rodzicie będą-

9. wydawane przez sąd w stosunku do rodziców

cy w rozłączeniu nie są w stanie zgodnie
współdziałać dla dobra dziecka w jego
sprawach ( art. 58§1a i art. 107 §2 Kro);

2. ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców bądź obojgu w przypadku,

gdy tylko dobro dziecka jest zagrożone
przez wydanie odpowiednich zarządzeń

6

opiekuńczego nie mogą podejmować czynno-

8. ograniczenia rodziców wykonujących władzę

mu tylko do określonych obowiązków

5

mienia między rodzicami ( art. 97 §2 kro);

rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugie-

4

cych dziecka w przypadku braku porozu-

na podstawie art. 109 kro;

rodzicielską co do dziecka, które zostało całkowicie ubezwłasnowolnione (art. 108 Kro);

nakazu sporządzenia przez nich inwentarza
majątku dziecka oraz nakaz zawiadamiania

go przez rodziców o ważniejszych zmianach
w stanie tego majątku ( art. 104§1 Kro)6.

Pozostające do dyspozycji sądu środki

ingerencji we władzę rodzicielską można podzielić na następujące grupy:

Zob. szerzej na ten temat: K. Gromek, Władza rodzicielska, Komentarz, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2008,. J.
Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji, Art. 619-1136 KRO, Wydawnictwo C.H. BECK,
Warszawa 2009.
Zob. Tamże.
Zob. J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji, Art. 619-1136 KRO, Wydawnictwo C.H.
BECK, Warszawa 2009, s. 145.
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1.

2.

stosowane, gdy z powodu ograniczeń

dobra dziecka. Jego celem jest ochrona dziecka

nywaniu władzy rodzicielskiej (art. 97 § 2,

czy życiowych nie radzą sobie należycie z re-

o charakterze prawnym lub faktycznym
rodzice napotykają przeszkody w wykoart. 99 i 102, 101§3 kro);

ingerencje sądu we władze rodzicielską,

ale bez jej pozbawiania (art. 58 § 1, art.
107, 109 i inne);

3. środki prowadzące do pobawienia władzy

rodzicielskiej lub zawieszenia tej władzy
(art. 111 i 112);

4. wszystkie formy pomocy rodzicom udzielone przez sąd na podstawie art. 100 Kro.

7

Przyczyną ograniczenia władzy rodziciel-

skiej jest samo zagrożenie dobra dziecka. Nie
musi tu wystąpić skutek w postaci już naru-

szonego dobra dziecka. Ograniczenie władzy
rodzicielskiej może również wystąpić w sytu-

a równocześnie niesienie pomocy rodzicom,
którzy z powodu trudności wychowawczych
alizacją tego celu. 2. Więź rodzinna między ro-

dzicem a dzieckiem oparta na uczuciu miłości
z reguły stanowi dostateczną gwarancję prawi-

dłowego wykonywania władzy rodzicielskiej.
Założenie to legło u podstaw przyjętej przez
polskie prawo rodzinne koncepcji, że rodzice,
odmiennie niż opiekunowie, nie podlegają ex

lege nadzorowi sądu opiekuńczego, jest on na-

tomiast uruchamiany wówczas, gdy staje się to
konieczne z uwagi na dobro dziecka”8.

Ograniczenie władzy
rodzicielskiej w wyroku
rozwodowym

W wyroku rozwodowym, jeżeli strony

acji, gdy wykonywanie tej władzy rodziciel-

rozwodzące się mają małoletnie dzieci to sąd

np. w związku z tym, że jedno z rodziców

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opie-

skiej nie zagraża dziecku - z tzw. względów
praktycznych. Ograniczenie to może zaistnieć

mieszka w znacznej odległości od dziecka.
W takim wypadku należy mówić o ograniczeniu władzy rodzicielskiej ze względu na roz-

łączenie rodziców. Sąd Najwyższy wyjaśnił

iż: „1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie
stanowi środka represji w stosunku do rodzi-

ców, lecz jest środkiem ochrony zagrożonego
7
8
9
10

w sentencji podejmuje także rozstrzygnięcia,
co do władzy rodzicielskiej nad nimi.

kuńczego z dnia 6 listopada 2008 r.9 wprowadziła, w art. 58§1 Kro nowy sposób uregulo-

wania rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej.
Polega on na przygotowaniu porozumienia

dokonanego wspólnie przez rodziców a doty-

czącego wykonywania władzy rodzicielskiej
i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie10.

Zob. Tamże, s. 144 oraz Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2000r., II CKN 869/00, OSNC 2000, Nr 11, poz. 205.
Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 452/00, LEX nr 52548.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.
Nr 220, poz. 1431. obowiązuje od dnia 13 czerwca 2009r.
Wg. art. 58§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków
jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie
wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.
Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba, ze dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. §1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków
i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli
przedstawili porozumienie, o którym mowa w §1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.”

23

24

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 18 (1/2012)

Takie w/w porozumienie powinno być

kańskiego, który sprowadza się do negocjacji

listę pytań dotyczącą wszystkich elementów

postępowania, co do sprawowania władzy ro-

przygotowane przez rodziców w oparciu

o szczegółowy kwestionariusz, który zawiera
władzy rodzicielskiej (np.: miejsca pobytu

dziecka, pieczy nad dzieckiem – wychowanie,
kierowanie dzieckiem czy reprezentacją), oraz
sposobów uregulowania kontaktów z dzieckiem . Uzgodnioną propozycję następnie ro11

dzice przedstawiają sądowi w postępowaniu
rozwodowym. Sąd, jeżeli uzna, że ta propozycja jest zgodna z obowiązującym prawem

i dobrem dziecka ( sytuacją dziecka) to ma

obowiązek takie porozumienie przyjąć. Przed-

stawienie przez rodziców porozumienia jest
tylko konieczne w sytuacji, gdy rodzice zgodnie wnoszą o pozostawienie im władzy rodzi-

cielskiej bez żadnych ograniczeń. Nie dotyczy,

więc to przypadku, gdy strony – rodzice nie
wnoszą o pozostawienie im obojgu władzy
rodzicielskiej. Sąd jednak nie jest obowiązany

pozostawić - mimo porozumienia - władzę ro-

dzicielską obojgu rodzicom. Rozstrzygnięcie
to zostało pozostawione do uznania sądu .
12

Przyjęta koncepcja przedstawienia poro-

zumienia (planu wychowawczego) stanowi

wyraz spełnienia postulatów doktryny w tym

zakresie, które nawiązują do wzorca amery11

12

13
14

pomiędzy rodzicami i dobrowolnego zobo-

wiązania się ich przed sądem do określonego
dzicielskiej i kontaktów z dzieckiem13.

Obecnie, więc Kodeks rodzinny i opiekuń-

czy podaje następujące przypadki (są one
konieczne, ale niewystarczające), w których
władza rodzicielska mogłaby być pozostawiona obojgu rodzicom, tj.: A) zgodny wniosek

stron, B) przedstawienie przez strony porozu-

mienia i C) występowanie okoliczności, które

uzasadniają oczekiwanie, że strony ( rodzice)
będą współdziałać w sprawach dziecka.

Do skutków braku porozumienia w przy-

padku, gdy rodzice z wnoszą o pozostawienie

im pełni władzy rodzicielskiej należy samodzielne dokonane przez sąd ograniczenie im

tej władzy do poszczególnych elementów
np.: do prawa decydowania o wyborze szkoły
dziecka, czy wyborze lekarza. Takie ograniczenie na podstawie artykułu 58 Kro stosuje

się ze względu na rozłączenie rodziców a nie
ze względu na złe wykonywanie przez nich
władzy rodzicielskiej.

Mając na uwadze podane wyżej regulacje

prawne - w wyroku rozwodowym sąd może wy-

dać następujące rozstrzygnięcia14 np.: władzę

Zob. T. Sokołowski, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1997, s.73 i n. oraz W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca, Warszawa 2000, s. 200 i n.
„Sąd orzekając, ”uwzględnia porozumienie”, jeżeli uznaje, że „jest ono zgodne z dobrem dziecka”(art. 58 § 1 i 1a), a
przy pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom – dodatkowo, jeżeli „jest zasadne oczekiwanie, że (rodzice)
będą współdziałać w sprawach dziecka”(art. 58 § 1a). Gdy te przesłanki nie są spełnione, to – a contrario – sąd orzeka
odmiennie, co świadczy o tym, że nie akceptuje „porozumienia”, a w każdym razie – nie akceptuje go w tych jego
elementach, które decydują o sposobie rozstrzygnięcia. W takim wypadku – wydaje się – „porozumienie” upada w całości, bo nie byłoby wiadomo, które z jego elementów, niemające wpływu na rozstrzygnięcie wiązałyby strony.”- Zob. B.
Czech, Ustanie małżeństwa, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Wydanie 4, Wielkie Komentarze, Warszawa
2009 r., s. 486.
Zob. J. Strzebińczyk, w: SPP, Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 12, s. 322.
Obowiązek orzekania, co do władzy rodzicielskiej, co do kontaktów oraz co do środków utrzymania i wychowania (
alimentów) – dotyczy dziecka małoletniego, ( które nie ukończyło 18 lat), a nie poczętego i nienarodzonego, za którym
przemawia pochodzenie od męża matki – Zob. J. Winiarz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2003, s.528.
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rodzicielską pozostawić obojgu rodzicom (nie

jednemu z rodziców a drugiemu tą władzę

dzę rodzicielską drugiego ograniczyć do pew-

obojgu rodzicom w pełnym zakresie, ale tyl-

ograniczać jej) lub wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzyć jednemu z rodziców a włanych obowiązków i uprawnień, co do dziecka.

Władza rodzicielska może być także ogra-

niczona w wyroku rozwodowym nie tylko ze

względu na rozłączenie małżonków, ale, jeżeli
jest zagrożone dobro dziecka. Należy tu też za-

znaczyć, iż w wyroku rozwodowym sąd również

może władzę rodzicielką jednemu lub obojga
rodzicom zawiesić a nawet jej ich pozbawić .
15

Ograniczenie władzy
rodzicielskiej w razie osobnego
zamieszkiwania rodziców
Prawo rodzinne osobno reguluje sprawę

władzy rodzicielskiej w przypadku osobnego
zamieszkiwania rodziców dziecka .
16

Ogra-

niczenie władzy rodzicielskiej w przypadku

osobnego zamieszkiwania rodziców może
dotyczyć takich sytuacji, gdy np.: rodzice nie

zawarli związku małżeńskiego, są w separacji, po rozwodzie lub też ich małżeństwo zostało unieważnione .
17

W przypadku, gdy rodzice małoletniego

dziecka żyją w rozłączeniu sąd może: po-

wierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej
15

16

17
18
19

ograniczyć do określonych uprawnień i obo-

wiązków lub władzę rodzicielską pozostawić

ko, gdy przedstawią porozumienie o sposobie
wykonywania władzy rodzicielskiej oraz co

do kontaktów z dzieckiem i takie porozumienie będzie zgodne z dobrem dziecka.

Sąd ograniczając władzę rodzicielską

jednego z rodziców powinien konkretnie
wskazać, do jakich uprawnień i obowiązków

w stosunku do dziecka ta władza jest ograni-

czona18. Ograniczenie to może dotyczyć np.:
tylko – prawa decydowania o wyborze szkoły,
czy miejscu pobytu dziecka, leczenia, nauki

pozaszkolnej. Głównym kryterium przy wyborze tego z rodziców, któremu ma przysługiwać

pełna władza rodzicielska jest dobro dziecka.

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego przy

wyborze jednego z rodziców, któremu ma być
powierzona pełna władza rodzicielska należy
wziąć pod uwagę m.in.; kwalifikacje każdego

z rodziców (zdolności wychowawcze), zawsze
oceniać, które z rodziców daje gwarancje prawidłowego wychowania dziecka, wiek dziec-

ka i związek uczuciowy z każdym z rodziców,

stosunek rodziców do siebie i do dziecka19

Nie ma natomiast znaczenia wg orzecznictwa

Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r., I ACa 458/10, LEX nr 784436 : „Nie ulega
wątpliwości, że orzekając rozwód sąd może również wydać zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską stosownie do
art. 109 k.r.o. Powinien jednak czynić to przy uwzględnieniu zasady prymatu rodziców w wychowywaniu dziecka oraz
mając na względzie podmiotowość dziecka.”
Według art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom
żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. § 2. Sąd
może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do
określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu
rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i
utrzymaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo
powinno wychowywać się wspólnie, chyba, że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.”
Zob. J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 1999, s. 342.
Tamże.
Por. orz. SN z dn. 30 sierpnia 1949 r., WaC 76/49, PiP 1950, nr 7, s. 118; orz. SN z dnia 26 kwietnia 1958 r., 3 CR 135/58,
OSN 1958, nr III, poz. 90; Orz. SN z dn. 1 grudnia 1957 r., 1 CR 1045/56, OSN 1959, nr II. poz. 76; Orz. SN z dnia 21
listopada 1952 r., C 1814/52, OSN 1953, nr III, poz. 92.
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przy rozstrzyganiu sądu w tej kwestii wina

któremu powierzono wykonywanie tej wła-

wykonywania władzy rodzicielskiej . Ogra-

umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo

rodziców w spowodowaniu rozłączenia z wyjątkiem, gdy jest ona wynikiem niewłaściwego
20

niczenie władzy rodzicielskiej rodzicom lub

jednemu z rodziców dziecka mieszkającym
osobno nie jest jednak zasadą i koniecznością
a podyktowane jest przeważnie względami

praktycznymi. Nie ma natomiast podstaw do

ograniczenia władzy rodzicielskiej mimo osob-

nego zamieszkiwania rodziców w przypadku,
gdy rodzice przedstawią porozumienie - po-

dobnie jak w postępowaniu rozwodowym, - co

dzy ( np.: przez nadzór kuratora); ograniczyć

władzę rodzicielską obojgu rodzicom przez
– wychowawczej lub w rodzinie zastępczej21.

Należy w tym miejscu też zaznaczyć, zasadą
jest aby rodzeństwo wychowywało się wspól-

nie. Do rozdzielenia rodzeństwa może dojść
tylko, gdy tego by wymagało dobro dzieci.

Ograniczenie władzy
rodzicielskiej a dobro dziecka
Władza rodzicielska powinna być wykony-

do sposobu wykonywania przez nich władzy

wana w taki sposób, w jaki tego wymaga dobro

Należy w tym miejscu zaznaczyć, co

ka oznacza jego prawidłowy rozwój psycho

rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem i to porozumienie będzie zgodne z dobrem dziecka.

słusznie zauważył J. Ignaczewski, biorąc pod
uwagę powyższe rozważania, że rolą sądu

jest podejmowanie takich czynności, które
idą w kierunku pozostawienia władzy ro-

dzicielskiej obojgu rodzicom. Jeśli zaś chodzi
o jeszcze inne sposoby uregulowania władzy

rodzicielskiej to sąd może: pozbawić władzy
rodzicielskiej jednego lub oboje rodziców; zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga

rodziców; ograniczyć władzę rodzicielską ze
względu na dobro dziecka temu z rodziców,
20
21
22
23

dziecka. Idąc za K. Gromek należy wskazać, iż
zgodnie z praktyką orzeczniczą dobro dziec-

– fizyczny oraz duchowy. W przypadku, gdy
rozwój ten jest zagrożony to wówczas orze-

czenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej
jest obowiązkowe. Takie ograniczenie może
dotyczyć jednego z rodziców bądź obojga

i dotyczy tych dzieci, które wymienione zosta-

ły w orzeczeniu wydanym przez sąd22. Jeżeli
dobro dziecka jest zagrożone to sąd powinien

wydać odpowiednie - a więc uzależnione od
konkretnej sytuacji zagrożenia dobra dziecka

- zarządzenia, które wynikają z art. 109 Kro.23

Orz. SN z dnia 30 listopada 1954 r., 2 CR 1229/54, OSN 1957, nr II, poz. 35.
J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji, Art. 619 – 1136 KRO, Komentarz, Wydawnictwo
C.H. BECK, Warszawa 2009, s. 205-206 .
Zob. K. Gromek, Kuratorzy sądowi, Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Warszawa 2002, s. 64 oraz K. Gromek,
Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004, s. 1257 – 1258.
Wg art. 109§2 Kro sąd opiekuńczy może: „1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania planu pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego,
określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty
zajmujących się terapią, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu
kontroli wykonania wydanych zarządzeń. 2) „określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia
sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun. 3) „poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu
nadzorowi kuratora sądowego.4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego
albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi. 5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących
rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

Artykuły prawnicze

Są to zarządzenia zwężające atrybuty władzy

uczestniczenia w terapii psychologicznej

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego:

śli zaś chodzi o małoletnie dziecko to może

rodzicielskiej lub też modyfikujące swobodę
oraz samodzielność jej wykonywania .
24

„Przepis art. 109 k.r.o. nie uzależnia wydawania

potrzebnych zarządzeń od przyczyn nienależy-

tego wykonywania władzy rodzicielskiej, lecz
zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju źródeł zagrożenia dobra dziecka bez względu na

to, czy trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są zawinione przez rodziców” . Po25

stępowanie w przedmiocie wydania zarządzeń,

jeśli tylko jest zagrożone dobro dziecka zawsze
może zostać wszczęte z urzędu, co reguluje art.
570 Kodeksu postępowania cywilnego .
26

Zagrożenie dobra dziecka może dotyczyć

nie tylko interesów osobistych, ale również
majątkowych27. Należy podkreślić, że: „Swoistość ingerencji sądu opiekuńczego na pod-

stawie omawianego przepisu, poza szerokimi
kompetencjami, polega na tym, że nigdy nie

powoduje utraty władzy rodzicielskiej przez
rodziców. Nawet, bowiem zastosowanie
środka najbardziej drastycznego, np. umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, część atrybutów tej władzy pozostawia rodzicom” .
28

Rodzice mogą zostać zobowiązani przez

sąd do określonego zachowania np.: do
24

25
26

27
28
29

z dzieckiem, do niestosowania kar cielesnych,

regularnego kontaktu ze szkołą dziecka. Jeono zostać zobowiązane np. do zaprzestania

późnego wracania do domu, do regularnego
uczęszczania do szkoły, do nie spóźniania

się do szkoły, do słuchania poleceń rodziców
itp. Sąd wydając zarządzenia zobowiązujące

rodziców czy też małoletnie dzieci do określonego zachowania lub zaprzestania okre-

ślonego zachowania równocześnie określa

w orzeczeniu sposób kontroli realizacji przez
nich tego zarządzenia. Taka kontrola może
być realizowana przez sąd np.; przez zobowiązanie rodziców do składania okresowych

sprawozdań do sądu ze sposobu wywiązywa-

nia się z nałożonych obowiązków lub przez
posiedzenia wykonawcze29.

Zarządzenia sądu mogą dotyczyć też kwe-

stii, jakich decyzji rodzice sami, co do dziec-

ka nie mogą podjąć tj. np: zmiany szkoły
dla dziecka, zmiany lekarza dla dziecka lub

miejsca leczenia, poddanie się zabiegowi lekarskiemu przez dziecko itp. Władza rodzicielska może zostać także poddana nadzoro-

wi kuratora sądowego. Jest to bezsprzecznie
najczęściej stosowany środek przewidziany
w art. 109 Kro. Ze swoich czynności wykona-

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ograniczenie władzy rodzicielskiej nie stanowi represji w stosunku do
rodziców, bo jego celem jest ochrona dobra dziecka i pomoc rodzicom, którzy nie mogą sobie poradzić z realizacją
tego celu. Zob. postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2000 r., II CKN 452/00, LEX nr 52548; Postanowienie SN z dnia 13
września 2000 r., II CKN 1141/00, LEX nr 51969; J. Gudowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo, Warszawa
1998, s. 375.
Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 1967 r., III CR 84/67, OSNC 1968/2/21.
Według art. 570 kpc: „ Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu”. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.,
Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.; zob. też: A. Józefowicz, Nadzór sądu opiekuńczego o
charakterze interwencyjnym, NP. 1969, nr 1, poz. 100.
Zob. Orz. SN z dnia 5 marca 1947 r., IIC 1043/46, OSN 1947, poz. 59.
Zob. H. Ciepła, Stosunki między rodzicami a dziećmi, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego,
Wydanie 4, Warszawa 2009, s. 802; Por. K, Jagielski, Istota i treść władzy rodzicielskiej, S.C. 1963, Tom III, s. 150.
Zob. szerzej J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji, Art. 619 – 1136 KRO Komentarz,
Wydawnictwo C.H. BECK , Warszawa 2009, s. 220 i n.
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nych w ramach powierzonego nadzoru kura-

dziców, znęcanie się nad dzieckiem zarówno

dek sąd ma stały i regularny wgląd w sytuację

Sąd opiekuńczy wydając takie zarządzenie

tor składa do sądu w terminach określonych
przez sąd sprawozdania . Stosując taki śro30

rodzinną małoletniego, w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców. Ma,

więc możliwość natychmiastowej ingerencji
w przypadku dalszego i poważnego zaniedby-

wania swoich obowiązków przez rodziców

w stosunku do dziecka31. Sąd może również
skierować dziecko do placówki zapewniającej

dziecku realizowanie obowiązku szkolnego
oraz opiekę i wychowanie. Wybierając jednak

taką placówkę sąd powinien zawsze dobrać
taką, która będzie odpowiednia ze względu
na wiek dziecka, stopień jego rozwoju itp. Tak,

aby dziecko miało możliwość kontynuowania
nauki32. Sąd może także umieścić małoletnie
dziecko w rodzinie zastępczej.

Najdalej idącym środkiem ingerencji przez

sąd we władzę rodzicielską jest zarządzenie
sądu polegające na izolacji małoletnich dzieci

z dotychczasowego środowiska rodzinnego np:
przez umieszczenie w placówce opiekuńczo –
wychowawczej czy w rodzinie zastępczej.

Takie zarządzenie sąd opiekuńczy wy-

daje tylko w sytuacji, gdy dziecko już „musi”

zostać zabrane z dotychczasowego środowiska. Przykładem tu może być alkoholizm ro30
31

32
33
34

35

psychiczne jak i fizyczne, zupełna nieporad-

ność rodziców w stosunku do dziecka itp.33
powinien mieć na uwadze, to, że zazwyczaj
bardziej celowym jest umieszczenie dziecka

w rodzinie zastępczej niż w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Pobyt dla dziecka

w takiej placówce ( zakładzie) wywiera, bowiem niekiedy ujemny wpływ na jego psy-

chikę ( jak twierdzą specjaliści) zaś rodzina
zastępcza stwarza dziecku naturalne warunki
rozwoju34.

Należy tu zaznaczyć, że izolacja dziecka

z dotychczasowego środowiska rodzinnego
i umieszczenie go np.: w placówce opiekuń-

czo – wychowawczej powinno mieć charakter
przejściowy tj, do czasu powrotu do rodziny

lub umieszczenia go w rodzinie zastępczej35.

Według obowiązujących uregulowań prawnych w przypadku umieszczenia małoletnie-

go w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka czy w instytucjonalnej pieczy zastęp-

czej sąd zawiadamia o takim rozstrzygnięciu
właściwą jednostkę organizacyjną pomocy
społecznej, która to udziela rodzinie dziecka

odpowiednią pomoc. Pozwolę sobie tu przy-

toczyć stanowisko T. Sokołowskiego, który

podkreślił, że pomoc udzielona na podstawie

Zob. szerzej na temat pozycji kuratora ustawa z dnia 27.7.2001r., o kuratorach sądowych, Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
Art. 147§ 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070, mówi: „W
sądach działają kuratorzy sądowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych), którzy stanowią służbę kuratorską i
wykonują czynności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynności określone w
przepisach szczególnych.”
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, Dz.U. z 2008 r. Nr 115,poz. 728 ze zm. wymienia placówki
opiekuńczo – wychowawcze typu: interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego.
Zob. Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976r., III CZP 46/75, OSNC 1976, nr 9, poz., 184.
Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r., I ACa 458/10, LEX nr 784436 : „Środek
w postaci odseparowania dziecka od rodzinnego naturalnego środowiska przez umieszczenie go w rodzinie zastępczej
powinien być stosowany dopiero wówczas, gdy inne zarządzenia nie dały pożądanego wyniku albo, gdy z uwagi na
szczególne okoliczności sprawy można uznać, że takiego wyniku nie dadzą i zachodzi potrzeba odseparowania dziecka
od rodziców przejawiających konsekwentnie negatywną postawę rodzicielską.”
Zob. Art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.

Artykuły prawnicze

art. 109 kro przez powiatowe centrum po-

Oprócz wyżej wymienionych przykłado-

mocy rodzinie jest obligatoryjna i ma przede

wych ingerencji sądu we władze rodzicielską

nej . Powyższe stanowisko znajduje potwier-

czy to sytuacji, gdy dziecko np.: odziedziczyło

wszystkim doprowadzić do stworzenia możliwości powrotu dziecka do rodziny natural36

dzenie u E. Budna, wg, której ratio legis stoso-

wania ograniczeń, co do władzy rodzicielskiej
z art. 109 kro tkwi nie w karaniu rodziców, ale

w dążeniu do stworzenia odpowiednich warunków resocjalizacji rodziny, polegających

na udzieleniu jej pomocy, która ma prowadzić

w konsekwencji do przywrócenia rodzicom
pełnej władzy rodzicielskiej .
37

Sposoby ingerencji sądu opiekuńczego

we władzę rodzicielską uregulowane w wyżej
wskazanym artykule 109 Kro mają charakter

przykładowy. Sąd opiekuńczy może, więc za-

wsze w zależności od konkretnego przypadku
wydać także jeszcze inne zarządzenia ogra-

niczające władzę rodzicielską. Na przykład
według H. Haak sąd opiekuńczy może wydać
każde zarządzenie, które jest tylko odpowied-

nie do zlikwidowania stanu zagrożenia dobra
danego dziecka. W każdym wypadku, gdy dochodzi do ingerencji sądu we władzę rodzicielską na podstawie art. 109 kro sąd musi wybrać

środek najbardziej skuteczny i nie uciekać się
bez takiej potrzeby do środka zbyt drastycznego, ( który powinien być stosowany w ostatecz-

ności). Decydujące jest w przypadku ingerencji
sądu, aby wydane zarządzenie było odpowiednie z punktu widzenia dobra dziecka38.
36
37
38
39

40

rodziców sąd opiekuńczy może także ograniczyć im władzę, co do majątku dziecka. Dotyspadek lub ma na własność cenną rzecz, nie-

ruchomość a jest zagrożenie, że rodzice sobie
z zarządem takim majątkiem dziecka nie poradzą ze względu np. na ich nieudolność. Sąd

opiekuńczy ma wówczas możliwość powierzenia majątku będącego własnością dziecka

ustanowionemu kuratorowi. Możemy wyróżnić czynności zwykłego zarządu majątkiem

dziecka oraz czynności przekraczające zwykły zarząd. O tym czy czynność dotycząca majątku należy do zwykłego zarządu majątkiem

dziecka czy jest już czynnością taki zarząd
przekraczającą decyduje np.: wartość przedmiotu, którego ma dotyczyć czynność sprze-

daży39. Należy, więc stwierdzić, że powyższe
uregulowanie ma na celu ochronę interesu

dziecka w związku z jego dobrem. Czynności
przekraczających zwykły zarząd majątkiem

dziecka rodzice mogą dokonać tylko za zgodą
sądu opiekuńczego.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej za-

rządzenia, jakie może wydać sąd można podzielić je na zarządzenia, które pozostawiają

dziecko w środowisku rodzinnym i takie,

których skutkiem jest izolacja dziecka od środowiska rodzinnego40. W każdym przypadku

sąd stosując zarządzenia ograniczające wła-

Zob. T. Sokołowski, Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzicielskiej, Preis 2003, Nr 3,
s. 97, t. 1.
Zob. E. Budna, W sprawie charakteru prawnego zgody rodziców na przysposobienie anonimowe dziecka, PS 1996, Nr
3, s. 37, t. 5.
Zob. H. Haak, Władza rodzicielska – komentarz, Toruń 1995, s. 150-156 oraz s. 161-162.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się że czynności przekraczające zwykły zarząd są to czynności : nabycie
nieruchomości o znacznej wartości ale obciążonej zobowiązaniami, rozporządzenie nieruchomością, odrzucenie spadku w imieniu dziecka.
Zob. H. Haak, Władza rodzicielska. Komentarz. Toruń 1995, s. 151-152; J. Gajda, Kodeks …., s. 349.
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dzę rodzicielską rodziców dziecka kieruje się

władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców

uwadze: jego wiek, relacje z każdym z rodzi-

i obowiązki może realizować tylko w zakresie

jego dobrem. W związku z tym ingerując we
władzę rodzicielską rodziców dziecka sąd ma

ców i związki emocjonalne między nimi. Nie
ma tu miejsca na żadne z góry określone reguły nakazujące stosowanie odpowiednich

form ograniczenia władzy rodzicielskiej.

W każdym przypadku dobro dziecka może
„wyglądać” inaczej. W związku z tym zarządzenia opiekuńcze ograniczające władze rodzicielską zawsze zależą one od konkretnego

stanu faktycznego – a każdy przypadek jest
pod tym względem indywidualny.

Podsumowanie

Prawa rodzicielskie przysługujące rodzi-

w pełnym zakresie). Rodzic, który ma ograni-

czoną władzę rodzicielską swoje uprawnienia
ustalonym dla niego przez sąd. Należy też pa-

miętać, że zarządzenia wydawane przez sąd

opiekuńczy, co do władzy rodzicielskiej nie
mają charakteru nieodwracalnego i mogą być

ze względu na nowe okoliczności, jeśli tego
wymaga dobro dziecka zmieniane.

SŁOWA KLUCZOWE

władza rodzicielska, ograniczenie, kodeks

rodzinny opiekuńczy, prawa rodzicielskie.

STRESZCZENIE

Władza rodzicielska powinna być wykony-

com mogą być w pewnych sytuacjach ograni-

wana w taki sposób, w jaki tego wymaga dobro

kaniu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej

sąd uprawnień i obowiązków, jakie przysługu-

czone przez sąd obojgu rodzicom, lub jednemu z nich . Sąd opiekuńczy zawsze przy orze41

powinien się kierować zasadą dobra dziecka.
Ma on obowiązek w każdym przypadku otrzy-

mania informacji o zagrożeniu dobra dziecka
wszcząć postępowanie z urzędu. Ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd stosuje, gdy

tylko jest zagrożone dobro dziecka - a więc
będą to przypadki zawinionych zaniedbań ro-

dziców lub nieudolnego sprawowania przez
nich władzy rodzicielskiej lub, gdy dziecko
sprawia trudności wychowawcze. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może też być skutkiem oddzielnego zamieszkiwania rodziców

(często w bardzo odległych miejscowościach
lub za granicą, co uniemożliwia wykonywanie
41

dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest
to zmniejszenie w zakresie ustalonym przez

ją rodzicom lub jednemu z nich, co do dziecka.
Kodeks rodzinny opiekuńczy precyzuje przypadki możliwości ingerencji sądu opiekuń-

czego w sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez sąd
może nastąpić: w wyroku rozwodowym ( art.

58§1a kro); w razie osobnego zamieszkiwania
rodziców ( art. 107 kro); w związku z dobrem
dziecka ( art. 109 kro). Sąd ograniczając władzę

rodzicielską powinien w orzeczeniu precyzyjnie
wskazać, do jakich obowiązków i uprawnień

jest ona ograniczona, ponieważ rodzic, wówczas
swoje uprawnienia i obowiązki może realizować
tylko w zakresie ustalonym dla niego przez sąd.

Zob. Postanowienie SN z dnia 12 września 1978 r., III CRN 158/78, LEX nr 8128 : „ Powierzenie na podstawie art. 107
kod. rodz. i op. wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z określonym ograniczeniem tej władzy drugiego, nie wyłącza zgodnie z art. 109 kod. rodz. i op. możliwości zobowiązania także tego z rodziców, któremu powierzono
wykonywanie władzy rodzicielskiej, do określonego postępowania i kontroli wydanych w tym zakresie zarządzeń (art.
109 § 2 pkt 1 kod. rodz. i op.), jeżeli takie zarządzenia okażą się ze względu na zagrożenie dobra dziecka niezbędne.”
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KEYWORDS
parental authority, limitation, Family and

Guardianship Code, parental rights

SUMMARY

Parental authority should be exercised

in such a way as is fit and required for the

benefit of the child. Limitation of parental

authority means reduction, to the extent prescribed by a court of law, rights and obligations exercised by parents or one of them
over the child. The Family and Guardianship

Code defines precisely the instances in which
a court of law can interfere with the exercise
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apart (art. 107, The Family and Guardianship
Code), with regard to the child’s welfare (art.
109, The Family and Guardianship Code).
The Court, when deciding on limitation of
parental authority shall define precisely to
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the limitation can carry out his/her rights
and obligations only within the limited scope
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Artykuły prawnicze

Janusz Luty

Zapisz co chcesz!
- Istota zapisu windykacyjnego1
Write what you want ! – The essence of a record of dept
collection

I. Wstęp
Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmia-

nie ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych
innych ustaw dnia 23 października 2011 r.

wprowadzono do Polskiego systemu praw-

nego nową instytucje prawa spadkowego
jaką jest zapis windykacyjny. O potrzebie
wprowadzenie zmian do kodeksu cywilnego

przesądził ograniczony zakres możliwości
dysponowania przez testatora przedmio-

tami majątkowymi wchodzącymi w skład
spadku . Głównym powodem wprowadzenia
2

zapisu windykacyjnego było zabezpieczenie
interesu spadkodawcy, który decydując się
na wskazaniu określonych osób i zapisanie

im określonych przedmiotów w testamencie
nie mógł być pewien, że po śmierci jego wola

zostanie właściwie zrealizowana. Brakowało
dotychczas w polskim prawie zapisu pozwa1

2

3

lającego na wskazanie określonych osób w testamencie i przekazanie im pewnych przed-

miotów3. Ograniczało to swobodę testowania

i nie odpowiadało oczekiwaniom społecznym.
Stworzenie spadkodawcy sposobności zadysponowania, ze skutkiem prawno-rzeczowym,

majątkiem na wypadek swojej śmierci, początkowo próbowano umożliwić wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego instytucji tzw.
darowizny na wypadek śmierci. Instytucja ta

wywoływała jednak wątpliwości, zastąpiono
ją konstrukcją zapisu ze skutkiem prawno-

rzeczowym, nazwanego ostatecznie zapisem
windykacyjnym.

Zapis windykacyjny nie jest żadnym no-

vum w tradycji prawa spadkowego. Źródłem
tej instytucji jest prawo rzymskie. Wyróżniano tam 4 rodzaje zapisów: Legat damnacyjny,

legat przez wyróżnienie, legat windykacyjny
oraz legat przez dopuszczenie. Największe

Artykuł stanowił przedmiot wystąpienia podczas Konferencji Naukowej Zorganizowanej na Wydziale Zamiejscowym
Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli pt. „Aktualne problemy dziedziczenia w świetle nowelizacji Kodeksu
Cywilnego”, zorganizowanej 21 lutego 2012 r.
O potrzebie wprowadzenia zapisu windykacyjnego zob. np. J. Górecki, Zapis windykacyjny - uwagi de lege ferenda, [w:]
Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi
Sztykowi pod red. E. Drozda, A. Oleszki i M. Pazdana, Klucz - Druk 2007, s. 129 i n
Tak uzasadnienie projektu ustawy zamieszczone w druku nr 3018, tekst dostępny na www.sejm.gov.pl. Dalej jako
uzasadnienie projektu.
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znaczenie jednak posiadał omawiany legat

przedmiotu zapisu windykacyjnego zbędne

z mocy prawa własności przedmiotu objętego

bowiem w toku postępowania spadkowego

windykacyjny, stanowiący pierwowzór dzi-

siejszego rozwiązania, polegający na nabyciu

zapisem4. Instytucja zapisu windykacyjnego
znana jest również innym europejskim sys-

temom prawnym, jak np. Hiszpanii (art. 882
k.c.), Portugalii (art. 2249 k.c.), Francji (art.

1014 k.c.), Belgii (art1014 belgijskiego K.C.),

Rumunii, Grecji, przepisy dotyczące zapisu

windykacyjnego można również odnaleźć na
Węgrzech, Japonii, oraz w innych państwach
Środkowej i Południowej Ameryki5.

Podstawową zmianą przewidzianą w no-

welizacji z dnia 18 marca 2011 r. jest wpro-

wadzenie do polskiego prawa dotychczas
nieznanego tworu prawnego w postaci zapisu windykacyjnego. Nowa instytucja nie

eliminuje jednak dotychczasowego zapisu
testamentowego, a jedynie wymusza zmianę

jego nazwy na „zapis zwykły” (art. 968 k.c.).

Przepisy o zapisie zwykłym znajdą również
odpowiednie zastosowanie do zapisu windykacyjnego (art. 981 k.c.).
6

II. Pojecie zapisu windykacyjnego
Istotą zapisu windykacyjnego jest możli-

wość rozrządzenia przez spadkodawcę poszczególnymi przedmiotami majątkowymi

na rzecz określonych osób. Najważniejszą

konsekwencją skutecznego zapisu windykacyjnego jest fakt nabycia przez zapisobiorcę
własności

rozdysponowanych

przedmio-

tów w chwili śmierci testatora czyli w chwili
otwarcia spadku. Dla stwierdzenia nabycia
4

5
6

jest prowadzenie postępowania spadkowego

co do całego majątku spadkodawcy, Sąd może
wydać postanowienie częściowe stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 677 par. 3 k.p.c.). Ekspresis verbis treść

art. 9811 § 1 k.c. wymaga, by postanowienie
takie zawarte było w testamencie sporzą-

dzonym w formie aktu notarialnego. Jedynie

taką formę testamentu uznał ustawodawca za
właściwą i bezpieczną dla skutecznego ustanowienia zapisu windykacyjnego, ma to na

celu wyeliminowanie prób posługiwania się
sfałszowanym testamentem. Dlatego też za-

pis ustanowiony w innej formie należy uznać
za zapis zwykły. W przeciwieństwie do zapisu
zwykłego, gdy w chwili śmierci spadkodaw-

cy powstaje skutek obligacyjny, zgodnie z art.
968 § 1 KC spadkodawca nakłada na spad-

kobiercę ustawowego lub testamentowego
obowiązek spełnienia określonego świadcze-

nia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.
W zapisie zwykłym wszystkie prawa stanowiące składniki spadku, w tym także stanowiące przedmiot zapisu, przechodzą z chwilą

otwarcia spadku na spadkobiercę, a zapisobierca uzyskuje tylko roszczenie o wykonanie

zapisu. W przypadku zapisu windykacyjnego

z chwilą śmierci spadkodawcy powstają skutki rzeczowe polegające na przejściu określo-

nego prawa będącego przedmiotem zapisu na
zapisobiorcę. Testator może zgodnie z nowelizacją przeznaczyć poszczególnym spadko-

biercom wskazane w testamencie składniki

Zapis ten mógł być dochodzony za pomocą skargi rei vindicatio. była to skarga wydobywcza, na podstawie której
zapisobiorca mógł żądać wydania przedmiotu - stąd nazwa tego zapisu (zob. W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa
prywatnego, Warszawa 1971, s. 548).
Uzasadnienie projektu.
Zob. szerzej: H. Witczak, Zmiany w prawie spadkowym – zapis windykacyjny, MP, nr 20, 2011 r., s. 1082 i nast.
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majątkowe i w sposób wiążący zadecydować

bezpośredni skutek w postaci przejścia praw

rozporządzenia poszczególnymi składnikami

nego w chwili otwarcia spadku nie należy do

o sposobie podziału swojego majątku. Zapis

windykacyjny daje spadkodawcy możliwość
swojego majątku na rzecz konkretnych osób

(np. samochód dla syna, mieszkanie dla córki). Do tej pory taki zabieg nie był możliwy

w testamencie ze względu na przyjęta w prawie spadkowym sukcesję uniwersalną. Spad-

kobiercy niezależnie od tytułu powołania do

dziedziczenia nabywają spadek jako całość,
a udział każdego z nich w spadku lub też
w poszczególnych składnikach wchodzących
do niego określany był za pomocą ułamka .
6

III. Przedmiot zapisu
windykacyjnego

Przedmiotem zapisu windykacyjnego są

rzeczy oznaczone co do tożsamości np. samochód oznaczony przez wskazanie numeru

nadwozia, zbywalne prawa majątkowe np.
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

mieszkalnego, przedsiębiorstwa lub gospo-

darstwa rolne oraz ustanowione na rzecz
zapisobiorcy użytkowania i służebności np.

użytkowanie maszyn produkcyjnych. Nie

mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego rzeczy oznaczone co do gatunku, ani

określona suma pieniędzy , chyba że spad7

kodawca dokona ich konkretyzacji polega-

jącej na tym, iż przedmiotem zapisu uczyni
rzeczy oznaczone co do gatunku zgromadzo-

ne w konkretnym miejscu . Regulacja taka
8

jest właściwa, zapis windykacyjny wywołuje
7

8
9
10

w chwili otwarcia spadku. Zapis jest bezskuteczny jeżeli przedmiot zapisu windykacyjspadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Bezskuteczność ma

również zastosowanie w przypadku, w któ-

rym przedmiotem zapisu jest ustanowienie
dla zapisobiorcy użytkowania lub służebności na określonym przedmiocie majątkowym

jeżeli przedmiot ten nie należy do spadku lub

spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.
Sankcja bezskuteczności występuje niezależnie od przedmiotu zapisu windykacyjnego.

W przypadku zapisu zwykłego bezskutecz-

ność ma miejsce, gdy jego przedmiotem jest
rzecz oznaczona co do tożsamości9. Nie jest

istotne, czy spadkodawca będzie miał tę rzecz
w chwili testowania. W przypadku zbywal-

nego prawa majątkowego kryterium to budzi
najwięcej wątpliwości spośród wszystkich

wymienionych enumeratywnie przedmiotów

zapisu w art. 9811 § 2 KC. Sformułowanie jest

jasne tylko pozornie. Wynika z niego, że prawo mające być przedmiotem zapisu windykacyjnego musi niewątpliwie istnieć, być dopuszczone do obrotu oraz być samodzielnym

przedmiotem obrotu. Więcej trudności rodzi
natomiast kwestia oceny zbywalności danego prawa10. Prawo to nie powinno stanowić

res extra commercium- w prawie rzymskim
rzeczy z góry wyjęte z majątku oraz z obrotu prawnego, poświęcone kultowi religijne-

mu, np. świątynie, przedmioty kultu rzeczy

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym mogą być przedmiotem zapisu, są one wierzytelnością względem banku, a wierzytelności są zbywalnymi prawami majątkowymi, którymi można dysponować za pomocą zapisu
windykacyjnego. P. Księżak, Podstawowe problemy zapisu windykacyjnego, KPP nr 4, 2011 r., s.1066.
J. Turłukowski, Zapis windykacyjny, Warszawa 2011, s. 31.
H. Witczak, Zmiany…, op. cit., s. 1091.
P. Księżak, Podstawowe…, op.cit., s. 1066.
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poświęcone kultowi zmarłych, np. miejsca

kilku osób oraz gdy wielkości udziałów nie

i bramy Rzymu i gmin italskich, rzeczy wy-

pisobiercy może dokonać tylko spadkodawca.

pochówku rzeczy oddane pod szczególną
opiekę bogów, np. znaki graniczne oraz mury

jęte z obrotu na podstawie prawa ludzkiego
rzeczy służące do powszechnego użytku, np.

powietrze, woda bieżąca, morze, rzeczy należące do państwa i służące do użytku publicz-

nego, np. rzeki spławne przez cały rok, drogi,
porty11.

Natomiast przedmiotem zapisu zwykłego

jest określone świadczenie majątkowe, które
ma spełnić spadkobierca (zapisobierca) na

rzecz zapisobiercy (dalszego zapisobiercy).
Świadczenie obciążonego polega na przeniesieniu na dalszego zapisobiercę własności lub

innego prawa podmiotowego. Przedmiotem

zapisu mogą być prawa i rzeczy wchodzące
w skład spadku. Skuteczność zapisu rzeczy
zależy oznaczonych co do gatunku nie zależy

od czy należały one do spadku w chwili jego

otwarcia. Dlatego też zróżnicowanie zakresu
przedmiotowego zapisu windykacyjnego i zapisu zwykłego stanowiło jeden z argumen-

tów wprowadzenia go obok zapisu zwykłego.
Ważność zapisu uzależniona została od okre-

ślenia w testamencie przez spadkodawcę jego
przedmiotu .
12

IV. Podmiot zapisu
windykacyjnego
Zapis windykacyjny jest ustanawiany

przez spadkodawcę na rzecz jednej lub kilku
osób (art. 959 w związku z 981 5 k.c.). W przy-

padku gdy zapis został ustanowiony na rzecz
11
12
13
14

można ustalić na podstawie treści testamentu, udziały te są równe. Oznaczenie osoby za-

Niedopuszczalny jest zapis w którym testator
upoważnia oznaczoną osobę do wskazania

zapisobiercy. Bezwzględnie nieważne jest
również dyspozycja upoważniająca osoby
trzecie do wskazania zapisobiercy. Upraw-

nienie wynikające z zapisu windykacyjnego
musi nastąpić w sposób indywidualizujący

osobę na rzecz której ma być dokonany zapis,
po przez podanie jego imienia i nazwiska lub

podanie stosunku prawnego łączącego spadkodawcę z zapisobiercą13.

Zapisobiorcą windykacyjnym może być

osoba fizyczna żyjąca w dniu otwarcia spadku
oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona przez przepisy w zdolność prawną istniejąca na dzień otwarcia spadku. Warunkową zdolność do bycia zapisobiercą ma

również dziecko poczęte na dzień otwarcia

spadku, jednakże prawo wynikające z zapisu nabędzie o ile urodzi się żywe. Omawiany

zapis może również otrzymać fundacja, jeżeli
w terminie 2 lat od dnia ogłoszenia testamen-

tu zostanie zarejestrowana. Osoba na rzecz
której został uczyniony zapis windykacyjny
może być również uznana za niegodna otrzymania zapisu na zasadach ogólnych odnoszących się do niegodności dziedziczenia14.

Nieistniejące jest zastrzeżenie przy ustana-

wiani omawianej instytucji terminu lub warun-

ku. Jeżeli z treści testamentu lub z okoliczności

Uzasadnienie projektu.
H. Witczak, Zmiany…, op. cit., s. 1092.
E. Skowrońska – Bocian, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2011 r., s. 189.
K. Osajda, Przedmiot zapisu windykacyjnego i odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe oraz
zachowki, MP 2012 r., nr 3, s 128-129.
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wynikać będzie, że bez takiego zastrzeżenia

Zapis windykacyjny nie wyłącza moż-

spadkodawca nie ustanowiłby zapisu, wówczas

liwości dalszego zapisu, jednakże, zgodnie

padku możliwość przekształcenia takiego zapi-

windykacyjny, wyłącznie zapisem zwykłym.

zapis windykacyjny jest nieważny, jednakże
prawodawca pozostawił sobie w takim przysu w zapis zwykły z warunkiem lub terminem,
jeżeli oczywiście z treści testamentu nie wynika

nic innego. Jeżeli spadkodawca zechce uzależ-

nić uzyskanie określonej korzyści majątkowej

po przez warunek lub termin wówczas będzie
musiał posłużyć się zapisem zwykłym .
15

W przypadku zaistnienia wątpliwości za

powołanych do całego spadku należy uznać

osoby na rzecz których spadkodawca ustano-

wił zapis windykacyjny wyczerpujący prawie
cały lub też cały spadek w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości
przeznaczonych im przedmiotów, osoby takie

należy traktować nie za zapisobierców, ale za
spadkobierców. Sytuacja taka może doprowadzić do tego iż zapis windykacyjny będzie peł-

z treścią art. 9814 k.c., spadkodawca może
obciążyć osobę, na której rzecz uczynił zapis

Spadkodawca może również zawrzeć

w testamencie postanowienie przez które zobowiąże zapisobiercę windykacyjnego do zachowania nabytego zapisu i do pozostawienia

go innej osobie. Ta druga osoba jest wówczas
zapisobiercą windykacyjnym na wypadek

gdyby ten na czyją rzecz został ustanowiony

zapis windykacyjny nie chciał lub nie mógł
być zapisobiorcą. Zapis taki jest nieważny jeżeli z treści testamentu wynika że zapis taki

bez takiego ograniczenia nie zostałby ustanowiony (art. 965 w zw. z art. 9815 k.c.).

V. Przyjęcie lub odrzucenie
zapisu.
Odpowiednie zastosowanie do zapisów

nił swoja funkcję jedynie wtedy, gdy poza za-

windykacyjnych maja także przypisy dotyczą-

Spadkodawca może również ustanowić

jęciu lub też o odrzuceniu zapisu w terminie

pisem będzie znaczny majątek tworzący masę
spadkową(art. 961 w zw. z art. 981 k.c.) .
5

zapisobiercę na wypadek gdyby inna osoba
ustanowiona jako zapisobierca windykacyjny nie chciała lub nie mogła być zapisobiorcą
(art. 963 w zw. z art. 981 k.c.)
5

W przypadku gdy jeden zapis windy-

kacyjny został ustanowiony na rzecz kilku
osób a jedna z nich nie chce lub nie może być

zapisobiorcą przeznaczony dla niej udział

w przedmiocie zapisu windykacyjnego przypada pozostałym zapisobiorcom windykacyjnym w stosunku do przypadających im udziałów (art. 964 w zw. z art. 981 k.c.).
5

15
16

ce przyjęcia i odrzucenia spadku. Zapisobierca windykacyjny składa oświadczenie o przy6 m-ce od dnia dowiedzenia się o ustanowie-

niu na jego rzecz zapisu. Bezskuteczny upływ

tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem
zapisu. Oświadczenie składa się przed sądem
lub notariuszem, ustnie lub na piśmie z pod-

pisami urzędowo poświadczonymi, osobiście
lub też przez pełnomocnika. Oświadczenie
takie jest nieodwołalne16. Treścią oświadczenia zapisobiercy może być tylko przyjęcie lub
odrzucenie zapisu. Zapisobierca taki nie ma

możliwości wpłynąć na zakres swojej odpo-

wiedzialności za długi spadkowe, jak ma to

A. Stempniak, Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego, MP 2011 r. nr 12.
H. Witczak, Zmiany…, op. cit., s. 1093.
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miejsce w przypadku nabycia spadku z do-

stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu

pozostawił sobie pewną furtkę ostrożności

go majątku spadkodawcy, Sąd może bowiem

brodziejstwem inwentarza . Przy ustana17

wianiu zapisu windykacyjnego ustawodawca

w postaci stwierdzenia, że w przypadku nieuregulowanych w rozdziale dotyczącym z.w.

oraz w przepisach szczególnych zastosowa-

nie będą miały przepisy dotyczące zapisu
zwykłego. Jest to pewna forma asekuracji na
wypadek zaistnienia stanów nieprzewidzia-

nych przez ustawodawcę w chwili tworzenia

windykacyjnego zbędne jest czasami prowadzenie postępowania spadkowego co do całew toku postępowania spadkowego wydać po-

stanowienie częściowe stwierdzające nabycie

przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 677
par. 3 k.p.c.).

VI. Zakończenie
Zapis windykacyjny jako nowy instru-

omawianej regulacji. Oświadczenie takie skła-

ment nie jest jednostronny w znaczeniu ko-

sem urzędowo poświadczonym, osobiście lub

szybkość i skuteczność nabycia przedmiotu

da się przed sądem lub przed notariuszem.
Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpi-

też przez pełnomocnika. Oświadczenie to jest
nieodwołalne.

VI. Nabycie przedmiotu zapisu
windykacyjnego
Do omawianej instytucji odpowiednie za-

stosowanie znajda przepisy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, poświadczenia dziedziczenia i ochrony dziedziczenia (art. 1029 k.c.).
1

z wnioskiem o stwierdzenie nabycia zapisu
windykacyjnego będzie mógł wystąpić każdy
kto ma w tym interes. Realizacja zapisu win-

dykacyjnego następuje poprzez złożenie po
śmierci spadkodawcy wniosku do sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia spadku. Szybszą

procedurą jest poświadczenie dziedziczenia
przez notariusza, ale tutaj jest wymóg fizycznej obecności wszystkich spadkobierców i zapisobierców, z czym związana jest trudność,

gdy część z nich zamieszkuje na przykład

w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też dla przy
17

rzyści osiąganych przez zapisobiorcę. Atutem omawianego zagadnienia prawnego jest
objętego zapisem windykacyjnym. Z chwilą

otwarcia spadku dochodzi do jego nabycia

z mocy prawa. Natomiast dolegliwości związane z zapisem windykacyjnym przejawiają

się w odpowiedzialności za długi spadkowe
wobec wierzycieli spadku i odpowiedzialno-

ści za zachowek wobec osoby uprawnionej
do jego otrzymania. Odpowiedzialność ta jest
ograniczona do wartości przedmiotu zapisu
według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.

Wydaje się, że zapis windykacyjny stanie

się dobrym narzędziem przekazywania między
innymi przedsiębiorstw na rzecz dzieci, bez
konieczności prowadzenia przewlekłych postępowań w sprawie działu spadku, co prowa-

dziło niejednokrotnie do upadłości tych firm
i zaprzepaszczenia dorobku rodziców. Często
zdarzało się, że przez przedłużające się postę-

powanie spadkowe działalność firmy musiała
być zawieszona lub całkowicie zlikwidowana.

Celem wprowadzenia instytucji zapisu win-

Postanowienie SN z 10.11.2006 r., I CSK nr 228/06, OSN nr 7-8/2007. Z.Kuniewicz, Forma oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku składanego przed notariuszem, Rej 2010, nr 1, s 22.
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dykacyjnego było z pewnością umożliwienie

Z punktu widzenia całego prawa spad-

spadkodawcy zapisania konkretnej rzeczy

kowego zapis windykacyjny jest dodatkową

ki instytucji zapisu, lecz wówczas wszystkie

w pewnych sytuacjach nawet ten proces wy-

ze swojego majątku określonej osobie. Przed
nowelizacją przepisów było to możliwe dzięrzeczy i tak najpierw przypadały spadkobiercom, wchodziły bowiem w skład masy spadkowej. wprowadzenie go do KC skomplikowało regulację prawa spadkowego, ponieważ

zapis windykacyjny wymyka się rządzącej
dziedziczeniem w prawie polskim zasadzie
sukcesji uniwersalnej.

Podsumowując
na rzecz dopuszczenia sporządzania zapi-

sów windykacyjnych przemawiają następujące racje:

• uszanowanie woli spadkodawców (pełniejsza realizacja zasady swobody testowania)

• pełniejsza realizacja celów prawa spadkowe-

instytucją, którą trzeba będzie wziąć pod

uwagę w postępowaniu spadkowym co może
dłużyć. Zapis windykacyjny nie upraszcza

samego postępowania, bo nie to było jego
założeniem, lecz stanowi dodatkową instytucję prawa spadkowego, która w swym założeniu ma w sposób dokładniejszy i z założe-

nia szybszy przekazać przedmiot spadkowy

zapisobiercy. Niewątpliwie wprowadzenie
zapisu windykacyjnego zmieni wiele bowiem

umożliwi pewniejsze rozporządzanie przedmiotem spadkowym, co skłania do wniosku,

że spadkodawcy mogą z tej instytucji chętniej
korzystać, aniżeli z zapisu zwykłego.

SŁOWA KLUCZOWE

zapis, spadki, zapis windykacyjny, istota.

go jako gałęzi prawa prywatnego, tzn. zachę-

STRESZCZENIE

wpływu na jego losy na wypadek śmierci

nowej instytucji jaka jest zapis windykacyjny.

spadkodawcy (jest jasne, kto jest kompetent-

ze wskazaniem podobieństw i różnic wzglę-

cania ludzi do aktywnego pomnażania majątku dzięki zapewnieniu im daleko idącego

• umożliwienie zapewnienia ciągłości funkcjo-

nowania przedsiębiorstwa w razie śmierci
ny do podejmowania decyzji) oraz przezna-

czenia przedsiębiorstwa tej osobie, która jest
przygotowana do jego poprowadzenia;

• lepsza ochrona zapisobiercy w porówna-

niu z zapisem zwykłym, zwłaszcza przed
rozrządzeniem

przez

Artykuł ma na celu przedstawienie istoty

W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę instytucji zapisu windykacyjnego

dem zapisu zwykłego. Porusza najistotniej-

sze kwestie dotyczące podmiotu, przedmiotu
oraz sposobu przyjęcia i odwołania zapisu.

KEYWORDS

spadkobierców

record, falls, debt collection recording, being.

dział spadku, co pozwala na zmniejszenie

Article is to present the essence of a new

przedmiotem zapisu;

• zwiększenie wpływu spadkodawcy na

intensywności sporów między spadkobiercami na tym tle.

SUMMARY

institution which is a record of debt collection.
In this article presents the characteristics of

39
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institutions indicating a recovery record similarities and differences relative to normal recording. It moves the most important issues

concerning the subject, object and method of
adoption and the appeal record.
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Artykuły prawnicze

Martyna Strójwąs

Zachowek w prawie polskim
Legitim in the Polish legal system

W polskim systemie prawnym obwiązu-

łu (zachowek). Nie mają więc prawa do

bowiem w mniejszym lub większym stopniu

nie dożyły otwarcia spadku, a osobom żyją-

je zasada swobody testowania. Nie oznacza
ona jednak swobody niezależnej, jest ona
ograniczona. Są to ograniczenia różnego typu,

a szczególne znaczenie mają te które dotoczą
stosunków rodzinach. Swymi rozrządzeniami testamentowymi nie może spadkodawca krzywdzić swoich najbliższych . Właśnie
1

przez zachowek ustawodawca zabezpiecza
interesy osób najbliższych dla spadkodawcy.

Zachowek jest roszczeniem o zapła-

tę określonej sumy pieniężnej. Nie jest to

zachowku osoby które w chwili otwarcia
spadku nie żyją lub są traktowane tak jakby

cym praw do zachowku przysługuje w następującej kolejności:

a) zawsze pozostałemu przy życiu małżonkowi oraz zstępnym

b) w braku zstępnych wraz z małżonkiem rodzicom spadkodawcy. Nigdy nie maja prawa do zachowku rodzeństwo ani zstępni
tego rodzeństwa4.

Paragraf 2 art. 991 KC stanowi, że jeże-

roszczenie o wydanie konkretnych przed-

li uprawniony nie otrzymał należnego mu

do dziedziczenia w testamencie . Artykuł

wołania do spadku, bądź w postaci zapisu,

miotów. Żądanie zachowku jest skierowa-

ne przeciwko spadkobiercy powołanemu
2

991 KC3 stanowi, iż zstępnym, małżonkowi

oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby
powołani do spadku z ustawy, należą się,

jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do
pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest

małoletni - dwie trzecie wartości udziału

spadkowego, który by mu przypadał przy
dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś
wypadkach - połowa wartości tego udzia1
2
3
4

zachowku bądź w postaci uczynionej przez
spadkodawcę darowizny, bądź w postaci poprzysługuje mu przeciwko spadkobiercy rosz-

czenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej
do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. O wysokości należnego zachowku decydują okoliczności dotyczące uprawnianego,

a mianowicie czy jest on trwale niezdolny do

pracy albo czy jest małoletni (jeżeli chodzi
o zstępnego). Osoba uprawniona do zachowku może otrzymać go również w postaci da-

S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2002, s. 86-87.
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo spadkowe, Warszawa 2010, s. 146.
Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
S. Wójcik, Podstawy prawa…, s. 87-88.
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rowizny bądź przez powołanie jej do dziedzi-

wydziedziczonego, który był uprawniony do

zdaniem niektórych przedstawiciel doktry-

padku wydziedziczenia zstępnego zstępni

czenia bądź w postaci zapisu .
5

Jak zaznaczyłam na wstępie zachowek

ny ogranicza swobodę testowania. Jednakże
spadkodawca może pozbawić swoich najbliższych i tego prawa. Służy temu wydziedzi-

czenie. Jest to pozbawienie osób najbliższych
prawa do zachowku, a nie wyłączenie członków najbliższej rodziny od dziedziczenia jak

rozumie się to potocznie6. I tutaj należy jednak
podkreślić że działania spadkodawcy w tym
kierunku aby były skuteczne musza spełniać

przewidziane prawem wymogi. Po pierwsze
spadkodawca może pozbawić uprawienia do

zachowku tylko w testamencie. Po drugie nie
można wydziedziczyć jeżeli nastąpiło przebaczenie. Po trzecie wydziedziczenie może na-

stąpić tylko z przyczyn przewidzianych w art.
1008 KC. Po czwarte przyczyny wydziedziczenia powinny wynikać z treści testamentu .
7

Przewidzianymi przez ustawę przyczyna-

mi wydziedziczenia będą :

1. Uporczywe postępowanie wbrew woli
spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

2. Umyślne przestępstwo przeciwko zdro-

wiu, życiu, wolności lub rażącej obrazy
czci względem spadkodawcy albo jednej
z najbliższych mu osób

3. Uporczywe

niedopełnianie

względem

spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Ważne i skuteczne wydziedziczenie po-

zbawia prawa do zachowku tylko samego
5
6
7
8
9
10

zachowku. Jest to rodzaj kary tylko dla samego wydziedziczonego. Dlatego też w przy-

wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni
do zachowku8.

Obniżenie wysokości zachowku może

mieć miejsce w wypadkach wyjątkowych.

Uprawnienie z tytułu zachowku ma charakter prawa podmiotowego stąd też może powstać problem oceny jego zachowania na

płaszczyźnie nadużycia prawa podmiotowe-

go. Nie jest wyłączone w sprawie o zachowek
obniżenie wysokości należnej z tego tytułu

sumy9. Zakres stosowania art. 5 KC powinien
być jednak wąski, ponieważ ocena sądu co do

żądania zapłacenia odpowiedniej sumy pie-

niężnej nie powinna pomijać tego, że prawa
osoby uprawnionej służą urzeczywistnieniu
obowiązków moralnych jakie spadkodawca
ma wobec najbliższych10.

Ustawa nowelizująca wydłuża czas na do-

chodzenie zachowku. Dotychczas obowiązywał krótki termin trzech lat liczonych od dnia

śmierci spadkodawcy bądź otwarcia i ogłoszenia testamentu. Po zmianach obowiązuje

termin pięcioletni od dnia otwarcia spadku
(dla dochodzenia

uzupełnienia zachowku

z tytułu otrzymanych od spadkodawcy za-

pisu windykacyjnego lub darowizny) lub od
dnia ogłoszenia testamentu (uprawnionego

z tytułu zachowku). W przypadku roszczeń
powstałych przed dniem wejścia w życie no-

weli i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych

Tamże, s. 88.
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo…, s. 157.
J. Ignaczewski, Prawo spadkowe. Art.922-1088 KC. Komentarz, Warszawa 2004, s. 238.
S. Wójcik, Podstawy prawa…, s. 91.
Uchwała SN z dnia 19 maja 1981 r., III CZP18/81, OSNC 1981, nr 12, poz. 228.
E. Niezbecka., Kodeks cywilny. Komentarz, T. IV, Warszawa 2008, s. 183.
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stosuje się nowy, dłuższy termin przedawnie-

zachowku (art. 1007 § 1 k.c.) może nie ulec

dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku. Jest

wiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu

nia. Występujący dotychczas trzyletni termin
przedawnienia był zbyt krótki do skutecznego
to w szczególności zauważalne w porównaniu

z terminem przedawnienia roszczeń z tytułu

zapisu zwykłego, który wynosi pięć lat (art.

981 k.c.). Aby zrównać te terminy, wydłużono
terminy przedawnienia z art. 1007 k.c.

Data otwarcia i ogłoszenia testamentu

jako data początku biegu przedawnienia bu-

dzi zastrzeżenia, w pewnych okolicznościach
liczenie terminu przedawnienia od tej daty

może okazać się nieuzasadnione. Niekiedy konieczne może być bowiem uwzględnienie powzięcia wiadomości o wyłączeniu od dziedzi-

czenia . Jednakże wymagalność roszczenia
11

o zachowek osoby uprawnionej do dziedziczenia ustawowego określa art. 1007 § 2 k.c.,

stosowany na zasadzie analogii, a nie przepisy

części ogólnej kodeksu cywilnego o przedawnieniu . Obiekcje dotyczące początku biegu
12

przedawnienia określonego w art. 1007 § 1
k.c. mogą powstać w sytuacji, gdy testamen-

tu w ogóle nie było. Z zasady przyjmuje się,
że w takiej sytuacji znajdzie zastosowanie

art. 1007 § 2 k.c. Termin przedawnienia będzie biegł od chwili otwarcia spadku. Należy

wskazać, że ustalony w art. 1007 k.c. począ-

tek biegu terminu przedawnienia roszczeń
w różnej dacie rozpoczyna swój bieg w dacie
ogłoszenia testamentu lub w dacie otwarcia

spadku. Będzie to miało tę konsekwencja, iż
w różnej chwili przedawnienie zakończy swój

bieg. I tak roszczenie uprawnionego z tytułu
11

12
13
14

jeszcze przedawnieniu, podczas gdy to samo
roszczenie kierowane przeciwko osobie obootrzymanego od spadkodawcy zapisu win-

dykacyjnego ulegnie już przedawnieniu (art.
1007 § 2 k.c.). Identyczne potraktowanie początku biegu przedawnienia roszczenia skie-

rowanego przeciwko osobie uprawnionego
z tytułu zapisu windykacyjnego i obdarowanemu wydaje się merytorycznie pozbawione

uzasadnienia. W stosunku do zapisobiercy
roszczenie to może być dochodzone najwcześniej po ogłoszeniu testamentu, w stosunku

do obdarowanego od daty otwarcia spadku.

Tym samym sytuacja prawna obu tych podmiotów powinna być zróżnicowana13.

Interesy osób najbliższych mogą być też

chronione w inny sposób np. przez tzw. system rezerwy. Polega on na tym, że osoby najbliższe spadkodawcy dziedziczą pewną okre-

ślona ułamkowo część spadku, nawet wbrew
woli spadkodawcy. Dzieli się wtedy spadek
niejako na 2 części – część obowiązkowa dla

osób najbliższych oraz część rozrządalna,

która spadkodawca może dowolnie rozrzą-

dzać. Różne przyczyny sprawiły, ze w prawie
polskim przyjęto nie beż wahań system za-

chowku jako sposób ochrony interesów osób
najbliższych spadkodawcy14.

Wiele czynników wpływa na kształtowa-

nie się opinii czy słuszne jest wprowadzanie

ograniczenia testowania. Bez problemów

można wskazać przykłady sytuacji w których
ograniczenia takie uznamy za niesprawiedli-

Komentarz do art.1007 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, red. A. Kidyba, LEX Nr 139875.
Wyrok SN z dnia 10 marca 2011 r., V CSK 283/10, Palestra 2011, z. 5-6, s. 156.
Komentarz do art.1007 Kodeksu cywilnego…
S. Wójcik, Podstawy prawa…, s. 87.
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we lub wręcz przeciwnie zapobiegające nie-

testowania. Instytucja zachowku spełnia funk-

się na funkcję zabezpieczająca zachowku. Ma

RP. Nie odnosi się ona wprost do zapewnienia

sprawiedliwości. Jakie są więc te plusy i mi-

nusy wprowadzania ograniczeń. Wskazuje
to największe znaczenie w przypadku mało-

letnich, niepełnosprawnych i niezdolnych do
pracy. Dzięki zachowkowi dochodzi do wyrównania ich szans. Zachowek ma też na celu

utrzymanie dotychczasowego standardu życia. W literaturze wskazuje się tez na funkcje

zachowania majątku rodziny. Majątek spadkodawcy nie jest traktowany jako jego własność, ale własność rodziny. Spadek zwykle
stanowi efekt wysiłku całej rodziny, jest więc

uzasadnione by ci którzy przyczynili się do
jego powstania nie zostali przy spadkobraniu

pominięci. Podkreśla się aksjologiczny aspekt

cje umacniania rodziny i funkcje alimentacyjna

i znalazło to odzwierciedlenie w Konstytucji

ochrony najbliższym ani nie wprowadza ogra-

niczeń w tym zakresie. Zawiera jednaka szereg
przepisów, które pośrednio pozwalają wypro-

wadzić pewne wnioski w tym zakresie. Będą
to art. 21 i 64 gwarantujące prawo do dziedziczenia a także chociażby art. 18. Instytucja za-

chowku służy realizacji szeroko rozumianego
prawa do ochrony dziedziczenia oraz ochrony
rodziny17 i wydaje się, ze realizowane jest to co
do zasady w sposób prawidłowy.

SŁOWA KLUCZOWE

zachowek, swoboda testowania, ograni-

rodziny . SN stwierdził, że prawa upraw-

czenie swobody testowania, wydziedziczenie,

dzinny istniejący między nim a spadkodawcą

STRESZCZENIE

15

nionego do zachowku przysługujące mu ze
względu na szczególnie bliski stosunek rosłużą urzeczywistnieniu moralnych obowiąz-

termin przedawnienia

W polskim systemie prawnym istnieje in-

ków, jakie spadkodawca ma względem swoich

stytucja zachowku, która zdaniem niektórych

majątkiem zupełnie dobrowolnie z pominię-

wanie tej instytucji, z uwzględnieniem najnow-

najbliższych oraz realizacji zasady, iż nikt nie

może na wypadek śmierci rozrządzić swoim

ciem swoich najbliższych16. Bardzo silna jest
krytyka ograniczenia swobody testowania.
Wskazuje się na zachodzące przemiany spo-

łeczne. Rodzina duża obejmującą więcej niż

2 pokolenia nie jest już zjawiskiem częstym.
Dzieci szybko uzyskują samodzielność mająt-

kową i mieszkaniową, a w związku z tym nie
budują majątku z rodzicami.

Podsumowując można stwierdzić, że nie ma

jednego uzasadnienie dla ograniczenia swobody
15
16
17

przedstawicieli doktryny łamie zasadę swobody
testowania. Celem artykułu jest scharakteryzoszych zmian przewidzianych przez ustawodaw-

cę oraz wskazanie argumentów za i przeciw
istnieniu zachowku w prawie polskim. Autor-

ka krótko porusza też kwestię przedawnienia
roszczeń o dochodzenie tego prawa.

KEYWORDS

legitime, freedom of testing, reducing the

freedom of testing, disinheriting, the period
of limitation

P. Książek, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010, s. 47-56.
Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r. IV CK 215/03, LEX nr 152889.
P. Książek, Zachowek…, s. 47-56.
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SUMMARY
In the Polish legal system there is an in-

stitution of legitim which, according to some
representatives of the doctrine, violates the

freedom of testing. The aim of the article is
to characterise this institution, considering

the latest changes introduced by the ligislature, and provide arguments for and against

the existance of legitim in the Polish law. The
author also looks at the limitation period of
claims to recover this right.
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Ilona Resztak

Analiza zagrożeń wynikających ze stanu
środowiska w Polsce - ochrona gleb
The analysis of the risks of the environment in Poland - the
protection of soils

1. Wstęp
Od początku historii ludzkich poczynań

konieczność zaspokajania życiowych potrzeb
zmuszała człowieka do korzystania z zasobów przyrody i dokonywania w niej zmian.

Przełom w intensywności korzystania

z zasobów przyrody nastąpił w XIX wieku

wraz z silnym rozwojem techniki oraz trwa-

łym i znacznym przyspieszeniem rozwoju
ludzkiej populacji. Narzucone przez dziewiętnastowieczny kapitalizm tempo rozwoju gospodarczego wymagało energicznego i szerszego pozyskiwania zasobów przyrody. Człowiek coraz słabiej wtapiał się w przyrodę; za-

czął ją intensywnie i widocznie eksploatować.
Jednocześnie uszczuplanie zasobów przyrody, związane z rozwojem przemysłu pociągało za sobą wzrastającą deformację i degradację jej wartości biologicznych i równowagi

ekologicznej. Skutki rabunkowej gospodarki
uwidaczniające się coraz bardziej zaczęły być

odczuwalne przez człowieka; erozja gruntów,
pustynnienie, lokalne zmiany klimatu, brak

czystej wody, wymieranie gatunków świata

zwierzęcego i roślinnego stały się kosztami
postępu i zachłanności. Nadmierna urbanizacja związana z rozwojem przemysłu, biedą

wsi i możliwością pokonywania barier transportowych w procesie zaopatrywania w żywność-uwarunkowana wyłącznie ekonomicz-

nie nie rozwijała się w harmonii z przyrodą

i krajobrazem. Tempo rozwoju przemysłu

i wprowadzenie na wielką skalę chemizacji

w rolnictwie przyczyniają się do pogorszenia
stanu wód i gleb, co ma bezpośrednie zna-

czenie dla jakości artykułów żywnościowych.
Wielkie osiągnięcia człowieka zaczynają się
obracać przeciwko niemu.

Dzisiaj chodzi więc o to, aby wpływ człowie-

ka na środowisko nie naruszał zasadniczych
praw przyrody, by nie pogarszać warunków

biologicznych życia człowieka, a pogorszone
naprawić. Dlatego dla ochrony powierzchni

ziemi zostały stworzone akty prawa, które
mają wpływać na organy państwowe oraz oso-

by fizyczne. Aby sprawnie i skutecznie chronić
ziemię przed jej degradacją oraz w sprawny

sposób przywrócić ją do stanu w jakim wcześniej się znajdowała. Takimi formami są: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz plan gospodarowania na zdegradowanych gruntach, a także środki reglamenta-

cyjne ograniczające dostępność korzystania
z powierzchni ziemi jak np. standardy jakości

Artykuły ekonomiczne

gleby, decyzja rekultywacyjna, zgoda na zmia-

Z powyższych rozważań można wywnio-

nę przeznaczenia gruntów oraz zezwolenie na

skować, że w świetle obecnie obowiązujących

2. Pojęcie powierzchni ziemi

ce przestrzenne powierzchni ziemi, a prze-

wyłączenie gruntów z produkcji.

W art. 3 pkt. 25 ustawy Prawo ochrony

środowiska zostało wprowadzone pojęcie
1

„powierzchni ziemi”. Zgodnie z tą definicją
„powierzchnią ziemi” jest naturalne ukształ-

towanie terenu, gleba oraz znajdująca się pod
nią warstwa ziemi do głębokości oddziaływa-

przepisów trudno jest jednoznacznie określić

jak wysoko i jak głęboko przebiegają granistrzenny zakres obowiązków odnoszących
się do „powierzchni ziemi” daje się ustalić na
podstawie ustalonych stanów faktycznych5.

3. Ochrona powierzchni ziemi
W latach 60 pojawiło się w ustawodaw-

nia człowieka, z tym, że pojęcie „gleba” ozna-

stwie pojęcie ochrony gruntów, które zostało

wietrza i organizmów, obejmujących wierzch-

dających na organy państwowe, jednostki

cza górną warstwę litosfery, złożoną z części
mineralnych, materii organicznej, wody, po-

nią warstwę gleby i podglebie. W ten sposób
zdefiniowane określenie „powierzchni ziemi”

odbiega od jego potocznego rozumienia. W języku potocznym „powierzchnią” jest strona

zewnętrzna lub górna warstwa czegoś, przestrzeń, teren o ustalonych, ograniczonych

wymiarach lub o określonym przeznaczeniu,
czyli wielkość pewnego wycinka ziemi liczona w określonych jednostkach miary .
2

Według A. Lipińskiego „powierzchnia ziemi”

obejmuje część skorupy ziemskiej, która znajduje się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej .
3

Zgodnie z art. 143 k.c. „przez społeczno –
4

gospodarcze przeznaczenie gruntu własność

jego rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego
powierzchnią”.
1
2
3
4
5
6
7

zdefiniowane, jako kompleks powszechnie
obowiązujących przepisów prawnych nakłagospodarki uspołecznionej i osoby fizyczne

prawny obowiązek oszczędnego dysponowania gruntami na cele nierolnicze, zakazujące

na tych gruntach prowadzenie działalności
powodującej pogorszenie stanu gleb bądź

ich zniszczenie, nakazujących przedsiębranie
określonych prawnie czynności zapobiegają-

cych takiemu pogarszaniu zanieczyszczeniu

gleb oraz ustalających zadania i środki do
przywracania urodzajności glebom zniszczonym, przez ich rekultywację6.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 paź-

dziernika 1971 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych oraz rekultywacji gruntów7 definicję

tę można było odnieść do ochrony gruntów
rolnych i leśnych, co było uzasadnione tym, że

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr. 62, poz. 627.
Popularny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2000.
A. Lipiński, Ustawa-Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jednorośka, Wrocław 2001, s. 72.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny , Dz.U. Nr. 16, poz. 93 z póź zm.
J. Rotko, Komentarz do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ochrona zasobów środowiska. Tytuł II ustawy-Prawo
ochrony środowiska, Wrocław 2002, s. 73.
M. Błażejczyk, Założenia prawnego unormowania ochrony gruntów rolnych, PiP 1966, z.7-8, s. 74.
Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów, Dz.U. Nr 27,
poz. 249 z poźn. zm.
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ustawa ta doprowadziła do wzmożenia ochro-

•

ny gruntów leśnych kosztem rolnych . Z defini-

•

ilościowym i jakościowym, zakresem ochrony

•

8

cji wynika, że przedmiotem ochrony mają być

zasoby gruntów rolnych i leśnych w aspekcie

prawnej w ujęciu przedmiotowym powinny

•

Racjonalne gospodarowanie,

Zachowanie wartości przyrodniczych,

Zachowanie możliwości produkcyjnego
wykorzystania,

Ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania,

być objęte grunty w rozumieniu przepisów

•

charakter ich prawa własności. Treścią ochro-

•

niu ich jakości i zabezpieczające rekultywację

•

ochrony środowiska wprowadziła obowiązki

•

obecnej ogólną podstawą dla działań związa-

można stwierdzić, że ochrona powierzchni

ochrony środowiska związanych z ochroną

na zapobieganiu ruchom masowym ziemi

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w ujęciu podmiotowym- grunty bez względu na
ny mają być przepisy prawne zapobiegające

zmniejszaniu powierzchni gruntów, pogarszagleb zdegradowanych i zdewastowanych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo

związane z ochroną, jakości gleby i ziemi oraz
ukształtowania powierzchni ziemi. W chwili

nych z ochroną powierzchni ziemi, w których
określony został ich cel, są przepisy prawa

środowiska, w szczególności dział IV w tytule

II ustawy zatytułowany „Ochrona powierzchni ziemi”. Znajdują się w nim regulacje uzupeł-

niające stan prawny określony przez przepisy
szczególne zawarte w innych aktach praw-

nych, w ustawie o ochronie gruntów, ustawie

Utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej
lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardów,

Doprowadzenie, jakości gleby i ziemi, co
najmniej do wymagających standardów,
gdy nie są one dotrzymane,
Zachowanie

wartości

kulturowych,

z uwzględnieniem zabytków archeologicznych

Zapobieganie ruchom masowym i ich
skutkom9.

Zgodnie z komentowanym artykułem

ziemi jest prowadzona w dwóch zakresach:
ochrony jakościowej i ochrony polegającej

i ich skutkom10. Z przepisu wynika również,
że ustawodawca szczególny nacisk kładzie na
ochronę jakościową ziemi.

4. Instrumenty ochrony
Podstawowym sposobem pogrupowania

o szkodach, ustawie o ochronie przyrody oraz

instrumentów prawnych ochrony powierzch-

mówi, że ochrona ziemi polega na zapewnie-

mają środki prewencyjne, ponieważ oddzia-

ustawie prawo geologiczne i górnicze.

Artykuł 101 prawa ochrony środowiska

niu jej jak najlepszej jakości, w szczególności
poprzez:
8
9

10
11

ni ziemi jest podział na instrumenty: prewen-

cyjne i represyjne11. Najważniejsze znaczenie
łują na powierzchnie ziemi w sposób zabez-

pieczający, nie dopuszczając do jej degradacji.

W. Radecki, Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych z komentarzem, Warszawa 1995, s. 12.
Przez to pojęcie należy rozumieć powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub
obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.
B. Rakoczy, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa
2008, s. 227.
L. Jastrzębski, Normy prawne regulujące ochronę środowiska naturalnego w systemie prawa, PiP 1976, z. 11, s. 72-73.
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Do tego rodzaju instrumentów można zaliczyć

strzennym13 powinna uwzględniać wyma-

strzennego oraz plan gospodarowania na zde-

w tym gospodarowania wodami i ochrony

instrumenty typu planistycznego, a wśród
nich miejscowy plan zagospodarowania przegradowanych gruntach, a także środki reglamentacyjne ograniczające dostępność korzystania z powierzchni ziemi jak np. standardy,
jakości gleby, decyzję rekultywacyjną, zgodę

na zmianę przeznaczenia gruntów oraz zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji.

Środkami represyjnymi są różnego ro-

dzaju sankcje wymierzone w ramach odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz sankcje

administracyjne, szczególnie w postaci insty-

tucji opłat podwyższonych i kar pieniężnych
stosowanych m.in. za naruszenie norm zanieczyszczeń, wstrzymania działalności przedsiębiorstwa czy cofnięcie uprawnień oraz nałożenia decyzji zobowiązującej12.

Szczególne miejsce wśród instrumentów

ochrony powierzchni ziemi zajmują instrumenty ekonomiczne. Do tych instrumentów

należy zaliczyć opłaty z tytułu przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na inne cele oraz

opłaty za działalność regulowaną prawem
geologicznym i górniczym.

4.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Instrumenty planowania i zagospoda-

rowania przestrzennego należą do pod-

stawowych prewencyjnych instrumentów

ochrony jakościowej powierzchni ziemi. Ich
sporządzenie w świetle przepisów ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu prze12

13
14

gania: 1. ładu przestrzennego w tym urbani-

styki i architektury, 2. ochrony środowiska,
gruntów rolnych i leśnych, 3. ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr

kultury współczesnej, 4. ochrony zdrowia
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także
potrzeby osób niepełnosprawnych, a także powinno to uwzględniać walory: archi-

tektoniczne, krajobrazowe i ekonomiczne
przestrzeni, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz interesu publicznego, a także prawa własności14.

Zgodnie z art. 72 prawa ochrony środo-

wiska instytucja planowania przestrzen-

nego w gminie jest środkiem prewencji,
który pozwala ustalić proporcje pozwalające na zachowanie lub przywracanie na

określonych terenach równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.

Jest to istotny instrument realizacji zasady

zrównoważonego rozwoju w stosunku do
powierzchni ziemi, w którym ustalone zostaną programy racjonalnego wykorzystywania powierzchni ziemi i racjonalnego go-

spodarowania zasobami gleb. Przykładowo
także zostały wyliczone zadania, które powinny być uwzględnione w zakresie racjo-

nalnego gospodarowania ziemi, są to m.in.

odpowiednie sposoby zagospodarowania
obszarów zdegradowanych w wyniku dzia-

łalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz
ruchów masowych ziemi.

A. Kaźmierska-Patrzyczna, Gospodarowanie zasobami geosfery, [w:] M. Górski, (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009, s. 444.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.
Art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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4.2. Plan gospodarowania na zdegradowanych gruntach rolnych.
Znajdujące się wokół ośrodków przemy-

słowych grunty rolne bardzo często zanieczyszczone w stopniu utrudniającym produk-

cję rolną bądź uniemożliwiającym uzyskanie

produktów i surowców bezpiecznych dla
zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych
właśnie na takich gruntach położonych na

obszarach ograniczonego użytkowania, należy opracować na koszt odpowiedzialnych

zakładów, plany gospodarowania na tych

gruntach . Projekt planu gospodarowania na
15

gruntach powinien określać rodzaje występujących zanieczyszczeń i ich wpływ na ist-

niejący sposób zagospodarowania, kierunki

wielkości rolnej, które mogą być uprawiane
i zalecenia dotyczące uprawy, ewentualne

obowiązki związane z prowadzeniem produkcji zwierzęcej oraz sposoby przeciwdziałania zmniejszaniu wartości użytkowej gleb.

4.3. Standardy jakości gleby.

Cel ochrony ziemi ma być osiągany po-

przez stosowanie zespołu środków praw-

nych, z których najważniejsze w praktyce
znaczenie mają środki o charakterze administracyjno-prawnym. Środki te mają najczęściej charakter tzw. standardów, wykorzystywanych przede wszystkim przy realizacji
zasady „zanieczyszczający płaci”. Za pomocą

tych standardów na sprawcę zanieczyszczenia może zostać nałożony obowiązek prze15

16
17

strzegania określonych wymagań ochron-

nych. Mogą one również być wykorzystane

jako podstawa przy ustalaniu odpowiednich
opłat i podatków. Można zauważyć, że słabą
stroną standardów o charakterze prewencyj-

nym jest ich stały poziom, w związku z czym
istnieje zagrożenie, że sprawcy mogą nie być

zainteresowani zmniejszeniem poziomu zanieczyszczeń poniżej norm ustalonych.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi

ustawodawca wprowadził standardy jakości
określające wartości liczbowe niektórych substancji w glebie albo ziemi, poniżej których żadna z funkcji pełnionych przez powierzchnię zie-

mi nie jest naruszona. Funkcję pełnioną przez
powierzchnię ziemi ocenia się na podstawie jej
faktycznego zagospodarowania i wykorzystania
gruntu chyba, że inna funkcja wynika z planu

zagospodarowania przestrzennego. Wartości
dopuszczalne stężeń w ziemi lub glebie określane są w załączniku do rozporządzenia16. Ponadto dopuszczalne stężenie metali ciężkich w gle-

bach znajdujących się na terenach gospodarstw,
w których może być prowadzona produkcja rol-

na metodami ekologicznymi, określają przepisy
o rolnictwie ekologicznym17. Glebę lub ziemię

uważa się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co
najmniej jednej substancji przekracza wartość

dopuszczalną, chyba, że przekroczenie wynika
z naturalnie wysokiej zawartości substancji w
środowisku.

4.4. Decyzja rekultywacyjna.
Jeśli na danym obszarze doszło do prze-

kroczenia standardów jakości gleby lub ziemi

Art. 16 ust. 1 art. 19, Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. z 2004 r. Nr. 121,
poz. 1266 z późn. zm.
Załącznik określa wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi pięćdziesięciu siedmiu substancji ujętych w sześciu grupach:
metale, nieorganiczne, węglowodorowe, węglowodory chlorowane, środki ochrony roślin i pozostałe zanieczyszczenia.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. Nr 93, poz. 898.
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podlega ona obowiązkowi rekultywacji. Re-

dowanych przez nieustalone osoby, w wyni-

terenom zdewastowanym zdolności pro-

niu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rol-

kultywację definiuję się jako zespół zabiegów
i czynności zmierzających do przywrócenia

dukcyjnych lub użytkowych . Rekultywacja
18

obejmuje przede wszystkim dwa procesy:

rekultywację właściwą i zagospodarowanie,
a jej przeprowadzenie wymaga kilku etapów.

W pierwszej dokonuje się inwentaryzacji
obszaru zdegradowanego, w drugiej opracowuje się projekt techniczno-ekonomiczny re-

kultywacji i zagospodarowania, a w trzecim
następuje realizacja projektu. Samo zagospo-

ku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych

ziemi, dokonuje starosta przy wykorzystywa-

nych, a rekultywacji gruntów przeznaczonych
do zalesienia przy wykorzystaniu środków
z budżetu państwa, na zasadach określonych
z budżetu państwa, na zasadach określonych
w przepisach o lasach20.

4.5. Zgoda na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych.
W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie

darowanie gruntów najczęściej przybiera po-

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie tych

Ustawa o ochronie gruntów ustanawia

nia przestrzennego sporządzonego przez or-

stać zagospodarowania rolnego, leśnego lub
rekreacyjnego .
19

nakaz, by w działalności przemysłowej re-

kultywacja i zagospodarowanie gruntów
były planowane, projektowane i realizowane
na wszystkich jej etapach. Artykuł 20 ust. 4
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

wskazuje na maksymalny okres prac rekul-

tywacyjnych, które prowadzący działalność
przemysłowa ma obowiązek zrealizować. Re-

kultywację prowadzi się w miarę jak grunty
stają się zbędne do prowadzenia działalności

przemysłowej oraz kończy się w terminie do
5 lat od jej zaprzestania. W świetle przepisów
ustawy o ochronie gruntów osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użyt-

gruntów na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się na podstawie planu zagospodarowa-

gany gminy w trybie przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, mających postać decyzji administracyjnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie

gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie na
cele nierolnicze i nieleśne:

1. gruntów rolnych stanowiących użytki rolne

klas I-III, jeżeli ich obszar przekracza 0,5 ha

– wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi,

2. gruntów leśnych stanowiących własności
Skarbu Państwa- wymaga uzyskania zgody

ministra właściwego do spraw środowiska
lub upoważnionej przez niego osoby,

kowej gruntów rolnych i leśnych jest zobo-

3. gruntów rolnych stanowiących użytki rol-

żonych, na obszarach rolniczej przestrzeni

ki rolne klas V i VI wytworzonych z gleb

wiązana do ich rekultywacji na własny koszt.
Rekultywacja na cele rolnicze gruntów połoprodukcyjnej, zdewastowanych lub zdegra18
19
20

ne klas IV, jeżeli ich obszar przekracza 1 ha

oraz gruntów rolnych stanowiących użyt-

pochodzenia organicznego i torfowisk,

S. Bieszczad, J. Sobota, Zagrożenie, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego, Wrocław 1993, s. 195.
Ibidem, s. 196-198.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.

51

52

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 18 (1/2012)

jeżeli ich obszar przekracza 1 ha, a także

tów z produkcji nastąpiło po wydaniu odręb-

wyrażonej po opinii izby rolniczej.

użytkowane na cele leśne22.

pozostałych gruntów leśnych- wymaga
uzyskania zgody marszałka województwa
Wyrażenie zgody na zmianę przeznacze-

nia gruntów następuje na wniosek wójta, do

którego to zostaje dołączona opinia dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdy grunty stanowią własność Skarbu

Państwa bądź opinia dyrektora parku naro-

dowego gdy grunty położone są na terenie
parku . Zmiana przeznaczenia gruntów rol21

nych i leśnych musi nastąpić na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego za zgodą właściwych organów.
Jednak zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych, ustawodawca dopuszcza wyjątek od takiego trybu postępo-

wania w przypadku okresowego wyłączania

gruntów z produkcji, związanego z podjęciem
natychmiastowych działań interwencyjnych

wynikających z klęsk żywiołowych lub wypadków losowych.

4.6. Zezwolenie na wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.
Instytucja wyłączenia z produkcji rolnej

lub leśnej służy jako instrument ochrony
ilościowej gruntów rolnych i leśnych, wiąże

się bowiem rozpoczęcie na nich działalności

innej niż rolnicza czy leśna. Na wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej czy leśnej nie wy-

starcza sama zmiana przeznaczenia terenu

w planie zagospodarowania przestrzennego.
Ustawodawca wymaga, aby wyłączenie grun21

22
23
24

nej decyzji zezwalającej. Odstępstwem od

tej zasady jest sytuacja gdy grunty mają być

Przez „wyłączenie gruntów z produkcji”23

należy rozumieć rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Ozna-

cza to, że wyłącznie gruntów z produkcji jest
czynnością faktyczną, polegającą na rozpoczę-

ciu innego użytkowania, w odniesieniu m.in.
do użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczanych do klas I, II, III, III a, III b, oraz użytków

rolnych klas IV, IV a, IV b, V i VI wytworzonych

z gleb pochodzenia organicznego, a także
przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne. Warunkiem wyłączenia gruntów z produkcji jest uzyskanie decyzji administracyjnej o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
lub leśnej. Organami administracji publicznej

kompetentnej do jej wydania są wymienieni
w art. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych

i leśnych: starosta, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektor parku
narodowego. Pierwszy z nich właściwy jest

wówczas, gdy wyłączenie dotyczy gruntów
rolnych, drugi gdy dotyczy gruntów leśnych,

trzeci zaś gruntów rolnych lub leśnych wchodzących w skład parku narodowego24.

Decyzje w tych sprawach podejmowane

są na wniosek podmiotu ubiegającego się

o wyłączenie gruntów z produkcji w trybie
postępowania

administracyjnego.

Organ

administracji publicznej wydający decyzję
o wyłączeniu gruntów z produkcji udziela ze-

Art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Art. 11 ust. 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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zwolenia i określa obowiązki z tym związane.

dość zróżnicowany charakter. Podział zadań

nia należności i opłat rocznych oraz jednora-

nistycznym) oraz zadania o charakterze re-

Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie gruntu

z produkcji łączy się z obowiązkiem uiszczezowego odszkodowania w razie dokonania
przedwczesnego

wyrębu

drzewostanu25,

których wysokość jest ustalana na podstawie
przepisów art. 12-14 zależnie od klasy bonitacyjnej gruntu i ich charakteru. W sytuacji

zbycia gruntów, co do których wydano wy-

magane decyzje, a nie wyłączonych jeszcze
z produkcji, obowiązek uiszczenia należności
i opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Zbywający jest zobowiązany uprzedzić o tym nabywcę.

5. Organy administracji
publicznej zajmujące się
ochroną powierzchni ziemi.
W zakresie zasad subsydiarności i decen-

tralizacji zadań administracji publicznej jest

dokonanie podziału zadań ochronnych po-

między szczeble administracji rządowej oraz
przekazanie tych zadań trzem szczeblom or-

ganów samorządowych. W pełną realizację
ochrony powierzchni ziemi wymagane jest

zaangażowanie wszystkich organów administracji publicznej, nie jest to wyłącznie zadanie administracji centralnej czy samorządu
terytorialnego.

5.1. Administracja centralna
w zakresie ochrony powierzchni ziemi.
Zadania organów administracji centralnej

w zakresie ochrony powierzchni ziemi mają
25
26
27
28

administracji publicznej można podzielić na

zadania o charakterze organizatorskim (plaglamentacyjnym i kontrolno-nadzorczym.

Pierwszą grupę stanowią zadania z zakre-

su polityki ochrony powierzchni ziemi, które

polegają na opracowywaniu planów i programów ochronnych. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa, wyrażonej

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, którą sporządza minister właściwy

do spraw rozwoju regionalnego, należy do
zadań Rady Ministrów. Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz okresowe

raporty26 o stanie zagospodarowania kraju

przyjmuje Rada Ministrów, stosując wymagania dotyczące postępowania w sprawie

oceny oddziaływania na środowisko skutków

realizacji planów i programów27. Przyjmując
tę koncepcję Rada ustala w jakim zakresie

będzie ona stanowiła podstawę sporządzania
programów zawierających zadania rządowe
służące realizacji inwestycji celu publiczne-

go o znaczeniu krajowym. Z tym zadaniem
wiąże się obowiązek przedłożenia Sejmo-

wi przez Prezesa Rady Ministrów koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania

kraju oraz okresowych raportów o stanie
zagospodarowania kraju28. Projekty progra-

mów sporządzają ministrowie i centralne organy administracji rządowej, stosowanie do

ich właściwości rzeczowej a opiniują sejmiki
właściwych województw. Programy uwzględniające cele i kierunki koncepcji przestrzen-

Art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Art. 47 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 40-41 ustawy prawa ochrony środowiska.
Art. 47 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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rozporządzenia przyjmuje Rada Ministrów.

5.2. Terenowe organy administracji
rządowej w zakresie ochrony
powierzchni ziemi.

ki przestrzennej i mieszkaniowej. Jego zada-

cji rządowej w zakresie ochrony powierzchni

do planu zagospodarowania przestrzennego

od wojewody. Zadania regionalnego dyrektora

nego zagospodarowania kraju w drodze
Rejestr takich programów prowadzi minister
właściwy do spraw budownictwa, gospodarniem jest także wnioskowanie do marszałka
województwa o wprowadzenie programu
województwa .
29

Do zadań o charakterze reglamentacyj-

nym należą te, które polegają na reglamen-

towaniu korzystania z części powierzchni
ziemskiej i przez to ograniczają prowadzenie
określonej działalności. Można do nich zali-

czyć zadania nałożone na Radę Ministrów do
tworzenia w drodze rozporządzenia parku

narodowego, któremu minister właściwy do
spraw środowiska nadaje statut i zatwierdza
plan ochrony30. Utworzenie parku podporządkowuje wszelką działalność na jego terenie i daje pierwszeństwo ochronie przyrody.

Zadania o charakterze kontrolno-nadzor-

czym, stanowią uprawnienia naczelnych organów do nadzoru pracy jednostek im podległych. I tak np. minister właściwy do spraw

środowiska sprawuje nadzór nad Lasami Pań-

stwowymi, a ponadto wspólnie z ministrem

właściwym do spraw rolnictwa i rozwoju wsi
kontroluje przestrzeganie przepisów ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych kontrola obejmuje wykonanie m.in. takich obowiązków jak rekultywacja

gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, przeciwdziałanie erozji gleb.
29

30
31

Wśród terenowych organów administra-

ziemi szereg uprawnień posiada regionalny

dyrektor ochrony środowiska, który przejął je
natomiast związane są z ochroną powierzchni
ziemi w aspekcie krajobrazowym. Przysługują

mu uprawnienia prawotwórcze, które realizuje poprzez stanowienie aktów prawa miej-

scowego. Do tej grupy można zaliczyć zadania,
których realizacja pośrednio wpływa na ochro-

nę powierzchni ziemi, a które wykonywane są
w ramach upoważnień zawartych w ustawie

o ochronie przyrody. Zasady określone w tej

ustawie dają możliwość realizowania jednego

z celów ochrony ziemi, jakim jest zachowanie
wartości przyrodniczych31.

Regionalny dyrektor dokonuje uzgodnie-

nia zakresu działań naprawczych w drodze

decyzji. Może w niej określić w odniesieniu
do których szkód należy działania naprawcze wykonać w pierwszej kolejności w przypadku wystąpienia więcej niż jednej szkody

w środowisku. Ustalając kolejność podej-

mowanych działań naprawczych, dyrektor
kieruje się charakterem, zasięgiem i rozmiarem poszczególnych szkód w środowisku
oraz zagrożeniem dla zdrowia ludzi, a także

możliwością naturalnej naprawy elementów
przyrodniczych na obszarze na którym szkoda w środowisku wystąpiła. Regionalnemu

dyrektorowi przysługują także uprawnienia o charakterze kontrolno-nadzorczym.

Art. 48-49 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 8-10 ustawy prawa ochrony środowiska.
Art. 101 ustawy prawo ochrony środowiska.
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Dyrektor wydaje decyzje zobowiązujące do

dział do samorządu województwa, który

na powierzchni ziemi. Sprawowanie przez

wał o sposobie zadysponowania środkami

przeprowadzenia wymaganych działań ma-

jących na celu naprawienie szkód powstałych
dyrektora nadzoru nad działaniami zapobiegawczymi lub naprawczymi może być przejęte przez wojewodę. Występuje to wówczas,

gdy podmiot korzystający z środowiska nie
może zostać zidentyfikowany lub nie można
wobec niego wszcząć postępowania egzekucyjnego lub egzekucja stała się bezskuteczna,

a z uwagi na zagrożenie dla życia lub zdrowia

ludzi bądź możliwość zaistnienia nieodwra-

calnych szkód w środowisku jest konieczne
natychmiastowe podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych.

Duża część kompetencji w zakresie ochro-

ny powierzchni ziemi została też przekazana

terenowym organom rządowej administra-

cji niezespolonej, których obowiązkiem jest
uzgadnianie z wojewodą projektów podejmowanych aktów prawa miejscowego, zapewnienie zgodności swych działań z polecenia-

mi wojewody, a także składanie wojewodzie
rocznych sprawozdań ze swej działalności.

Do najważniejszych z tej kategorii należą:
dyrektorzy okręgowych i specjalistycznych

urzędów górniczych, będący organami nadzoru górniczego podległych Prezesowi Urzędu Górniczego32.

5.3. Samorząd terytorialny
w zakresie ochrony powierzchni ziemi.
Najmniej zadań związanych z ochroną

powierzchni ziemi ustawodawca przewi32

33
34
35

M. Górski, (red.), op.cit., s. 459.
Art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

pełnił funkcję dysponenta terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i decydoi kolejnością przeprowadzania działań ulepszających stan gleb.

Największym organem w zakresie ochro-

ny gruntów rolnych jest starosta, który

wykonuje te zadania jako zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. W ramach

ochrony jakościowej gruntów należy do nie-

go wydawanie decyzji wyłączającej grunty
z produkcji rolniczej oraz nakładające obo-

wiązek zdjęcia i wykorzystania próchniczej
warstwy gleby z gruntów najwyższych klas

bonitacyjnych33. Zgodnie z przepisami usta-

wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
starosta podejmuje decyzje w sprawie rekul-

tywacji gruntów. Ponadto może dla ochrony
gruntów przed erozją wydać decyzje administracyjną nakładającą na ich właściciela

obowiązek zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych34.

Ostatnią grupą zadań powiatu w zakresie

ochrony powierzchni ziemi są zadania kontrolno-nadzorcze. Wśród nich należy wyróżnić przeprowadzony przez starostę monitoring gruntów rolnych, polegający na przepro-

wadzeniu co 3 lata badania poziomu skażenia
gleb i roślin występujących na obszarach

ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych i innych gruntach zdegradowanych i zdewastowanych, położonych poza tymi obszarami35.
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Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w zakre-

sie ochrony jakościowej gruntów został wypo-

SŁOWA KLUCZOWE
ochrona powierzchni ziemi, pojęcie po-

sażony w kompetencje mające charakter zadań

wierzchni ziemi, instrumenty ochrony, orga-

innymi czynnikami niż erozja, wójt (burmistrz,

STRESZCZENIE

zobowiązująco-reglamentacyjnych. W sytuacji

wystąpienia degradacji gruntów, spowodowanej

prezydent miasta) wydaję decyzję nakazującą
wykonanie przez właściciela gruntów odpo-

ny administracji publicznej, ustawa Ochrony
Środowiska.

W niniejszym artykule autor podejmuje roz-

wiednich zabiegów w określonym terminie, ale

ważania dotyczące analizy zagrożeń wynikają-

wykonania zastępczego zabiegów zapobiega-

dotyczące ochrony powierzchni ziemi są mało

dopiero po stwierdzeniu jego winy. Nie wykona-

nie decyzji nakłada na wójta obowiązek zlecenia
jącym degradacji gruntów, z wykorzystaniem

środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
do czasu zwrotu przez właściciela gruntów kosz-

tów poniesionych. Środki te przyznawane są na
wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

przez samorząd województwa po umotywowaniu w odpowiedni sposób takiego wniosku

6. Zakończenie

Podsumowując powyższe rozważania nale-

ży stwierdzić, iż instrumenty prawne ochrony

powierzchni ziemi, przyjęte na gruncie pol-

skiego prawa są złożone i mało spójne. Powodu

takiego stanu należy szukać w rozproszonym
systemie regulacji ochrony środowiska doty-

czącym ochrony powierzchni ziemi, ponieważ
tworzące go przepisy nie występują wyłącznie

w aktach prawnych z zakresu ochrony środowi-

cych ze stanu środowiska w Polsce oraz ochrony
gleb. Wskazuję również iż instrumenty prawne

spójne. Jednak najważniejsze znaczenie odgry-

wa ustawa Prawo ochrony środowiska, która

przedstawia ogólne cele ochrony powierzchni
ziemi, oraz odsyła do innych aktów prawnych
m.in. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz planu gospodarowania
na zdegradowanych gruntach, a także środków

reglamentacyjnych ograniczających dostępność

korzystania z powierzchni ziemi jak np. stan-

dardy jakości gleby, decyzje rekultywacyjną,

zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów oraz
zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji,

a także do ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych.

KEYWORDS

protection of the earth, the concept of the

ska, ale również występują w aktach prawnych

earth’s surface, the instruments of protec-

szych znaczeń w tym zakresie odgrywa ustawa

SUMMARY

regulujących inne dziedziny życia społecznego.

Jednakże podstawowe i jedno z najważniej-

Prawo ochrony środowiska, która wyznacza

ogólne cele ochrony powierzchni ziemi, odsyłając do regulacji szczegółowych, zawartych w innych aktach prawnych, m.in. do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

tion, public administration, the Environmental Protection Act.

In this article the author takes the consid-

erations concerning the analysis of threats

from the environment in Poland and soil
protection. It also indicates that the legal in-

Artykuły ekonomiczne

struments for the protection of the earth’s

ability of regulatory powers to use the earth’s

tal Protection Act, which presentsthe general

and permit the exclusion of land from produc-

surface are not very consistent. But the most

important role is played by the Environmen-

objectives of soil protection, and refers to other
legislation such aszoning plan and management
plan for degraded land, and restricting theavail-
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Szymon Okoń

Aspekty kolizyjnoprawne
transgranicznego łączenia się spółek1
.

Conflict of laws issues concerning cross-border mergers

I. Wprowadzenie
Postępujący proces globalizacji wymu-

sza na przedsiębiorcach podejmowanie ak-

tywności nie tylko na terytorium swojego
państwa, ale również poza granicami kraju.

Popularne staje się zawieranie porozumień
o charakterze transgranicznym, w ramach

których deklaruje się wzajemną i długotrwałą
współpracę. Najwyższym stopniem integracji

przedsiębiorstw, pochodzących z różnych

tywną metodę restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która stopniowo przyczyniać się ma do

wzmocnienia rynku wewnętrznego. W aspekcie transgranicznego łączenia się spółek niezwykle istotnego znaczenia nabierają normy
kolizyjnoprawne.

II. Pojęcie transgranicznego
łączenia się spółek
Analizę

aspektów

kolizyjnoprawnych

państw może być niewątpliwie ich transgra-

związanych z transgranicznym łączeniem

nieczne stało się stworzenie ram prawnych

jest fuzja transgraniczna. W literaturze można

niczne połączenie. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw spowodowała, że koumożliwiających koncentrację gospodarczą.

Przełomowym momentem dla funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej było

przyjęcie dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października

2006 r. w sprawie transgranicznego łączenia
się spółek kapitałowych (Dziesiąta Dyrektywa) . Wprowadziła ona stosunkowo efek2

1

2
3

się spółek należy rozpocząć od rozważenia

w pierwszej kolejności czym w rzeczywistości
spotkać się z bardzo różnymi poglądami w tym
przedmiocie. Według jednego z nich, z fuzją
transgraniczną mamy do czynienia wówczas,

kiedy w danym stanie faktycznym dochodzi do
przeniesienia masy majątkowej z jednego pań-

stwa do drugiego3. Definicję tę należy uznać za
niewłaściwą, ponieważ w tego typu transak-

cjach nie zawsze dochodzi do migracji majątku

Niniejszy tekst został opublikowany także w Zeszytach Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego, Zeszyt IV,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2012.
Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, (Dz.Urz. UE Nr L 310 z 25 listopada 2005 r., s. 1).
A. Zabłocka, Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez spółki w rozumieniu
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002/ 1-2, s. 125.
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pomiędzy państwami. W literaturze podkre-

dek prawny), któremu podlega ocena zdolno-

w ich trakcie do przetransferowania masy ma-

(statut personalny) osób prawnych jest okre-

śla się, że w przypadku przeważającej liczby

fuzji transgranicznych rzeczywiście dochodzi
jątkowej jednej lub kilku łączących się spółek
przez granicę. Niemniej jednak dla uznania, iż

w danym przypadku mamy do czynienia z fuzją transgraniczną, takie przeniesienie masy
majątkowej przez granicę bynajmniej nie jest

bezwzględnie konieczne i nie stanowi wcale
istoty tego typu łączenia się spółek . Niewąt4

pliwie dla fuzji transgranicznej najważniejsze

znaczenie ma kwestia zetknięcia się ze sobą
dwóch różnych porządków prawnych w ra-

mach prowadzonej transakcji. W doktrynie
prawa prywatnego międzynarodowego dość
zgodnie uznaje się, że jeżeli dana fuzja ma charakter transgraniczny, a więc jeżeli każda z łą-

czących się spółek podlega w zakresie swojego
statusu osobowego prawu innego państwa,

to wówczas warunki (przesłanki), procedura
(przebieg) oraz skutki takiej fuzji powinny być
regulowane przez wszystkie wchodzące w danym przypadku w grę porządki prawne, czyli
przez wszystkie statuty personalne .
5

III. Statut personalny osoby
prawnej
Mianem statutu personalnego osoby

prawnej określa się w doktrynie prawa prywatnego międzynarodowego prawo (porzą4
5
6
7
8
9
10

ści prawnej oraz innych elementów statusu

osobowego osób prawnych6. Statut osobowy

ślonym porządkiem prawnym (zespołem
norm prawnych), natomiast status osobowy
oznacza sytuację (pozycję) prawną, w jakiej
znajduje się dana osoba prawna w świetle

danego porządku prawnego7. W doktrynie
wskazuje się także, że w zakresie swojej zdolności prawnej oraz w zakresie innych ele-

mentów swojego statusu osobowego każda
spółka podlega prawu jakiegoś określonego
państwa, a konkretnie – albo prawu państwa

swojej rzeczywistej siedziby (tak jest w państwach, których prawo prywatne międzyna-

rodowe przyjęło tzw. teorię siedziby), albo
prawu państwa, zgodnie z ustawodawstwem
którego dana spółka powstała (tak jest z kolei
w państwach, których prawo prywatne międzynarodowe przyjęło tzw. teorię założenia)8.

Teoria siedziby została przyjęta dla określe-

nia statutu personalnego osób prawnych
w prawie kolizyjnym większości państw Unii
Europejskiej (Austria, Belgia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Luksemburg, Niemcy, Portugalia

czy Polska)9. Natomiast rozwiązania oparte
na teorii inkorporacji przyjmują m.in. w Europie: Anglia, Szwajcaria, Niderlandy, Lich-

tenstein, Słowenia, Ukraina, Węgry10. Należy
także zauważyć, że w obowiązujących w po-

M. Szydło, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej, Rejent 2006/ 12, s. 98.
M. Szydło, Transgraniczne…, s. 99.
M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2001, s. 96.
M. Szydło, Statut personalny osób prawnych w projekcie nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, Kwartalnik
Prawa Prywatnego 2007/ 1, s. 155.
M. Szydło, Transgraniczne… , s. 99.
J. Poczobut, Osoby prawne w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Projekt nowelizacji ustawy, Kwartalnik
Prawa Prywatnego 2000/ 3, s. 541.
M. Pazdan [w:] System prawa handlowego. Prawo spółek handlowych (red. S. Włodyka), Tom 2A, Warszawa 2007, ss. 412-413.
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szczególnych państwach normach kolizyjnych

prawnych. Prawo wskazuje więc sposoby łą-

siedziby i teorią założenia, kiedy to statut per-

prawnej), warunki łączenia się (na przykład

można również spotkać się z rozwiązaniami

pośrednimi, sytuującymi się pomiędzy teorią
sonalny osób prawnych jest wprawdzie gene-

ralnie wyznaczany za pomocą któregoś z tych
dwóch (wybranych przez dane państwo) klasycznych łączników, ale równocześnie prze-

widziana jest przez ustawodawcę możliwość
posłużenia się w pewnych przypadkach in-

nym łącznikiem kolizyjnym niż ten przyjęty
jako zasadniczy .
11

Statut personalny osób prawnych nie ogra-

nicza się do unormowania kwestii, czy osoba
prawna istnieje, lecz obejmuje wszystkie stosunki, dotyczące jej ustroju i zarządu . Zgod12

nie z poglądami doktryny i orzecznictwa statut
personalny obejmuje m. in. takie zagadnienia,

jak: zdolność prawna i zdolność do czynności
prawnych; powstanie, ustanie, przekształcenie

i łączenie osoby prawnej z innymi podmiota-

mi; kwalifikacje typu spółki w ramach danego
porządku prawnego; struktura organizacyjna

spółki i kompetencje organów; stosunki między wspólnikami a spółką; obowiązki człon-

czenia się osób prawnych (na przykład fuzja

przez przejęcie lub zawiązanie nowej osoby

przesłanki posiadania przez daną osobę
prawną aktywnej i pasywnej zdolności łączenia się), procedurę łączenia się (na przykład konieczność podejmowania określonych

uchwał przez wskazane organy łączących się

osób prawnych, konieczność sporządzania
określonych aktów i dokumentów), a także
skutki łączenia się (na przykład przejście majątku osoby prawnej przejmowanej lub osób

prawnych łączących się przez zawiązanie
nowej osoby prawnej na osobę prawną przejmującą lub też na osobę prawną nowo zawiązaną, zmiana sposobu ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania osoby prawnej

przejmowanej lub osób prawnych łączących

się przez zawiązanie nowej osoby prawnej)14.

IV. Statut personalny
a transgraniczne łączenie się
spółek

Przyjmuje się, że w przypadku fuzji trans-

ków organów spółki i zasady ich odpowie-

granicznych powinny być one regulowane

(akcji); tryb podejmowania decyzji (uchwał)

które zapewnia swobodne przeprowadzanie

dzialności wobec spółki lub wspólników; zasa-

dy reprezentacji spółki; zbywalność udziałów

przez władze spółki; postępowanie rejestrowe
i skutki wpisu do rejestru; likwidacja spółki;
ochrona kontrahentów spółki .
13

Statutowi personalnemu danej osoby

prawnej podlega również łączenie się osób
11

12
13
14

przez wszystkie statuty personalne łączących
się spółek. Zasada ta nie stanowi rozwiązania,
transgranicznego łączenia się spółek. Kumulatywne stosowanie norm prawnych przewidzianych w porządkach prawnych łączących się

spółek może doprowadzić do sytuacji, w której

przeprowadzenie fuzji transgranicznej będzie

M. Szydło, Statut…, s. 156.
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1936 r., III C 1167/35 (Zb.Urz. 1937, poz. 318).
M. Pazdan, Prawo …, s. 167; T. Targosz (w:) Europejskie prawo spółek. Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce (red. M.
Cejmer, J. Napierała, T. Sójka), Warszawa 2008, s. 119.
M. Szydło, Statut …, s. 171.
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wiązało się z licznymi trudnościami, a niekiedy

stosowanie do skutków fuzji transgranicznej,

prowadzenia. Z tym ostatnim przypadkiem

może niekiedy prowadzić do sprzecznych re-

może prowadzić do sytuacji, kiedy tego typu

transakcja nie będzie w ogóle możliwa do prze-

możemy mieć do czynienia wtedy, kiedy jeden

z porządków prawnych nie będzie dopuszczał
przeprowadzenia transgranicznego łączenia

się spółek. Określone kwestie składające się na
procedurę połączenia są często odmiennie uregulowane w różnych porządkach prawnych .
15

Można tutaj w szczególności wymienić przepisy

dotyczące ochrony wierzycieli, dopuszczalności
zaskarżenia uchwały o połączeniu po rejestracji
połączenia i dopuszczalności wykreślenia już za-

rejestrowanej fuzji wskutek uchylenia uchwały
o połączeniu, kolejności wpisów dokonywanych
w rejestrach łączących się spółek i ustalenia

dnia, w którym połączenie staje się skuteczne .
16

W poszczególnych systemach prawnych kwestie
te mogą być uregulowane zupełnie odmiennie.
W ramach różnych porządków prawnych, wręcz

niemożliwe staje się znalezienie dwóch takich
samych norm prawnych. Zazwyczaj są one

ukształtowane i wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego krajowego systemu prawa spółek.

Stwierdzone rozbieżności pomiędzy nor-

mami różnych porządków prawnych można
próbować usuwać, korzystając z instrumentów

wypracowanych w doktrynie prawa prywatne-

go międzynarodowego, takich jak dopasowanie
czy substytucja . Łączne (kumulatywne) za17

15
16

17
18
19
20

wszystkich miarodajnych w danym przypadku

porządków prawnych (statutów personalnych)

zultatów i w efekcie trzeba wówczas będzie
podjąć uciążliwe zabiegi polegające na dosto-

sowywaniu do siebie wszystkich wchodzących
w grę systemów prawnych, np. poprzez sfor-

mułowanie specjalnej normy merytorycznej
mającej w swoim założeniu upodobnić do siebie sprzeczne normy zawarte w poszczególnych, kumulatywnie stosowanych statutach

personalnych18. W doktrynie wskazuje się,

że konieczne jest poszukiwanie kompromisu

między interesami zagranicznych spółek i ich
wspólników

uczestniczących

bezpośrednio

w procesach fuzji i podziału oraz wspólników

spółek zależnych mających siedziby w Polsce,

a także uwzględnienie interesów wierzycieli

tych spółek19. W praktyce nie zawsze będzie to
jednak prowadziło do zadowalających rezultatów, dlatego na transgraniczne operacje restrukturyzacyjne na podstawie niezharmonizowanych przepisów prawa krajowego mogą zde-

cydować się niewielkie spółki kapitałowe albo

spółki osobowe, których wszyscy wspólnicy są

zgodni co do konieczności jej przeprowadzania,
i których wierzyciele nie zgłaszają sprzeciwu
względnie mogą zostać szybko zaspokojeni lub
zabezpieczeni20. W literaturze wskazuje się, iż
bez żadnej wątpliwości najbardziej optymalną

J. Napierała, Transgraniczna ..., s. 481.
K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i
polskiego [w:] Europejskie prawo spółek. Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce (red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka),
Warszawa 2008, s. 263.
J. Napierała, Transgraniczna ..., s. 485.
M. Szydło, Transgraniczne ..., s. 101.
S. Sołtysiński, Prawo właściwe dla spółek prawa handlowego, Rejent 2001/ 7-8, s. 296.
N. Krause, N. Kupla, Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen nach SEVIC Systems und der EU-Verschmelzungsrichtlinie, AG 2006/ 7, s. 51.
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sytuacją byłoby, gdyby fuzje transgraniczne były

Wśród postanowień Dziesiątej Dyrektywy

regulowane określonym aktem prawa między-

można doszukać się kliku norm kolizyjnych.

ny poszczególnych aspektów transgranicznej

w połączeniu transgranicznym spełnia wy-

narodowego, który zawierałby nie tylko normy

kolizyjne (wskazujące prawo właściwe do oce-

fuzji), ale także jednolite normy merytoryczne,
w jednoznaczny sposób regulujące określone
zagadnienia związane z transgranicznym łączeniem się . Tego typu akt prawny, o zasięgu eu21

ropejskim, to Dziesiąta Dyrektywa. W ramach

Unii Europejskiej stworzenie i wprowadzenie
takiej regulacji było z pewnością prostsze niż
w przypadku, gdyby miała mieć ona zasięg mię-

dzynarodowy. Jest tak przede wszystkim z tego
względu, że w ramach Unii Europejskiej mamy
do czynienia z procesem harmonizacji prawa

spółek, co wiąże się z tym, że systemy prawa

spółek poszczególnych państw członkowskich
stają się coraz bardziej jednolite.

V. Normy kolizyjnoprawne
w Dziesiątej Dyrektywie
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmia-

nie ustawy – Kodeks spółek handlowych

22

nie przewidziała implementacji do polskiego

porządku prawnego norm prawa kolizyjnego
zawartych w Dziesiątej Dyrektywie. Naturalnym byłoby implementowanie tych postanowień w ustawie regulującej prawo prywatne

międzynarodowe, akcie prawnym najbardziej
właściwym ze względu na wyżej wymienioną

materię, regulującym problematykę prawa

właściwego dla osób prawnych, w tym również dla spółek kapitałowych23.
21
22
23
24

Po pierwsze, art. 4 ust 1 lit b zd. 1 Dziesiątej

Dyrektywy stanowi, że spółka uczestnicząca
mogi oraz formalności wynikające z przepi-

sów właściwego dla niej prawa krajowego. Po
drugie, art. 11 ust. 1 zd. 1 Dziesiątej Dyrektywy wskazuje, iż każde państwo członkowskie wyznacza sąd, notariusza lub inny organ

właściwy dla kontroli zgodności połączenia

transgranicznego z prawem w odniesieniu do
tej części procedury, która dotyczy ukończe-

nia połączenia transgranicznego i tam, gdzie
to właściwe, zawiązania nowej spółki w wyniku połączenia transgranicznego, jeżeli spółka powstająca w wyniku połączenia transgra-

nicznego podlega jego prawu krajowemu. Po
trzecie, art. 12 Dziesiątej Dyrektywy stanowi,

że prawo państwa członkowskiego, którego
jurysdykcji podlega spółka powstająca w wy-

niku połączenia transgranicznego, określa
datę, z którą połączenie transgraniczne staje

się skuteczne. Jednakże połączenie może stać

się skuteczne dopiero po przeprowadzeniu
kontroli zgodności z prawem transgranicznego połączenia.

W uzasadnieniu do projektu ustawy24

transponującej do polskiego porządku prawnego postanowienia Dziesiątej Dyrektywy,

wyraźnie podkreśla się, że dyrektywa ta zachowuje neutralność, tj. uwzględnia stosowanie przez systemy prawne państw Unii

Europejskiej zarówno łącznika siedziby, jak

M. Szydło, Transgraniczne ..., ss. 101-102.
Dz. U. 2008, Nr 86, poz. 524.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z uzasadnieniem, druk sejmowy Nr 68 z
8 listopada 2007 r., www.sejm.gov.pl.
Ibidem.
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i łącznika inkorporacji, względnie innych roz-

łowego unormowania kwestii związanych

łączników jako wyłącznie miarodajnych dla

nie, przy okazji oceny implementacji przepi-

wiązań. Wskazuje się również, iż Dziesiąta
Dyrektywa nie opowiada się za żadnym z tych
określenia prawa właściwego . Istota regu25

lacji kolizyjnej Dziesiątej Dyrektywy sprowa-

dza się zatem nie do determinowania prawa
właściwego za pośrednictwem łącznika wy-

branego przez ustawodawcę unijnego, ale do
rozgraniczenia zakresów miarodajnych statutów26. W tym zakresie, przy uwzględnieniu

dwuetapowego postępowania właściwego dla
transgranicznego łączenia się spółek przewi-

dzianego w Dziesiątej Dyrektywie, łączenie

z transgranicznym łączeniem się spółek. Zostało to zauważone i podkreślone w doktry-

sów Dziesiątej Dyrektywy28. W nowej ustawie
Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4
lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 80, poz. 432)

w art. 19 ust. 3 pkt 1 wymienia się łączenie
jako kwestię należącą do zakresu statutu per-

sonalnego osoby prawnej, a w art. 19 ust. 2
wprowadzono normę kolizyjną o następują-

cej treści: „Połączenie osób prawnych mających siedziby w różnych państwach wymaga

dopełnienia wymagań określonych w prawie

podlega prawu krajowemu, właściwemu dla

tych państw”.

prawu właściwemu spółki przejmującej lub

narodowego oraz jej ewentualnych założeń

każdej z biorących udział w procedurze spół-

Rozpoczęcie dyskusji na temat konieczno-

ek, natomiast ukończenie połączenia podlega

ści rekodyfikacji prawa prywatnego między-

połączenia. Ochrona wspólników mniejszo-

Do czasu uchwalenia obecnie obowiązującej

nowo zawiązanej powstałej w wyniku tego
ściowych odbywa się na zasadach przewidzianych w statutach personalnych łączących
się spółek.

VI. Transgraniczne łączenie
się spółek w prawie prywatnym międzynarodowym
Obowiązująca do niedawna ustawa z dnia

12 listopada 1965 r. – Prawo międzynarodowe prywatne
25
26
27
28
29

30

27

nie przewidywała szczegó-

datuje się na połowę lat dziewięćdziesiątych29.

ustawy opracowano kilka projektów tego aktu
prawnego. Jeden z nich, w 2005 r. przedstawi-

ła działająca przy Ministrze Sprawiedliwości
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego30,

modyfikacje do tego projektu zostały przyjęte
w 2006 r. Zgodnie jego art. 19 § 7 (po zmianie
art. 18 § 7) norma kolizyjna dotycząca połączeń osób prawnych brzmiała następująco:

„Fuzja osób prawnych mających siedziby główne w różnych państwach wymaga dopełnienia

Ibidem.
Ibidem.
Dz. U. 1965, Nr 46, poz. 290 ze zm.
K. Oplustil, Transgraniczna ..., s. 249.
J. Balcarczyk, Wybrane problemy związane z projektem ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, Rejent 2009/ 7-8,
s. 9; M. Pazdan, Założenia i główne kierunki reformy prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce, PiP 1999/ 3,
s. 20; M. Pazdan, O potrzebie reformy polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i niektórych proponowanych
rozwiązaniach, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000/ 3, s. 501; A. Kozakiewicz, W. Krukowski, Co dalej z kodyfikacją
prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce?, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003/ 4, s. 927.
Uzasadnienie do projektu ustawy opublikowane w Kwartalniku Prawa Prywatnego 2006/ 3, s. 837; projekt udostępniony na stronie http://www.ms.gov.pl.
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wymagań określonych w prawie tych państw”.
Należy również zwrócić uwagę na rządowy

projekt ustawy z 2008 r. Zgodnie z propo31

nowanym w nim art. 19 ust. 7, norma koli-

zyjna przedstawiała się następująco: „Fuzja
osób prawnych mających siedziby w różnych

państwach wymaga dopełnienia wymagań

określonych w prawie tych państw”. Dokonując analizy wyżej przedstawionych propono-

wanych norm kolizyjnych oraz tej przyjętej
w nowej ustawie należy stwierdzić, że są one

co do zasady podobne w swojej treści. Wobec

powyższego przedstawione dotychczasowo
poglądy w literaturze w odniesieniu do przy-

wołanych projektów ustawy, w zakresie tej
normy kolizyjnej pozostają aktualne.
Przytoczona

wyżej

norma

kolizyjna

stanowi, że operacja transgranicznej fuzji

powinna podlegać wszystkim wchodzącym w grę porządkom prawnym, a więc
wszystkim statutom personalnym, które

są miarodajne dla każdej z osób prawnych

uczestniczących w operacji transgranicz-

nego łączenia się32. W przypadku, gdy nie

było powyższej normy kolizyjnej, konieczne
było odwołanie się w tym zakresie do zasad
sformułowanych w doktrynie prawa, zarówno zagranicznej, jak i polskiej33. W tym

przedmiocie warto przytoczyć pogląd dok-

tryny niemieckiej określany mianem „teorii
zjednoczenia” (Vereinigungstheorie), zgodnie z którą należy brać pod uwagę statuty

personalne wszystkich spółek uczestniczą-

cych w połączeniu, co jednak nie oznacza,
31

32
33
34

że każdą kwestię prawną w każdym przypadku należy oceniać z punku widzenia
wszystkich wchodzących w grę porządków

prawnych34. Zgodnie ze wskazaną teorią,
dopuszczalność połączenia i jego przesłanki
oraz procedura połączeniowa podlega statu-

towi personalnemu danej łączącej się spółki.
Połączenie spółek różnych typów jest moż-

liwe wówczas, gdy dopuszczają go obydwa
wchodzące w grę krajowe porządki prawne.
W sprawach, które nie wymagają wspólnego

działania spółek (na przykład przygotowanie
zgromadzenia wspólników i podjęcie uchwał
o połączeniu) czynności proceduralne przeprowadzane są oddzielnie na podstawie pra-

wa właściwego dla każdej łączącej się spółki.
W odniesieniu do czynności, przy których
konieczne jest współdziałanie wszystkich
łączących się spółek, statuty personalne łączących się spółek należy stosować kumu-

latywnie. Z kolei zasady ochrony wierzycieli
i wspólników mniejszościowych łączących
się spółek powinny podlegać statutowi personalnemu każdej z nich, co oznacza m. in., że

z instrumentów ochronnych przewidzianych
w prawie polskim korzystać mogą wyłącznie

wierzyciele polskiej łączącej się spółki. Dla
określenia skutków prawnych transgranicz-

nej fuzji miarodajne będzie natomiast prawo
spółki przejmowanej (lub spółek łączących

się per unionem), które powinno przewidywać sukcesję uniwersalną jako skutek fuzji.

Jednak po wykreśleniu spółki przejmowanej

lub spółek łączących się per unionem znajdzie

Rządowy projekt ustawy – Prawo międzynarodowe prywatne, druk sejmowy Nr 1277 z 31 października 2008 r., www.
sejm.gov.pl.
M. Szydło, Statut ..., s. 190.
K. Oplustil, Transgraniczna ..., s. 249.
J. Napierała, Transgraniczna ..., s. 482; K. Oplustil, Transgraniczna ..., s. 249.
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zastosowanie co do zasady wyłącznie prawo

nej normy dotyczącej spółek kapitałowych

lizyjna dotycząca połączenia spółek nie tylko

cym z Dziesiątej Dyrektywy38. W pozostałym

spółki przejmującej albo nowo zawiązanej35.

W literaturze wskazuje się, że norma ko-

nie realizuje założeń kolizyjnoprawnych Dziesiątej Dyrektywy, ale wręcz wykazuje wyraźną sprzeczność z Dziesiątą Dyrektywą. Tak

skonstruowany przepis nie wyjaśnia kwestii

podstawowej: czy porządki prawne właściwe
dla każdej z łączących się spółek należy sto-

sować kumulatywnie czy też rozłącznie. Bez
względu na przyjętą interpretację nie odpowiada to wymaganiom Dziesiątej Dyrektywy,

ponieważ nie wyróżnia krajowego i między-

narodowego etapu łączenia . W aspekcie
36

ochrony wspólników mniejszościowych podkreśla się, że powinna ona następować za po-

z państw członkowskich Unii Europejskiej,
która odpowiadałaby standardom wynikają-

zakresie reguły dotyczące łączenia się osób
prawnych z różnych państw członkowskich

Unii Europejskiej, należących do kategorii
spółek w rozumieniu art. 54 TfUE (dawniej
art. 43 TWE), powinny być ukształtowane

w sposób eliminujący potencjalny zarzut, że

nadmiernie ograniczają traktatową swobodę
przedsiębiorczości39.

VII. Rozwiązania
kolizyjnoprawne w prawie
szwajcarskim
W dyskusjach z zakresu prawa kolizyjnego

mocą instrumentów rozwiniętych w prawie

dotyczącego transgranicznej fuzji spółek od-

polegają na regulacjach statutu personalne-

okoliczność, czy spółka krajowa jest spółką

właściwym dla łączących się osób prawnych.

Osoby, których interesy mogą być naruszone,
go osoby prawnej, z którą wiążą je stosunki

prawne, nie zaś na rozwiązaniach innych systemów prawnych .
37

W literaturze de lege ferenda postuluje się

zastąpienie w całości art. 19 ust. 7 obecnie
obowiązującej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe bardziej rozbudowaną regula-

cją prawa właściwego dla łączenia się osób
prawnych, które podlegają w obszarze statutu

personalnego różnym porządkom prawnym.

Konieczne jest także wprowadzenie szczegól35

36
37
38
39
40
41

rębnie analizowane są najczęściej dwa przypadki, mianowicie punktem odniesienia jest

przejmującą czy przejmowaną40. Podejście to
znalazło swój wyraz w prawie szwajcarskim,

które stosunkowo szeroko reguluje przypa-

dek transgranicznej fuzji spółek, w art. 163a

IPRG fuzję z zagranicy do Szwajcarii (fuzję
imigracyjną), zaś fuzję ze Szwajcarii za grani-

cę (fuzję emigracyjną) w art. 163b IPRG, a tym

samym w pewnym sensie regulacja ta może
być potraktowana modelowo41. W świetle

powyższego, istotne znaczenie będzie zatem
miała analiza tych przepisów, w szczególno-

K. Oplustil, Transgraniczna ..., s. 249; N. Krause, N. Kulpa, Grenzüberschreitende…, s. 50.
A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010, ss. 445-446.
A. Opalski, Europejskie…, s. 843.
A. Opalski, Europejskie…, s. 843.
A. Opalski, Europejskie…, s. 843.
E. Wieczorek, Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2009/ 7, s. 61.
E. Wieczorek, Transgraniczna…, s. 62.
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ści drugiego przypadku, jako że proponuje on

powiednio chronione (art. 163b ust. 1 IPRG).

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to

wobec spółki przejmującej (art. 163b ust. 2

rozwiązanie podobne do tego wprowadzonego w Dziesiątej Dyrektywie.

jak została uregulowana w Szwajcarii kwestia

fuzji, w której spółką przejmującą lub nowo
zawiązaną jest spółka szwajcarska. Szwajcarska spółka może przejąć spółkę zagraniczną

albo połączyć się ze spółką zagraniczną two-

rząc nową spółkę szwajcarską, jeżeli prawo
właściwe dla spółki zagranicznej na to pozwala oraz warunki stawiane przez to prawo

są spełnione (art. 163a ust. 1 IPRG) . W po42

zostałych przypadkach fuzja podlega prawu
szwajcarskiemu (art. 163a ust. 2 IPRG). Artykuł 163a ust. 1 IPRG wspiera zastosowanie

prawa obcego, aczkolwiek z art. 163a ust. 2
IPRG wynika, że muszą być również spełnio-

ne przesłanki prawa szwajcarskiego . Nie
43

oznacza to jednak, że zasadą jest właściwość
prawa obcego, a prawo szwajcarskie znajdzie
pomocnicze zastosowanie jedynie w kwestiach w nim nie uregulowanych. Przeciwnie,

przesłanki prawa obcego oraz szwajcarskiego
muszą być spełnione kumulatywnie .
44

Inaczej jest, gdy chodzi o fuzję, w której

spółką przejmującą lub nowo zawiązaną jest
spółka zagraniczna. Tutaj, spółka zagraniczna może przejąć spółkę szwajcarską albo

połączyć się ze spółką szwajcarską tworząc
nową spółkę zagraniczną, jeżeli szwajcarska
spółka wykaże, że w wyniku fuzji jej aktywa

i pasywa przejdą do spółki zagranicznej oraz

udziały albo prawa członkowskie zostaną od42

43
44
45
46

Spółka szwajcarska musi spełnić wszystkie

wymogi stawiane przez prawo szwajcarskie

IPRG). Ponadto, w drodze publicznego ogło-

szenia w Szwajcarii o fuzji, wierzyciele muszą
zostać wezwani do zgłoszenia swoich roszczeń. Odpowiednie zastosowanie znajdzie tu-

taj art. 46 ustawy z dnia 3 października 2003
r. o fuzjach45 (art. 163b ust. 3 IPRG). W pozostałych przypadkach połączenie podlega
prawu właściwemu dla spółki zagranicznej

(art. 163b ust. 4 IPRG). Należy zauważyć, że
w przypadku przejęcia spółki szwajcarskiej

przez spółkę zagraniczną szczególnie ważne
jest zapewnienie bezpieczeństwa wierzy-

cielom i udziałowcom szwajcarskiej spółki
przejmowanej, ponieważ stają się oni wierzycielami i udziałowcami spółki przejmują-

cej46. Poniżej zaprezentowano przedstawioną
w literaturze analizę niniejszej regulacji. Artykuł 163b IPRG składa się w istocie z koli-

zyjnoprawnej normy podstawowej zawartej,
wbrew systemowemu umiejscowieniu, w art.
163b IPRG ust. 4, uzupełnionej przez łącznik
szczególny zawarty w art. 163b IPRG ust. 2
oraz przez samodzielne przesłanki wynikające z art. 163b IPRG ust. 1 oraz 3. Przepis ten

ogranicza zakres zastosowania prawa szwajcarskiego wyłączenie do spółki szwajcarskiej,

prawo obce w odniesieniu do spółki przejmu-

jącej znajdzie zastosowanie zasadniczo bez
ograniczeń. Przyjmuje się, że prawo obce

może mieć również zastosowanie do spółki

Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) (SR 291).
E. Wieczorek, Transgraniczna..., s. 62.
E. Wieczorek, Transgraniczna…, s. 63.
Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung vom 3. Oktober 2003 (SR 221.301).
T. Krzywicki, Nowelizacja szwajcarskiego prawa spółek w latach 2000-2007, Actio Pro Socio - Wissenschaftliche Studie
zur Rechtsvergleichung 2007, s. 41.
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szwajcarskiej, mianowicie w sytuacji, kiedy

duje w pewnych obszarach stosowanie zasad

tego prawa, a w konsekwencji prawo szwaj-

SŁOWA KLUCZOWE

stosowanie odpowiednich przepisów prawa
obcego stanowi przesłankę fuzji w świetle

carskie wskazane w art. 163b IPRG ust. 2
znajdzie kumulatywne zastosowanie z prawem obcym wskazanym łącznikiem szcze-

gólnym w art. 163b IPRG ust. 4. Wskazane

w art. 163b IPRG ust. 4 prawo obce nie może
jednak wyprzeć norm prawa szwajcarskiego

przewidzianych w statutach personalnych
każdej z łączących się spółek.

transgraniczne łączenie się spółek, aspek-

ty kolizyjnoprawne

STRESZCZENIE

Międzynarodowa współpraca przed-

w odniesieniu do spółki szwajcarskiej oraz

siębiorstw spowodowała, że konieczne stało

kich przypadkach należy przestrzegać prawa

wym momentem dla funkcjonowania jedno-

materialnoprawnych przesłanek przewidzianych w z art. 163b IPRG ust. 1 oraz 3. W ta-

bardziej rygorystycznego. Tam, gdzie wymogi

obu wchodzących w grę systemów prawnych
nie mogą być spełnione uno actu, odpowiedni
proces należy przeprowadzić dwuetapowo47.

VIII. Podsumowanie

W przypadku transgranicznego łączenia

się spółek kwestie kolizyjnoprawne mają

istotne znaczenie. Do wdrożenia norm kolizyjnych w ustawie Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r. należy od-

nieść się krytycznie. Przepisy te są sprzeczne
z postanowieniami Dziesiątej Dyrektywy. Nie

realizują one podstawowych założeń tego
aktu prawa unijnego, w szczególności wpro-

wadzonej przez niego specyficznej procedury
oraz mechanizmów dotyczących transgranicznego łączenia się spółek. Stanowczo należy postulować zmianę tej regulacji. W obec-

nym jej kształcie istnieje ryzyko przyjęcia

wykładni, zgodnie z którą konieczne będzie
kumulatywne stosowanie przepisów porządków prawnych łączących się spółek. Tymczasem Dziesiąta Dyrektywa wyraźnie przewi47

E. Wieczorek, Transgraniczna ..., s. 63.

się stworzenie ram prawnych umożliwiających koncentrację gospodarczą. Przełomo-

litego rynku Unii Europejskiej było przyjęcie
dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady z 26 października 2006

r. w sprawie transgranicznego łączenia się
spółek kapitałowych (Dziesiąta Dyrektywa).

Wprowadziła ona stosunkowo efektywną metodę restrukturyzacji przedsiębiorstwa, która

stopniowo przyczyniać się ma do wzmocnie-

nia rynku wewnętrznego. Celem niniejszego
artykułu jest w analiza aspektów kolizyjnoprawnych związanych z transgranicznym

łączeniem się spółek oraz ocena norm kolizyjnych wprowadzonych w ustawie z dnia 4

lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. W tym przedmiocie powstają wątpliwości czy przepisy te realizują podstawowe

założenia Dziesiątej Dyrektywy, w szczegól-

ności wprowadzonej przez nią specyficznej
procedury oraz mechanizmów dotyczących
transgranicznego łączenia się spółek.

KEYWORDS

cross-border merger, conflict of laws
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SUMMARY
International co-operation of companies

caused that it became necessary to create
a legal framework for economic concentra-

tion. A turning point for the functioning of
the EU single market was the adoption of

Directive 2005/56/EC of the European Par-

liament and the Council of 26 October 2006
on cross-border mergers (Tenth Directive). It

has introduced a relatively effective method

for companies restructuring, which should

gradually contribute to strengthening the in-

ternal market. The purpose of this paper is to
analyze the conflict of laws issues of crossborder mergers of companies and assess the

regulations introduced in the Act of 4 February 2011 - Private international law. There

are doubts whether these provisions implement the basic assumptions of the Tenth Directive, in particular, the specific procedures
and mechanisms for cross-border mergers.
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Zbigniew Nagórny

Wpływ dokładności sprzętowej
implementacji sieci Hopfielda na jakość
rozwiązań dla problemu komiwojażera
Accuracy influence of the hardware implementation of the
Hopfield network on the solution quality for the travelling
salesman problem

1. Wstęp

Niniejsza praca stanowi kontynuację ba-

Problem komiwojażera (ang. travelling

dań przedstawionych w poprzedniej pracy1,

klasy problemów NP-trudnych. Rozwiązanie

Ze względu na fakt, że zalety zastosowania

salesman problem) jest klasycznym proble-

mem kombinatorycznym, który należy do
problemu komiwojażera znalazło praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach, np.

w logistyce, zarządzaniu, ekonomii, robotyce,
optymalizacji procesów przemysłowych.

Załóżmy, że dane jest N miast, przy czym

długość drogi między dowolnymi dwoma miastami jest taka sama w obydwu kierunkach

(rozważany jest symetryczny problem komiwojażera). Rozwiązanie problemu polega na

znalezieniu trasy przejazdu komiwojażera

spełniającej następujące warunki: komiwoja-

żer musi odwiedzić wszystkie miasta, każde
miasto musi być odwiedzone dokładnie je-

den raz, komiwojażer musi wrócić do miasta,
z którego wyruszył, długość trasy komiwojażera powinna być najmniejsza z możliwych.

1

poświęconych zastosowaniu sieci Hopfielda
do rozwiązywania problemu komiwojażera.

sieci Hopfielda w problemach kombinatorycznych są możliwe głównie w przypadku
sprzętowej implementacji sieci, a koszt takiej

implementacji zależy od wymaganej dokładności obliczeń, celem niniejszej pracy jest

zbadanie wpływu dokładności sprzętowej
implementacji sieci Hopfielda na jakość rozwiązań dla problemu komiwojażera.

2. Sieć Hopfielda dla problemu komiwojażera
Model ciągły sieci Hopfielda umożliwia roz-

wiązywanie problemów kombinatorycznych.

Bardzo często w takim modelu funkcja aktywacji neuronów przyjmuje następującą postać

Z. Nagórny, Zastosowanie zmodyfikowanej sieci Hopfielda w problemie komiwojażera, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 13 (4/2010), ss. 73-80.
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1
V = f (U ) =
2
		


 U   		
 1 + tgh 

 U0 
(1)


gdzie U jest sygnałem wejściowym neu-

ronu, V jest sygnałem wyjściowym neuronu,
natomiast U0 jest stałą.

Sieć Hopfielda umożliwiająca rozwią-

zywanie problemu komiwojażera została
szczegółowo opisana w poprzedniej pracy .
2

Sieć składa się z X = NN neuronów (N wierszy, zawierających N neuronów). Wszystkie neurony w sieci posiadają dwa indeksy.

Pierwszy indeks określa numer miasta, na-

tomiast drugi indeks określa pozycję miasta
na trasie komiwojażera. Jeżeli w stanie sta-

bilnym sieci neuron o indeksach x i posiada

sygnał wyjściowy Vx i = 1, wówczas oznacza
to, że miasto x powinno być odwiedzone
przez komiwojażera podczas i‑tego etapu
podróży3.

Wartości wag połączeń między neuro-

nami oraz wartości zewnętrznych sygnałów
wejściowych neuronów sieci Hopfielda, któ-

ra umożliwia rozwiązanie danego problemu
komiwojażera, są określone następującymi
wzorami4.

ω x i , x ' i ' = − A δ x x ' − B δi i ' + C δ x x ' δi i ' − D d x x ' (δi ', i + 1 + δi ', i − 1 )

			

I xi = A + B −

C
2

(3)

gdzie ωx i, x’ i’ jest wagą połączenia mię-

dzy wyjściem neuronu x i a wejściem neuronu x’i’, Ix

i

jest zewnętrznym sygnałem

wejściowy neuronu x i, zaś A, B, C i D są

stałymi. Dodatkowo we wzorze tym dx x’ jest
długością drogi między miastami x i x’, a indeksy i + 1 i i - 1 są obliczane modulo N, tzn.

indeks i + 1 jest równy i + 1 (jeżeli i < N)

(2)

Sieć Hopfielda z wagami i zewnętrzny-

mi sygnałami wejściowymi określonymi
według wzorów (2) i (3) może być wykorzystana do rozwiązania problemu komiwojażera. Symulacja procesów dynamicz-

nych przebiegających w sieci Hopfielda

może być przeprowadzona numerycznie

z użyciem metody Eulera, co prowadzi do
wzoru:

t
 N

U  		
= U ti + ∆t   ∑ ωi j V j  + I i − i 

τ  (4)
  j = 1

gdzie τ jest stałą czasową sieci, Δt jest

lub 1 (w przeciwnym razie), natomiast in-

Ui

w celu prawidłowego domknięcia trasy

krokiem czasowym metody Eulera, nato-

deks i - 1 jest równy i - 1 (jeżeli i > 1) lub

N (w przeciwnym razie). Jest to konieczne
komiwojażera, ponieważ komiwojażer powinien wrócić do miasta, z którego wyru-

szył. Funkcja δi i’ przyjmuje wartość równą
1 (jeżeli i = i’) lub 0 (w przeciwnym razie),
analogicznie δx x’.
2
3
4

t +∆ t

miast Uit jest sygnałem wejściowym neuronu
i w chwili czasowej t.

Tamże.
J. J. Hopfield, D. W. Tank, “Neural” computation of decisions in optimization problems, “Biological Cybernetics” 1985,
vol. 52, ss. 141-152.
Z. Nagórny, Zastosowanie zmodyfikowanej sieci Hopfielda w problemie komiwojażera, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”
2010, nr 13 (4/2010), ss. 73-80.
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3. Wyniki symulacji sieci
Hopfielda dla problemu
komiwojażera
W poprzedniej pracy

5

go problemu został również wyznaczony

przedstawiona

sieć Hopfielda została użyta do rozwiązania 2 przykładów problemu komiwojażera,

będących zbiorem 10 miast. Dla obydwu
problemów przedstawiona sieć umożliwiła otrzymanie optymalnego rozwiązania

dla 100% prób. W innej poprzedniej pracy6

sieć Hopfielda z automatycznym doborem
parametrów sieci, tzn. wartości stałej D, została zastosowana do rozwiązania 100 różnych problemów komiwojażera, z których

każdy był zbiorem 10 miast położonych
w kwadracie jednostkowym, natomiast

współrzędne miast dla każdego proble-

mu były wygenerowane w sposób losowy.
W powyższej pracy dla każdego problemu

zostało wykonanych 100 prób. Każda próba polega na zainicjowaniu neuronów loso-

wymi wartościami sygnałów wejściowych
i przeprowadzeniu symulacji procesów dy-

namicznych w sieci w oparciu o wzór (4), aż
do uzyskania stanu stabilnego sieci . W ni7

niejszej pracy dla każdego z powyższych
problemów zostało wykonanych jedynie 10

prób, ponieważ mniejsza liczba prób jest
wystarczająca do otrzymania zbliżonych
rezultatów, w porównaniu z pracą8. Dla

każdego losowo wygenerowanego problemu została wyznaczona długość optymal-

nej trasy komiwojażera, z użyciem metody
wyszukiwania wyczerpującego. Dla każde5
6
7
8

procent prób kończących się otrzymaniem
syntaktycznie poprawnego rozwiązania,

procent prób kończących się otrzymaniem
optymalnego rozwiązania, średnia długość

trasy otrzymana we wszystkich próbach

oraz stosunek średniej długości trasy we
wszystkich próbach do długości optymalnej trasy danego problemu dśr/dopt. Tabela

1 przedstawia zagregowane wyniki dla 10
prób wykonanych dla wszystkich proble-

mów: minimalny, maksymalny i średni
procent prób kończących się uzyskaniem
syntaktycznie poprawnego rozwiązania,

wyznaczone dla wszystkich problemów;
minimalny, maksymalny i średni procent
prób kończących się uzyskaniem optymalnego rozwiązania, wyznaczone dla wszystkich problemów; minimalną, maksymalną

i średnią wartość dśr/dopt, wyznaczone dla

wszystkich problemów. Powyższa sieć Hop-

fielda z automatycznym doborem wartości
stałej D została zasymulowana z użyciem

programu napisanego w języku C++, w któ-

rym do symulacji sieci zastosowano liczby
zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji.
W dalszej części pracy powyższe wyniki
będą określane jako wyniki otrzymane dla
„pełnej” dokładności symulacji sieci.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że

długość otrzymanej trasy komiwojażera, po
uwzględnieniu wszystkich prób dla wszystkich wygenerowanych problemów, jest prze-

A. Kos, Z. Nagórny, Modified Hopfield Neural Network for Travelling Salesman Problem, [w:] Proceedings of the 2nd
Conference Tools of Information Technology, Rzeszów 2007, ss. 17-22.
Z. Nagórny, Zastosowanie zmodyfikowanej sieci Hopfielda w problemie komiwojażera, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”
2010, nr 13 (4/2010), ss. 73-80.
Tamże.
Tamże.

Artykuły ekonomiczne

Tabela 1. Wyniki otrzymane dla „pełnej” dokładności symulacji sieci.
Prawidłowe rozwiązania (%)

Średnia dł. trasy/ dł. opt. trasy
(dśr / dopt)

Optymalne rozwiązania (%)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

30

100

95,30

0

100

63,10

1

1,04

1,0062

ciętnie tylko o około 0,6% dłuższa od długo-

aktywacji neuronów są także obarczone błę-

tycznie poprawnego rozwiązania, natomiast

podaje się, dla jakiej długości słowa binarne-

ści optymalnej trasy, przeciętnie około 95%
prób zakończyło się otrzymaniem syntak-

przeciętnie około 63% prób zakończyło się
otrzymaniem optymalnego rozwiązania.

4. Wpływ dokładności
sprzętowej implementacji
sieci Hopfielda na jakość
rozwiązań

dem. W celu określenia powyższego błędu dla

analogowej implementacji sieci neuronowej
go, maksymalny błąd reprezentacji dokładnej
wartości danej wielkości (która może przy-

bierać wartości z określonego przedziału)
z użyciem tego słowa binarnego, jest równy
maksymalnemu błędowi danej wielkości,

Sprzętowa implementacja sieci neuro-

nowych może odbywać się w sposób analogowy, cyfrowy lub analogowo-cyfrowy .
9

W przypadku cyfrowej implementacji sieci

neuronowej wagi i wszystkie sygnały w sieci
przyjmują wartości dyskretne, wagi są kodo-

występującemu w analogowej implementacji

sieci neuronowej. Powyższy sposób określania dokładności w analogowej sieci neuronowej dotyczy zarówno wag, jak również funkcji
aktywacji neuronów10.

4.1. Wpływ dokładności realizacji wag
Na początku badania wpływu dokładności

wane z użyciem słowa binarnego o określo-

implementacji sieci Hopfielda na jakość rozwią-

gość słowa binarnego zastosowanego do ko-

towej implementacji sieci neuronowej.

nej długości, natomiast dokładność funkcji

aktywacji neuronów jest określona przez dłu-

dowania wartości tej funkcji. Dla analogowej

implementacji sieci neuronowej, wprawdzie
wagi i wszystkie sygnały w sieci neuronowej

przyjmują wartości ciągłe z pewnego prze-

działu, jednak jedynie teoretycznie obliczenia
wykonywane przez taką sieć nie są obarczone
żadnym błędem. W praktyce, wskutek niedokładności wykonania poszczególnych elementów podczas analogowej implementacji

sieci neuronowej, wartości wag oraz funkcji
9

10

zań dla problemu komiwojażera, został zbadany wpływ dokładności realizacji wag w sprzę-

W celu reprezentacji wag z użyciem słowa

binarnego, niezbędne jest ustalenie przedziału wartości, do którego należą wartości wag,

czyli minimalnej i maksymalnej wartości

wagi. Tabela 2 przedstawia wartości czterech

składników wagi występujących we wzorze
(2), dla wszystkich możliwych kombinacji

wartości funkcji δx x’ i δi i’. Należy dodać, że δx x’
równe 1 pociąga za sobą wartość 0 czwartego

składnika wagi, ponieważ dx x’ jest wówczas

M. Glesner, W. Pöchmüller, Neurocomputers. An overview of neural networks in VLSI, London 1994, Chapman & Hall.
J. A. Lansner, T. Lehmann, An Analog CMOS Chip Set for Neural Networks with Arbitrary Topologies, “IEEE Transactions
on Neural Networks” 1993, vol. 4, ss. 441-444.
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odległością miasta od samego siebie, czyli

Na podstawie danych zawartych w tabeli 2

dx x’ jest równe 0. Również δi i’ równe 1 pocią-

można stwierdzić, że maksymalna wartość

ga za sobą wartość 0 czwartego składnika

wagi wynosi 0. Ponadto, przy założeniu, że

D ≤ (A + B − C )

wagi, ponieważ obydwie funkcje δi’, i+1 i δi’, i-1
przyjmują wówczas wartość 0 (wówczas i i i’

2 , które było spełnio-

ne dla wszystkich symulacji sieci, minimalna

posiadają taką samą wartość, natomiast funk-

wartość wagi wynosi -A - B + C = -9,5.

cje δi’, i+1 i δi’, i-1 mogą być równe 1 jedynie dla
i i i’ reprezentujących dwa kolejne etapy trasy

Wszystkie wagi w sieci, wyznaczone

komiwojażera). Minimalna wartość czwar-

w oparciu o wzór (2), były kodowane z uży-

funkcje δi’, i+1 i δi’, i-1 nie mogą równocześnie

ną lub są równe 0, kodowanie zostało wyko-

tego składnika wartości wagi ze wzoru (2)

ciem naturalnego kodu binarnego. Ze względu

dla δx x’ = 0 i δi i’ = 0 wynosi –D dx x’, ponieważ

na fakt, że wszystkie wagi mają wartość ujem-

przyjmować wartości 1 (dla dwóch kolejnych

nane dla modułu wartości wag. Reprezentacja

etapów trasy komiwojażera i i i’, poprzedni

wag w postaci słowa binarnego jest obarczo-

etap nie może być równocześnie następnym

na błędem, z tego względu, w celu zbadania

etapem, analogiczne ograniczenie funkcjo-

wpływu powyższego błędu na otrzymywane

nuje oczywiście także dla następnego etapu).

wyniki, podczas symulacji zostały użyte war-

Biorąc pod uwagę fakt, że maksymalna war-

tości wag reprezentowane przez poszczegól-

tość dx x’ jest długością przekątnej kwadratu

ne słowa binarne wag. Z własności kodowa-

o boku równym 1, minimalna wartość czwar-

nia w naturalnym kodzie binarnym wynika,

tego składnika wartości wagi ze wzoru (2)
dla δx x’ = 0 i δi i’ = 0 wynosi

że wartości modułów wag reprezentowane

− D 2 . Maksy-

przez poszczególne słowa binarne mogą być

malna wartość czwartego składnika wartości

wyznaczone w następujący sposób

wagi dla δx x’ = 0 i δi i’ = 0, wynosi 0, ponieważ



ωmax
ent  ω
ωb = n
−
 ωn max
		 2 1
 2 −1

funkcje δi’, i+1 i δi’, i-1 mogą równocześnie przy-

jąć wartość 0 (dla i i i’, które nie reprezentują
dwóch kolejnych etapów trasy komiwojażera). W przypadku „pełnej” dokładności symu-



 			

(5)


gdzie ωb jest wartością modułu wagi re-

lacji sieci zastosowano następujące wartości

prezentowaną przez słowo binarne, ω jest

stałych we wzorze (2): A = 5, B = 5 i C = 0,5,

dokładną wartością modułu wagi przed

natomiast wartość stałej D była zmniejsza-

zakodowaniem z użyciem słowa binarne-

na lub zwiększana o ±0,1 po każdej próbie,

go, ωmax jest maksymalną wartością ω dla

a początkowa wartość stałej D była równa 2.

Tabela 2. Wartości składników wagi dla wszystkich kombinacji wartości δx x’ i δi i’
Składnik wagi

Wartość dla
δx x’ = 0 i δi i’ = 0

Wartość dla
δx x’ = 0 i δi i’ = 1

Wartość dla
δx x’ = 1 i δi i’ = 0

Wartość dla
δx x’ = 1 i δi i’ = 1

-A δx x’
-B δi i’
C δx x’ δi i’
-D dx x’ (δi’, i+1 + δi’, i-1)

0
0
0
≤0

0
-B
0
0

-A
0
0
0

-A
-B
C
0

Artykuły ekonomiczne

wszystkich wag (ωmax = |-A - B + C| = |-9,5|

i w niniejszej pracy są określane jako wyniki

wyrażenia w nawiasie. Zastosowanie wzoru

jak poprzednio, jedynie wartości wag sieci

= 9,5), n jest długością słowa binarnego,

natomiast ent oznacza wartość całkowitą
(5) pozwala na pominięcie kodowania wag
podczas symulacji, bez żadnego wpływu na

wynik symulacji, ponieważ otrzymane wartości wag będą takie same jak wartości re-

prezentowane przez słowa binarne wag po
zakodowaniu z użyciem naturalnego kodu

binarnego. Wszystkie wartości wyznaczone
w oparciu o wzór (5), przed wykorzystaniem
w symulacji, muszą być jedynie pomnożone

przez -1, ponieważ kodowanie zostało wykonane dla modułu wartości wag, natomiast

dla „pełnej” dokładności symulacji sieci. Sy-

mulację przeprowadzono w taki sam sposób
zostały wyznaczone w inny sposób, w celu
zbadania wpływu dokładności realizacji wag

na jakość otrzymywanych rozwiązań. Wartości wag zostały wyznaczone poprzez wyzna-

czenie wartości modułu wagi według wzoru
(5) dla n = 8 bitów oraz pomnożenie warto-

ści modułu przez -1. Tabela 3 przedstawia
wyniki otrzymane dla kodowania wartości
wag z 8-bitową dokładnością.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika,

wszystkie wagi są ujemne lub równe 0. Pod-

że wyniki otrzymane dla kodowania wag

tość stałej D podlega ograniczeniu:

kładności symulacji sieci, ponieważ średni

czas symulacji musi być ponadto spełnione
wcześniej wprowadzone założenie, że war-

D ≤ (A + B − C )

2.

W celu zbadania wpływu dokładności

realizacji wag na jakość otrzymywanych
rozwiązań, została przeprowadzona symu-

lacja sieci, w której wagi były kodowane
z 8-bitową dokładnością. Symulacje przeprowadzono dla 100 różnych problemów

komiwojażera, z których każdy był zbiorem
10 miast położonych w kwadracie jednost-

kowym. Wszystkie powyższe problemy były
takie same jak w przypadku symulacji, której wyniki zostały zamieszczone w tabeli 1

z 8-bitową dokładnością są porównywalne
z wynikami otrzymanymi dla „pełnej” do-

procent prawidłowych rozwiązań, średni
procent optymalnych rozwiązań oraz śred-

nia wartość dśr/dopt są gorsze odpowiednio
o jedynie 0,2%, 2,1% i 0,09%. Ponadto, należy dodać, że na podstawie pełnych wyników symulacji, tzn. na podstawie wyników

przed wykonaniem agregacji wyników,
można zauważyć, że maksymalna wartość
dśr/dopt = 1,07 wystąpiła dla problemu, dla

którego procent prawidłowych rozwiązań
wyniósł jedynie 20%, czyli liczba prawidłowych rozwiązań była równa jedynie 2 (dla

każdego problemu zostało wykonanych 10
prób).

Tabela 3. Wyniki otrzymane dla kodowania wartości wag z 8-bitową dokładnością
Prawidłowe rozwiązania (%)

Optymalne rozwiązania (%)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

20

100

95,10

0

100

61,80

Średnia dł. trasy/ dł. opt. trasy
(dśr / dopt)
Średnia (dla 100
Min. Maks.
problemów)
1

1,07

1,0071
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4.2. Wpływ dokładności realizacji
funkcji aktywacji
W kolejnej symulacji został zbadany

wpływ dokładności realizacji funkcji akty-

wacji neuronów w sprzętowej implementacji
sieci. W cyfrowej implementacji sieci wartości funkcji aktywacji neuronów są kodowane z użyciem słowa binarnego o określonej

długości. W przypadku analogowej imple-

mentacji sieci, błąd analogowej realizacji
funkcji aktywacji jest określany długością

słowa binarnego, dla którego maksymalny

błąd reprezentacji wartości funkcji aktywacji jest równy maksymalnemu błędowi war-

tości funkcji aktywacji występującemu w jej
analogowej realizacji. Funkcja aktywacji

neuronów określona wzorem (1) przyjmuje wartości z zakresu (0, 1). Podczas symulacji wszystkie wartości funkcji aktywacji

neuronów, wyznaczone w oparciu o wzór
(1), były kodowane z użyciem naturalnego

kodu binarnego. Wartości funkcji aktywa-

cji reprezentowane przez słowa binarne są
obarczone błędem, dlatego w celu zbadania

wpływu powyższego błędu na otrzymywa-

ne wyniki, podczas symulacji zostały użyte
wartości funkcji aktywacji neuronów re-

prezentowane przez poszczególne słowa

ściami funkcji aktywacji neuronów. Ponadto

we wzorze (5), przyjęto minimalną wartość
funkcji aktywacji równą 0. Jako maksymalną

wartość funkcji aktywacji przyjęto wartość
1-2-n, gdzie n jest długością słowa binarnego,

ponieważ wartość 1 nie jest nigdy osiągana
przez funkcję aktywacji neuronów, natomiast dla wartości maksymalnej równej 1-2-n
słowo binarne składa się z samych jedynek

i odpowiada wszystkim wartościom funkcji
aktywacji z zakresu <1-2-n, 1). Podczas symulacji zastosowano kodowanie wartości funkcji aktywacji neuronów dla n = 8 bitów. Symulacje przeprowadzono dla takich samych
problemów komiwojażera, jak w przypadku

poprzedniej symulacji oraz „pełnej” dokładności symulacji sieci. Symulację przeprowadzono w taki sam sposób jak w pierwszej

symulacji, jedynie wartości funkcji aktywa-

cji neuronów zostały wyznaczone w sposób
opisany powyżej, w celu zbadania wpływu

dokładności realizacji funkcji aktywacji neuronów na jakość otrzymywanych rozwiązań.

Tabela 4 przedstawia wyniki otrzymane

dla kodowania wartości funkcji aktywacji
z 8-bitową dokładnością.

Na podstawie danych zawartych w tabe-

binarne. Powyższe wartości zostały wyzna-

li 4 można stwierdzić, że wyniki otrzymane

wag we wzorze (5), odpowiednimi warto-

z wynikami otrzymanymi dla „pełnej” do-

czone w taki sam sposób, jak w poprzedniej

symulacji, po zastąpienia wartości modułów

dla kodowania wartości funkcji aktywacji

z 8-bitową dokładnością są porównywalne

Tabela 4. Wyniki otrzymane dla kodowania wartości funkcji aktywacji z 8-bitową dokładnością
Prawidłowe rozwiązania (%)

Optymalne rozwiązania (%)

Średnia dł. trasy/ dł. opt. trasy
(dśr / dopt)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

30

100

94,80

0

100

62,50

1

1,04

1,0063
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procent prawidłowych rozwiązań, średni

4.3. Wpływ dokładności realizacji
zewnętrznych sygnałów
wejściowych

o jedynie 0,5%, 1,0% i 0,01%. W poprzed-

dany wpływ dokładności realizacji wag oraz

dla wszystkich neuronów był spełniony wa-

rozwiązań. W przedstawianej obecnie symu-

kładności symulacji sieci, ponieważ średni
procent optymalnych rozwiązań oraz śred-

nia wartość dśr/dopt są gorsze odpowiednio
nich symulacjach, otrzymane rozwiązanie

było uznawane za stabilny stan sieci, jeżeli
runek, że |V tx+iΔt - V tx i | ≤ 10-6, gdzie V tx i jest

sygnałem wyjściowym neuronu x i w chwi-

li czasowej t. W niniejszej symulacji, sieć
nie osiągała stanu stabilnego, określonego

w powyższy sposób, ze względu na postać
funkcji aktywacji. W symulacjach, których

wyniki są zamieszczone w tabelach 1 i 3,
została użyta funkcja aktywacji tangens hiperboliczny, natomiast sposób postępowania z wartościami sygnałów wyjściowych
w niniejszej symulacji jest równoważny

zastosowaniu funkcji aktywacji neuronów
w postaci funkcji schodkowej, która nie jest
funkcją ciągłą i różniczkowalną. Rezultaty

otrzymane w niniejszej symulacji pozwa-

lają jednak stwierdzić, że chociaż sieć nie
osiągała powyższego stanu stabilnego, to
jednak rozwiązania otrzymane w wyniku

wykonania 5000 kroków czasowych zgodnie ze wzorem (4), są porównywalne z wynikami otrzymanymi dla „pełnej” dokładności symulacji sieci. Należy również podkreślić, że w przypadku ciągłej sieci Hopfielda,

analogowa realizacja funkcji aktywacji neu-

ronów jest znacznie lepszym rozwiązaniem
w porównaniu do cyfrowej realizacji, po-

nieważ umożliwia otrzymanie rozwiązania
w znacznie krótszym czasie .
11

11

W poprzednich symulacjach został zba-

funkcji aktywacji neuronów w sprzętowej im-

plementacji sieci, na jakość otrzymywanych
lacji zostanie zbadany wpływ dokładności re-

alizacji zewnętrznych sygnałów wejściowych
neuronów. W przypadku problemu komiwo-

jażera, wszystkie neurony w sieci Hopfielda
rozwiązującej powyższy problem, posiadają
jednakową wartość zewnętrznych sygnałów

wejściowych, określoną wzorem (3). Jednak
zarówno cyfrowa, jak również analogowa
realizacja powyższych zewnętrznych sygna-

łów wejściowych, jest obarczona błędem.
Załóżmy, że zewnętrzne sygnały wejściowe

neuronów są realizowane w sposób analogowy. Błąd analogowej realizacji zewnętrznych

sygnałów wejściowych neuronów jest okre-

ślany długością słowa binarnego, dla którego
maksymalny błąd reprezentacji dokładnej

wartości zewnętrznego sygnału wejściowego
neuronu jest równy maksymalnemu błędowi

wartości zewnętrznego sygnału wejściowego

występującemu w jego analogowej realizacji.
W celu zbadania wpływu dokładności reali-

zacji zewnętrznych sygnałów wejściowych
neuronów, należy określić do jakiego prze-

działu mogą należeć niedokładne wartości
zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów w analogowej realizacji, aby maksymal-

ny błąd analogowej realizacji zewnętrznego
sygnału wejściowego był równy maksymalnemu błędowi reprezentacji wartości zewnętrz-

M. Glesner, W. Pöchmüller, Neurocomputers. An overview of neural networks in VLSI, London 1994, Chapman & Hall.
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nego sygnału wejściowego z użyciem słowa

(6), wartość reprezentowana przez słowo bi-

ne w tabelach 1, 3 i 4, w niniejszej symulacji

określonej wzorem (3) i wynosi A + B - C/2.

binarnego o określonej długości. Podobnie jak

w symulacjach, których wyniki są zamieszczowybrano długość słowa binarnego n = 8 bitów,

która będzie określać dokładność analogowej

realizacji zewnętrznych sygnałów wejściowych
neuronów. Zakładamy również, że maksymalna

wartość reprezentowana przez powyższe słowo binarne jest równa maksymalnej teoretycznej wartości zewnętrznego sygnału wejściowe-

go, która jest określona wzorem (3) i wynosi

A + B - C/2. W związku z powyższym, mając na
względzie postać wzoru (5), wartości analogowej realizacji zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów mogą należeć do następującego przedziału

C
C  2n

A + B − ≤ Ia <  A + B −  n
2
2  2 − 1 (6)

				
gdzie Ia jest wartością analogowej realizacji

zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów, natomiast n jest długością słowa binarnego. Maksymalny błąd analogowej realizacji zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów

jest równy wówczas maksymalnemu błędowi
reprezentacji wartości zewnętrznego sygnału wejściowego neuronu z użyciem słowa binarnego o długości n = 8 bitów, ponieważ dla
wszystkich wartości zewnętrznych sygnałów

wejściowych, określonych zgodnie ze wzorem

narne jest równa teoretycznej wartości zewnętrznego sygnału wejściowego neuronów,

Symulacje wpływu dokładności realizacji

zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów na jakość otrzymywanych rozwiązań przeprowadzono dla takich samych problemów

komiwojażera, jak w przypadku poprzednich
symulacji. Symulację przeprowadzono w taki

sam sposób jak w pierwszej symulacji, jedynie
wartości zewnętrznych sygnałów wejściowych

neuronów zostały wylosowane z przedziału
określonego wzorem (6), w celu zbadania wpływu dokładności realizacji zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów na jakość otrzymywanych rozwiązań. Tabela 5 przedstawia

wyniki otrzymane dla realizacji zewnętrznych
sygnałów wejściowych neuronów z 8-bitową
dokładnością.

Analiza danych zawartych w tabeli 5 po-

zwala zauważyć, że dla realizacji zewnętrznych
sygnałów wejściowych neuronów z 8-bitową

dokładnością nastąpił spadek średniej wartości
optymalnych rozwiązań o 13,0% w stosunku do

„pełnej” dokładności symulacji sieci. Pozostałe
wyniki, są porównywalne z wynikami otrzymanymi dla „pełnej” dokładności symulacji sieci,

ponieważ średni procent prawidłowych roz-

wiązań oraz średnia wartość dśr/dopt są gorsze
odpowiednio o jedynie 1,6% i 0,3%. Otrzyma-

Tabela 5. Wyniki otrzymane dla realizacji zewnętrznych sygnałów wejściowych z 8-bitową
dokładnością
Prawidłowe rozwiązania (%)

Optymalne rozwiązania (%)

Średnia dł. trasy/ dł. opt. trasy
(dśr / dopt)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

30

100

93,80

0

100

54,90

1

1,05

1,0095
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ne wyniki wskazują, że spośród rozważanych

5, podczas badania wpływu dokładności re-

da największy wpływ na jakość otrzymywa-

wyniki, są porównywalne z wynikami otrzy-

czynników dokładność sprzętowej realizacji
zewnętrznych sygnałów wejściowych posianych rozwiązań.

4.4. Wpływ dokładności realizacji
wag, funkcji aktywacji oraz
zewnętrznych sygnałów wejściowych
W ostatniej symulacji wartości wag, funk-

cji aktywacji oraz zewnętrznych sygnałów

alizacji zewnętrznych sygnałów wejściowych

neuronów na jakość rozwiązań. Pozostałe
manymi dla „pełnej” dokładności symulacji

sieci, ponieważ średni procent prawidłowych
rozwiązań oraz średnia wartość dśr/dopt są
gorsze odpowiednio o jedynie 0,8% i 0,4%.

5. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było zbadanie

wejściowych neuronów były równocześnie

wpływu ograniczonej dokładności sprzęto-

wadzono w celu zbadania, jaka będzie ja-

nieważ zalety zastosowania sieci Hopfielda

wyznaczane, w taki sam sposób, jak w poprzednich symulacjach. Symulację przeprokość rozwiązań, jeżeli wszystkie powyższe

elementy sieci Hopfielda będą równocześnie

zrealizowane z „ograniczoną” dokładnością.
Tabela 6 przedstawia wyniki otrzymane dla
równoczesnej realizacji wag, funkcji aktywacji oraz zewnętrznych sygnałów wejściowych
neuronów z 8-bitową dokładnością.

Analiza danych zawartych w tabeli 6 po-

zwala zauważyć, że dla równoczesnej realizacji wag, funkcji aktywacji oraz zewnętrznych
sygnałów wejściowych neuronów z 8-bitową

dokładnością, nastąpił spadek średniej wartości optymalnych rozwiązań o 15,1% w stosunku do „pełnej” dokładności symulacji sieci. Podobna sytuacja miała miejsce również
w symulacji, której wyniki przedstawia tabela

wej implementacji sieci Hopfielda na jakość
rozwiązań dla problemu komiwojażera, pow powyższym problemie są możliwe głównie

w przypadku sprzętowej implementacji sieci.
Podczas rozwiązywania problemów kombinatorycznych istotna jest nie tylko jakość rozwiązań, ale również czas potrzebny na otrzymanie rozwiązania. Sieć Hopfielda przedsta-

wiona w niniejszej pracy jest przeznaczona
do sprzętowej implementacji. Zastosowanie

sprzętowej implementacji sieci umożliwiłoby
znaczne skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie rozwiązania problemu kombinatorycznego, w porównaniu do metod wykorzystujących komputery oparte na architekturze
von Neumanna.

W pracy zbadano wpływ 8-bitowej do-

kładności sprzętowej realizacji wag, funkcji
aktywacji oraz zewnętrznych sygnałów wej-

Tabela 6. Wyniki otrzymane dla równoczesnej realizacji wag, funkcji aktywacji oraz zewnętrznych sygnałów wejściowych neuronów z 8-bitową dokładnością
Prawidłowe rozwiązania (%)

Optymalne rozwiązania (%)

Średnia dł. trasy/ dł. opt. trasy
(dśr / dopt)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

Min.

Maks.

Średnia (dla 100
problemów)

30

100

94,50

0

100

53,60

1

1,05

1,0100
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ściowych neuronów, na jakość otrzymywa-

wiającej zastosowanie przedstawionej sieci

wpływ dokładności sprzętowej realizacji

w zastosowaniu sieci do rozwiązywania po-

nych rozwiązań dla problemu komiwojażera. We wszystkich symulacjach badających

poszczególnych elementów sieci, otrzymano
zbliżone rezultaty, w porównaniu do symula-

cji, w której sieć była symulowana z użyciem
liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji. Powyższe symulacje wykazały również,

że spośród rozważanych czynników dokład-

ność sprzętowej realizacji zewnętrznych

sygnałów wejściowych neuronów posiada

do rozwiązywania problemów o większej
liczbie miast, ponieważ główną przeszkodą

wyższych problemów, oprócz pogarszania
się jakości rozwiązań wraz ze wzrostem wymiaru problemu, jest bardzo szybko wzra-

stająca liczba wag w sieci Hopfielda wraz ze
wzrostem wymiaru problemu.

SŁOWA KLUCZOWE

automatyczny dobór parametrów, opty-

największy wpływ na jakość otrzymywanych

malizacja kombinatoryczna, problem komi-

fielda z 8-bitową dokładnością, pozwala na

STRESZCZENIE

rozwiązań. Przedstawione w pracy wyniki

wskazują, że sprzętowa realizacja sieci Hop-

otrzymywanie zadowalających wyników dla
problemu komiwojażera.

wojażera, realizacja sprzętowa sieci neuronowych, sieć Hopfielda.

Celem pracy było zbadanie wpływu do-

Należy również podkreślić, że sieć opisana

kładności sprzętowej implementacji sieci

sieci Hopfielda, dzięki której żaden z parame-

8-bitowej dokładności sprzętowej realizacji

w niniejszej pracy wykorzystuje oryginalną
metodę automatycznego doboru parametrów

trów sieci nie jest dobierany dla konkretnego
rozwiązywanego problemu komiwojażera, na
podstawie symulacji wstępnych. Powyższa
metoda automatycznego doboru parametrów

sieci jest oryginalnym rozwiązaniem, ponieważ w pracach innych badaczy parametry

sieci były dobierane „ręcznie” dla rozwiązywanych problemów, na podstawie symulacji
wstępnych.

Sprzętowa realizacja sieci przedstawio-

nej w niniejszej pracy byłaby bardzo uży-

teczna w systemach czasu rzeczywistego,
ponieważ powyższa sieć umożliwia popra-

wę rozwiązania w kolejnych próbach, aż do
wyczerpania limitu czasu przeznaczonego
na uzyskanie rozwiązania. Autor pracuje

obecnie nad opracowaniem metody umożli-

Hopfielda na jakość rozwiązań dla problemu komiwojażera. W pracy zbadano wpływ
wag, funkcji aktywacji oraz zewnętrznych

sygnałów wejściowych neuronów, na jakość

otrzymywanych rozwiązań dla 100 losowo

wygenerowanych przykładów problemu
komiwojażera o liczbie miast równej 10.

Otrzymane wyniki wskazują, że sprzętowa

realizacja sieci Hopfielda z dokładnością
8-bitową pozwala na otrzymywanie zadowalających rozwiązań dla problemu komiwojażera. Zastosowanie sprzętowej implementacji sieci umożliwiłoby znaczne skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie

rozwiązania problemu kombinatorycznego,

w porównaniu do metod wykorzystujących

komputery oparte na architekturze von
Neumanna.

Artykuły ekonomiczne

KEYWORDS
automatic selection of parameters, combi-

natorial optimization, vehicle routing, equip-

ment realization of neural networks, Hopfield
network.

SUMMARY
The objective of this work was to study

the accuracy influence of the hardware im-

plementation of the Hopfield network on the
solution quality for the travelling salesman

problem (TSP) because the advantages of
using the Hopfield network in this problem
are mainly possible in case of the hardware
implementation of the network. In this work

the 8-bit accuracy influence of the hardware
implementation of weights, activation functions, and external input signals on the quality of achieved solutions for 100 randomly

generated instances of the 10-city TSP was

studied and comparable results in compari-
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Łukasz Jurek, Rafał Sobiela

Kilka uwag na temat roli i znaczenia
akcjonariuszy przy procesach
restrukturyzacyjnych spółek
Several notes about role and meanings of shareholders
at restructuring processes of companies

I. WSTĘP
Łączenie się spółek handlowych, ich po-

dział oraz przekształcanie w kodeksie spółek

handlowych nie zostało uregulowane w spo-

sób pełny i spójny, te zagadnienia pojawiały
się jedynie epizodycznie. Nie jest to również
problem dostatecznie zbadany przez dok-

trynę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
a jeśli już w tej sprawie pojawia się jakieś stanowisko to nie można stwierdzić by było one
przynajmniej przez większość akceptowane.

Przedmiotem niniejszego artykułu bę-

dzie zagadnienie relacji w jakiej znajdują się
akcjonariusze w stosunku do procesów restrukturyzacyjnych spółek.. Jest to zagadnie-

nariusze mogą najskuteczniej chronić swo-

je interesy. Autorzy niniejszego artykułu ze
względu na jego przejrzystość jedynie incy-

dentalnie dotykają problematyki dotyczącej
roli wspólników przy procesach restrukturyzacyjnych spółek, stanowią oni pewien odnośnik w stosunku do omawianych rozwiązań przyjętych w stosunku do akcjonariuszy.

W tych przypadkach autorzy pracy uznali, że

zarysowanie kontekstu przyjętych rozwiązań
wobec akcjonariuszy jest niezbędne.

II. ZDOLNOŚĆ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
DO ŁĄCZENIA SIĘ
Spółki osobowe, które uczestniczą w pro-

nie niezwykle istotne, ponieważ przy całym

cedurze połączenia nie mogą występować

naruszone. Kolejnym istotnym problemem

bowej z możliwości występowania w roli

złożoności tych procesów istnieje bardzo
duże ryzyko, że prawa akcjonariuszy zostaną

jest również brak wiedzy akcjonariuszy spółek podlegających procesom restrukturyzacji

na temat ich praw w momencie trwania tych
procesów, pomimo że na tym etapie akcjo1

w roli spółek przejmujących oraz nowo powstałych. Wyłączenie handlowej spółki osospółki przejmującej jak się podkreśla w literaturze1 wynika z oparcia modelu spółki osobowej na osobistych więziach jej wspólników.

Dopuszczenie spółki osobowej do procesów

A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Warszawa 2007, s. 38.
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łączenia się spółek w roli spółki przejmują-

sady o porozumienie wspólników najłatwiej,

leży tylko zasygnalizować, że model spółki

ściej byłyby potencjalnie na pewno znacznie

cej mogłoby w rezultacie nawet zburzyć cały
układ personalny spółki. W tym miejscu nakomandytowej oraz spółki komandytowoakcyjnej przewiduje od generalnej zasady
braku możliwości pełnienia przez handlową

spółkę osobową roli spółki przejmującej dość
istotne wyjątki. Nie zasługują natomiast na

akceptację postulaty de lege ferenda odnośnie
dopuszczenia możliwości łączenia się spółek przy pełnieniu przez spółkę osobową roli

spółki przejmującej, jednocześnie przy przyjęciu wymogu zachowania jednomyślności
wszystkich wspólników . Wydaje się, że taka
2

możliwość stanowiłaby niczym nieuzasadniony wyłom w dość spójnej i ukształtowanej
przez lata praktyce, jednocześnie przy braku

wystarczających przesłanek do takiego kie-

runku zmian legislacyjnych. Wypada wątpić
czy rzeczywiście istnieje potrzeba gospodarcza wprowadzenia zmian legislacyjnych, któ-

rych przydatność może budzić wątpliwości.
Przy tak sprzecznych interesach gospodarczych osiągnięcie porozumienia przez wspólników z pewnością nie będzie łatwe. Trudno

jest również wskazać argumenty przemawia-

jące za uprzywilejowaniem akurat spółek
o mniej skomplikowanej strukturze właścicielskiej. W przypadku tych podmiotów z za2

3
4

szczególnie że to większe spółki charakteryzujące się znaczną dynamiką rozwoju najczębardziej zainteresowane możliwością skorzystania z takich rozwiązań. Warto również
podkreślić, że swoją aktualność w tej sytuacji

zachowują również prezentowane poniżej

uwagi do przyczyn sformułowania zakazu
pełnienia przez spółkę osobową roli spółki

przejmującej. W obecnym stanie prawnym

natomiast dopuszczalne jest łączenie się spół-

ek osobowych przez przystąpienie do jednej
spółki osobowej wspólników innej spółki
osobowej. W tym miejscu należy jednak pod-

kreślić, że skutek takiego procesu nie zawsze
będzie identyczny jak w przypadku łączenia
się spółek. Kolejną z przyczyn, które zdecy-

dowały o braku możliwości pełnienia przez
spółkę osobową roli spółki przejmującej jest

fakt, że w rezultacie dopuszczenia możliwo-

ści przejęcia jednej spółki osobowej przez
inną spółkę tego rodzaju wzrosłaby odpowiedzialność wspólników osobistym majątkiem

za zobowiązania spółki wobec zwiększenia
się skali prowadzonej przez nią działalności
o charakterze gospodarczym lub zawodo-

wym3. W piśmiennictwie zwraca się również
uwagę na okoliczność4, że celem samego procesu łączenia się spółek jest konsolidacja go-

W tym miejscu należy jednak podkreślić, że w literaturze zdaje się dominować stanowisko dopuszczające możliwość
pełnienia przez spółkę osobową roli spółki przejmującej przy zachowaniu jednomyślności wspólników tak m.in. A. Witosz, Łączenie…, op.cit., s. 39 oraz R. Potrzeszcz i T. Siemiątkowski, Łączenie, podział i przekształcenia spółek. Uwagi w
sprawie zmian kodeksu spółek handlowych, PPH nr 2001/11, s. 21. W drugim z artykułów autorzy podnoszą, że należy
dopuścić możliwość łączenia się spółek osobowych na podstawie art. 491 i n., szczególnie wobec istnienia instytucji
subsydiarnej odpowiedzialności wspólników (art. 31 k. s. h.) i przy założeniu z możliwości skorzystania z instytucji
separatio bonorum (art. 495 i 496 k. s. h.). Z kolei autorzy twierdzą, że zasada jednomyślności wszystkich wspólników
zwalnia od konieczności wypracowania szczególnych reguł łączenia, tak jak w przypadku spółek kapitałowych (zob. np.
art. 499 § 1 pkt 2-6).
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 38.
A. Szumański [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. IV, Komentarz do
artykułów 459-633, Warszawa 2004, s. 191.
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spodarcza. Ten złożony proces ma mieć cha-

jęcia spółki dominującej wraz ze wszystkimi

ne rozwiązania przewidziane przez przepisy

pować jako spółka przejmująca w sytuacji,

rakter trwały z czym nie do pogodzenia jest

model spółki o charakterze osobowym. Obeck. s. h. są zatem niewątpliwie wyrazem pewnej ostrożności ze strony ustawodawcy, na-

leży jednak zaważyć, że zakres zdolności do
łączenia się spółek jest i tak o wiele szerszy
niż ramy nakreślane przez kodeks handlowy .
5

W literaturze jednak coraz częściej pojawiają

się postulaty rozszerzenia zdolności spółek

do łączenia się w drodze nowelizacji kodeksu
spółek handlowych. Należy podzielić to sta-

nowisko, że obecne rozwiązania wydają się
zbyt zachowawcze i w sposób nieuzasadniony nadmiernie utrudniają obrót gospodarczy.
W przypadku braku zgody na chociaż jeden

z dopuszczalnych sposobów łączenia się, na-

leży dopuścić łączenie się spółek tego rodzaju
przez przejęcie.

W stosunku do rozwiązań zastosowanych

w kodeksie handlowym odstąpiono od wy-

magania dla posiadania przez daną spółkę
zdolności połączeniowej osobowości prawnej. Zdolność do łączenia się posiada każda

spółka kapitałowa. Spółka jednoosobowa
może zostać połączona z inną spółką tego ro-

dzaju nawet, gdy te spółki mają tego samego
akcjonariusza lub wspólnika albo w sytuacji

połączenia się poprzez zawiązanie nowej
spółki kapitałowej przez kilka jednoosobowych spółek. Nie mają żadnego znaczenia

ewentualne stosunki dominacji dotyczące

jednej z łączących się spółek, stąd też na tej
podstawie należy dopuścić możliwość prze5
6
7
8

spółkami zależnymi6.

Spółka akcyjna może natomiast wystę-

gdy zachowuje swój byt prawny przejmując
majątek spółki lub spółek uczestniczących

w procesie łączenia się spółek oraz poszerzając jednocześnie własny akcjonariat o wspólników tych tracących byt prawny podmiotów.

Spółka akcyjna może również występować
w roli spółki przejmowanej w sytuacji gdy
dochodzi do połączenia przez przejęcie. W tej
sytuacji traci ona swój byt prawny, jej majątek
zaś przechodzi na rzecz spółki przejmującej,

podobnie akcjonariusze spółki przejętej stają się akcjonariuszami spółki przejmującej.

Spółka akcyjna może występować w roli spół-

ki łączącej się. Traci wtedy swój byt prawny,
jej akcjonariusze zaś uzyskują status akcjonariuszy spółki nowo powstałej. Spółka akcyjna

może także występować w roli spółki nowo

zawiązanej w przypadku modelu połączenia
przez zawiązania nowej spółki czyli takiej,

która została stworzona w ramach procedury

łączenia się innych spółek7. We wskazanych
przypadkach połączenie z udziałem spółki ak-

cyjnej prowadzi do istotnych zmian w trzech

płaszczyznach: podmiotowej, osobowej oraz
majątkowej. Za płaszczyznę podmiotową

uważamy spółkę jako podmiot prawny, za
płaszczyznę osobową uważamy uczestni-

ków spółek biorących udział w połączeniu
natomiast płaszczyzna majątkowa to zmiany
o charakterze finansowym zachodzące w poszczególnych spółkach8.

Ibidem.
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 39.
M Michalski M, Spółka akcyjna, Warszawa 2008.., s. 471- 472.
A. Szajkowski., M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005, s. 777.

Artykuły ekonomiczne

III. ZDOLNOŚĆ SPÓŁEK
KAPITAŁOWYCH DO DZIELENIA SIĘ
Należy zauważyć, że przepisy zawarte

w kodeksie spółek handlowych dopuszczają
jedynie podział spółek kapitałowych niezależ-

nie od ich rodzaju. Podział spółek osobowych
został wyraźnie wykluczony, zatem w roli

spółki nowo powstałej bądź też w roli spółki
przejmującej może występować jedynie spółka kapitałowa. Teoretycznie jak podkreśla

się w literaturze9 podział spółek osobowych
jest możliwy, jednakże nawet w systemach

prawnych, które wyraźnie dopuszczają taką
możliwość jej wykorzystanie jest niewielkie.

Należy podzielić pogląd10, że ustawodawca
słusznie nie dopuścił możliwości przeprowa-

dzenia procesów podziału spółek osobowych
z uwagi na ochronę potencjału majątkowego

takich podmiotów. W polskim systemie prawnym podział spółki osobowej został jednak

dopuszczony na zasadzie wyjątku przez przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsu-

spółek handlowych. W literaturze wyraża-

ny jest pogląd13, że ta zasada znajduje swoje
zastosowanie również w stosunku do spółki

komandytowo-akcyjnej. Możliwość podziału
spółek osobowych przewidziana przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów

przewiduje zastosowanie do dokonania podziału takich podmiotów przepisów kodeksu spółek handlowych przez ich odpowiednie zastosowanie. Do kompetencji Prezesa

UOKiK należy również dokonanie podziałów

wspólników, którzy prowadzą sprawy spółki
osobowej w każdej z faz restrukturyzacyjnych. Ewentualna decyzja o podziale w tej sy-

tuacji zastępowałaby fazę właścicielską czyli
uchwałę o podziale spółki osobowej14.

IV. PRAWA WSPÓLNIKÓW
I AKCJONARIUSZY
W ZWIĄZKU Z PROCESAMI
RESTRUKTURYZACYJNYMI SPÓŁEK.
Ważna uchwała o przekształceniu musi

mentów11. Na podstawie art. 100 wskazanej

być podjęta określoną wielkością głosów, jest

istnieją okoliczności wskazane w artykułach

jącej przekształceniu, albo też jej najwyższe-

regulacji Prezes UOKiK może wydać decyzje
o podziale każdego przedsiębiorcy jeśli za12 i 20. Ustawa o ochronie konkurencji i kon-

sumentów za przedsiębiorcę uznaje również
osobowe spółki handlowe . Ustawodawca
12

wyraźnie dopuścił we wskazanej wyżej ustawie dla realizacji jej celów tą formę dekon-

centracji. Nie ma tutaj żadnego znaczenia
jakie rozwiązania dla tego typu spółki przewidują w szczególności przepisy kodeksu
9

10
11

12
13
14

ona uznawana za akt spółki przekształconej.
Jest to albo akt wspólników spółki podlegago organu. Warto zauważyć, że nie ma zasa-

dy automatycznego przystąpienia do spółki
przekształcanej, ponieważ kodeks spółek
handlowych nie przewiduje domniemania, że
wola wyrażona w uchwale o przekształceniu

się spółki jest tożsama z oświadczeniem woli
o staniu się wspólnikiem lub też akcjonariuszem spółki po zakończeniu procesu jej prze-

A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 39.
Ibidem.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku ( Dz. U. z 2005 roku Nr 244, poz. 2080 ze zm.).
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 40.
Ibidem.
A. Witosz, Decyzja o podziale spółki a ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, PPH nr 2004/10, s. 16 i n..
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kształcania. Nie ma również wymogu co do

danej spółki. Z treści samego oświadczenia

cie powzięcia uchwały. Intencja ustawodawcy

oświadczenia woli składanego spółce, nie jest

tego, aby wola akcjonariusza czy też wspólnika była zgodna z głosem oddanym w momenjest zrozumiała. Można popierać sam proces

przekształcenia spółki, ale równocześnie
można do niej nie przystąpić zbywając posiadane aktywa . Czas złożenia przez wspólnika
15

oświadczenia o przystąpieniu do spółki przekształcanej nie jest regulowany rygorystycz-

nie. Z samej treści art. 564 § 1 k. s. h. nie da się

wyprowadzić wniosku, że takie oświadczenie
akcjonariusz powinien złożyć dopiero po powzięciu uchwały o przekształceniu, artykuł

2 cytowanego przepisu wyraźnie dopuszcza
złożenie takiego oświadczenia w dniu powzięcia uchwały. Jak się wskazuje w literaturze takie rozwiązanie nie należy poczyty16

wać jako błąd czy też usterkę legislacyjną ze
strony ustawodawcy, ale raczej na wyraźną

wolę dopuszczenia, aby to oświadczenie mogło być złożone również przed formalnym

przyjęciem uchwały. Natomiast w sytuacji

braku indywidualnego oświadczenia już po
powzięciu wskazanej wyżej uchwały, usta-

wodawca zdaje się wychodzić z założenia, że
stan niepewności co do składu wspólników

lub też akcjonariuszy spółki przekształcanej
nie może trwać zbyt długo, ponieważ byłoby

to niekorzystne dla samej spółki. Dlatego też
ustawodawca wyraźnie zobowiązał wspólników prowadzących sprawy danej spółki albo

też zarząd tej spółki do złożenia stosowne-

go wezwania w ciągu miesiąca liczonego od
dnia powzięcia uchwały o przekształceniu
15
16
17
18

musi wynikać wyraźna wola przystąpienia

do spółki. Takie oświadczenie ma charakter
ono przedmiotem kontroli sądowej. Oświadczenie pod rygorem nieważności musi być

złożone w formie pisemnej z uwagi na konieczność ochrony bezpieczeństwa obrotu17.

Za wspólnika nie przystępującego do

spółki jest uważany nie tylko, który złożył
stosowne oświadczenie na ręce spółki, lecz

także wspólnik, który nie złożył w termi-

nie jednego miesiąca od powzięcia uchwały
żadnego oświadczenia. Istnieje zatem domniemanie braku zgody przez wspólnika na

przystąpienie do przekształcanego podmio-

tu, które może być zniweczone jedynie przez
stosowne oświadczenie ze strony wspólnika

lub akcjonariusza. Takie skutki nastąpią jedy-

nie w sytuacji, gdy wspólnik lub akcjonariusz
zostanie wezwany do złożenia stosownego

oświadczenia. Treść wezwania nie może budzić wątpliwości, nie ma natomiast obowiązku zamieszczenia w jego treści informacji

o skutkach nie złożenia takiego oświadczenia.
W przypadku braków formalnych wezwania

należy stosować w tej sytuacji przepisy kodeksu cywilnego18.

Wspólnik lub akcjonariusz, który nie zło-

żył żadnego oświadczenia na temat uczest-

nictwa w spółce lub też złożył oświadczenie
o negatywnej treści posiada prawo do żądania

zapłaty kwoty odpowiadającej wartości jego
udziałów lub akcji w spółce przekształcanej.
Wymagane jest jednak w tym przypadku

A. Witosz, Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz- Katowice 2001, s. 49.
A. Witosz, Przekształcenia…, op. cit., s. 50.
Ibidem.
A. Witosz, Przekształcenia…, op. cit., s. 50-51.
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złożenie przez wspólnika lub akcjonariusza

s. h. przyznano wspólnikowi lub akcjonariu-

riusza spółka nie ma obowiązku wypłaty na

lub też akcji. Warto jednak zauważyć, że po-

stosownego roszczenia. W przypadku braku

roszczenia ze strony wspólnika lub akcjonajego rzecz .
19

Obliczenia wartości udziałów lub też akcji

dokonuje się zgodnie z zasadami dotyczącymi rachunkowości. Górna granica tych wypłat

nie może jednak przekroczyć 10 % wartości
bilansowej majątku danej spółki. Taka wypłata na rzecz wspólnika lub akcjonariusza
powinna być dokonana począwszy od dnia

przekształcenia w terminie 6 miesięcy. Jeśli roszczenie zostanie złożone już po dniu

przekształcenia, ten okres biegnie począwszy
od dnia jego zgłoszenia. Po upływie terminu

wspólnik lub akcjonariusz nabywa roszczenie
do odsetek i ewentualnie do roszczenia odszkodowawczego za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia w zapłacie .
20

Na podstawie art. 559 k. s. h. plan prze-

kształcenia w zakresie poprawności i rze-

telności wraz z dokumentami stanowiącymi
jego załączniki jest badany przez biegłego
rewidenta. Rewident w pierwszej kolejności powinien zbadać w ramach planu przekształcenia określenie wartości udziałów

lub akcji. Taka wycena musi być przepro-

wadzona w zgodzie z treścią sprawozdania
finansowego. Ta sytuacja jednak nie odbiera

akcjonariuszom lub wspólnikom, którzy wyraźnie nie zadeklarowali woli przystąpienia

do spółki przekształcanej, prawa do wniesie-

nia zastrzeżeń kwestionujących rzetelność

dokonanej wyceny. Na podstawie art. 566 k.
19
20
21
22

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
A. Witosz, Przekształcenia…, op. cit., s. 52.

szowi prawo do zgłoszenia żądania przeprowadzenia ponownej wyceny jego udziałów

nowna wycena musi być dokonana na dzień
będący dniem ustalenia wartości bilansowej
przyjętego planu przekształcenia, który był

wcześniej przedmiotem badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta. Kontrola

nie może być zatem przeprowadzana innego

dnia, ponieważ skutkowałoby to możliwością
pokrzywdzenia którejś ze stron21.

Na tle stosowania tego przepisu pojawiły

się jednak liczne wątpliwości. Z treści same-

go przepisu wynika, że wystarczy wniesienie
zastrzeżeń, nie ma jak mogłoby się wydawać
konieczności ich uargumentowania. Istnieje

zatem duże niebezpieczeństwo, że ta instytucja będzie przez wspólników nadużywana
bez zaistnienia odpowiednich przesłanek co

narazi spółkę na dodatkowe i nieuzasadnione
koszty, chociażby z uwagi na wartość usług
świadczonych przez rewidentów. Wątpliwości w doktrynie pojawiają się również co do
podmiotu, który ma przeprowadzić ponowną

wycenę, należy jednak jak się wydaje zdecydowanie odrzucić możliwość jej przeprowadzenia przez spółkę jakie to stanowisko pojawia

się w literaturze22, taka ocena mogłaby być
nierzetelna i prowadzić do pokrzywdzenia
wspólników lub też akcjonariuszy. W przypadku nie uwzględnienia żądania wspólnika

istnieje możliwość skierowania powództwa

w przedmiotowej sprawie do sądu. Należy
przyjąć, że przepis dotyczy nieuwzględnienia
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żądania zgodnie z jego treścią, wydaje się, że

bowiem zgoda na plan połączenia lub też na

właściwym do wniesienia powództwa bę-

spółek handlowych. Brak określenia w pla-

nie ma podstaw by w tej sytuacji ograniczać
prawa akcjonariuszy lub wspólników. Sądem
dzie sąd rejestrowy z uwagi na fakt, że jest

on również właściwy w sytuacji konieczności
rozstrzygnięcia sporów związanych z wyceną
udziałów lub też akcji. Inny pogląd wydaje się

byłby w świetle obowiązujących przepisów
kontrowersyjny, chociaż należy wyraźnie

podkreślić, że właściwość sądu nie została
wyraźnie określona23.

Wspólnicy albo akcjonariusze łączących

się spółek przez powołanie nowej spółki

lub też spółki przejmowanej staja się z mocy

prawa wspólnikami lub też akcjonariuszami
spółki przejmującej lub też nowo powstałej.

Wspólnicy lub też akcjonariusze mają prawo
do udziału w zysku spółki przejmującej lub

też nowo powstałej w wyniku łączenia się poprzez powołanie nowej spółki24.

Plan połączenia i podziału winny zawie-

rać postanowienia wskazujące dzień, od

którego udziały lub też akcje przydzielone
wspólnikom lub też akcjonariuszom spółek

przejmowanych lub też łączących się poprzez
powołanie nowej spółki bądź też spółki dzielonej dają prawo do uczestnictwa w podzia-

le zysku spółki przejmującej lub też spółki

nowo powstałej. Określenie tego dnia jest
niezbędne, w przypadku braku takiego za-

pisu istnieje możliwość wystąpienia do sądu

z powództwem o stwierdzenie nieważności

takiej uchwały. Na treść uchwały składa się
23
24
25
26

plan podziału, jednakże ta uchwała musi być
zgodna z odpowiednimi przepisami kodeksu

nie podziału bądź też w planie połączenia

wskazanego wyżej terminu może prowadzić
również w konsekwencji do odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej lub

też odpowiednio komisji rewizyjnej a tak-

że likwidatorów spółki za powstałą szkodę.
W przypadku natomiast przekształcenia
spółek nie ma konieczności ustalenia dnia

początkowego uczestnictwa w zysku spółki
przez wspólników lub akcjonariuszy chociażby z uwagi na fakt, że w tym przypadku nie

mamy do czynienia z sukcesją lecz jedynie
z inną kontynuowaniem dotychczas prowadzonej działalności25.

W przypadku prawa do uczestnictwa

w zysku spółki kapitałowej mówimy o prawie
o charakterze bezwzględnym. Nie ma zatem
możliwości całkowitego pozbawienia wspólnika lub akcjonariusza prawa do dywidendy26.

Prawo do zysku różni się od braku możliwości wykonywania tego prawa przez akcjona-

riusza lub wspólnika. Ta kategoria jest ściśle
powiązana z rokiem obrotowym czyli możli-

wość skorzystania z tego prawa jest zależna
od kondycji finansowej spółki. W przypadku
gdyby w sposób permanentny tych środ-

ków nie wypłacano a nie byłoby przesłanek
ekonomicznych uzasadniających taką prak-

tykę mielibyśmy do czynienia z działaniem
sprzecznym z dobrymi obyczajami, w dodat-

Ibidem.
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 167.
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 167- 168.
Tak m.in. W. Popiołek, Akcje uprzywilejowane co do dywidendy [w:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej
Profesora Kazimierza Kruczalaka, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V, s. 343 i n. oraz K. Bandarzewski, Prawo do udziału
w zysku rocznym oraz prawo do dywidendy przysługujące akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, PUG nr 1996/7-8, s. 7 i n..
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ku krzywdzącym wspólników i akcjonariuszy,

przez strony terminu, nie ma również prze-

ły. Sama kwota jaka powinna być przeznaczo-

zauważa się jednak, że pewnym ogranicze-

byłaby to zatem podstawa do wystąpienia do
sądu z powództwem o uchylenie takiej uchwana do podziału między wspólników i akcjona-

riuszy, nie została jednak co zrozumiałe przez
ustawodawcę określona. Ten słusznie przyjął zasadę, że ta sprawa należy do kategorii

spraw wewnętrznych wspólników i akcjonariuszy spółki i nie powinna być im narzucana.

Wielkość wypłacanych środków z dywidendy
ma wpływ na zainteresowanie daną spółką

i jej wycenę, słusznie zatem pozostawiono

tą kwestię bezpośrednio zainteresowanym

podmiotom . Ta kwestia według dowolnie
27

przyjętych reguł niesprzecznych z obowiązującym prawem powinna zostać uregulowana
w umowie bądź też w statucie spółki .
28

Na podstawie art. 52 § 1 k. s. h. wspólnik

ma prawo z końcem każdego roku obrotowe-

go żądać wypłaty zysku. W przypadku spółek
kapitałowych kodeks spółek handlowych re-

guluje termin powstania prawa do dywidendy
oraz termin jej wypłaty. W sytuacji, gdy podjęto uprzednio decyzję o podwyższeniu kapi-

tału zakładowego, w samej uchwale powinien

być zawarty termin począwszy od którego

nowe akcje nabywają prawo do otrzymania
dywidendy29. Nie ma żadnych przeszkód aby

akcje lub udziały, które otrzymali akcjonariu-

sze lub też wspólnicy spółki przejmowanej
lub dzielonej prawo do dywidendy uzyskiwa-

ły od nawet odległego przyjętego i przyjętego
27

28
29

30
31
32
33

szkód by ten przywilej przyznany został tym
podmiotom niezwłocznie30. W literaturze31
niem tej swobody są jednak dobre obyczaje
oraz godzenie w interes spółki lub też jej akcjonariusza.

W przypadku spółki powstałej w wyniku

łączenia się spółek lub też ich podziału jak się
wydaje powinny być stosowane przepisy kodeksu spółek handlowych, które regulują powstanie spółki. W tym przypadku nie pojawia

się nam podział na akcjonariuszy będących
w spółce od początku oraz nowoprzyjętych
a także na udziały lub akcje już wcześniej istniejące oraz nowe. Moment od którego takie

podmioty mają prawo do udziału w zysku
należy ustalać na takich samych zasadach jak

dla spółek nowo powstałych, czyli istotne są
data wpisu do właściwego rejestru oraz uzyskania przez spółkę osobowości prawnej32.

Ustawodawca wyraźnie zakreślił mini-

malne elementy, które powinny się znaleźć
w każdym planie połączenia lub też w planie podziału. Jednym z najważniejszych jest

obowiązek nakreślenia zasad na podstawie

których będą przyznawane udziały lub też
akcje. W przypadku przekształcenia spółek
takiego wyraźnego uregulowania brakuje co

nie oznacza, że takiego obowiązku nie ma
w tym przypadku. Należy zgodzić się ze stanowiskiem prezentowanym w literaturze33,

że w przypadku przekształcenia spółek nale-

A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 168.
Ibidem.
Tak m.in. R. Kasprzyk, Podwyższenie kapitału w spółkach kapitałowych, Palestra 1991, z. 3-4, s. 32 oraz A. Domańska,
Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji, Kraków 1999, s. 132 i n..
T. Dziurzyński [w:] T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1995, s. 116.
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 170.
Ibidem.
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 171.
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ży stosować odpowiednio art. 555 k. s. h.. Ten

akcjonariusza określonego nośnika praw. Nie

powstania spółki przekształconej nie zaś jak

kiej osobie wystawiono imienny dokument,

przepis przewiduje, że do przekształcenia
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

mogłoby się wydawać w drodze analogii regulacje dotyczące treści planu połączenia lub
też podziału .
34

Akcjonariusze lub też wspólnicy spółki

podlegającej procesowi połączenia, podziału
lub też przekształcenia stają się wspólnikami
lub też akcjonariuszami spółki nowo zawiązanej lub też przejmującej. Możliwość uzyskania

statusu wspólnika lub akcjonariusza posiadania przez dany podmiot akcji lub też udziałów.
Często niewielka ich liczba będzie zniechęcać
do aktywności korporacyjnej, ponieważ do

realnego wpływu na spółkę potrzebna jest

określona ilość akcji czy też udziałów. Wspól-

nik lub też akcjonariusz posiada prawa, które
są ściśle powiązane z udziałami lub też z akcjami. Wyjątkowo istnieje możliwość osobistego przyznania praw danemu wspólnikowi

czy też akcjonariuszowi . To właśnie akcja
35

lub też udział ma decydujący wpływ na status
prawny wspólnika lub akcjonariusza oraz na

jego prawa wobec spółki o ile z samej umowy lub też statutu nie wywodzą się osobiste
uprawnienia przyznane na jego rzecz .
36

W literaturze ocena charakteru prawnego

udziału budzi kontrowersje, szczególnie odnośnie oceny udziału jako prawa . W przy37

padku udziału nie będzie konieczne posia-

danie tak jak to jest wymagane w przypadku
34
35
36
37
38
39
40

ma natomiast przeszkód by w przypadku
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością taz którego treści wynikałaby ilość przysługu-

jących takiej osobie udziałów. W przypadku

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

możliwość wykonywania praw zawartych
w udziale nie wymaga posiadania żadnego

dokumentu, korzystanie z tych uprawnień

będzie możliwe na podstawie wpisu do księgi
udziałów38.

Sytuacja

odmiennie

przedstawia

się

w przypadku akcji. Jak słusznie zauważa M.

Michalski kodeks spółek handlowych wpro-

wadził znaczące zmiany jeśli chodzi o sam
termin ,,akcja’’. Obok pojęcia ,,akcji’’ wpro-

wadzono także pojęcie ,,dokumentu akcji’’,
czyli ,,materialnego nośnika prawa akcyjne-

go ujętego od strony formalnej39’’.Powyższe
pojęcie zostało zastrzeżone nie do pojęcia
,,akcji’’ rozumianego jako papier wartościo-

wy, ale dla jednego z dzisiaj wyróżnianych
kluczowych elementów tego pojęcia czyli do

akcji rozumianej jako formalny nośnik materialny. W świetle kodeksu spółek handlowych

wyróżniamy dwa odrębne pojęcia. Według
pierwszego z nich pojęcie ,,akcji’’ rozumiane jest jako udział w kapitale zakładowym,

udział praw akcyjnych i związanych z nimi
ewentualnie w wyjątkowych sytuacjach obowiązków oraz jako papier wartościowy o cha-

rakterze udziałowym40. Według drugiego

Ibidem.
P. J. Turowicz, Prawa przyznane osobiście wspólnikom lub akcjonariuszom, PPH nr 1999/5, s. 41..
I. Weiss, Status prawny wspólników w spółce z o.o., PUG nr 1995/9, s. 27.
Przykładowo A. W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Poradnik praktyczny, t. II, Warszawa 1991, s. 98.
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 172.
M. Michalski, Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną, Kraków 2004, s. 48-49.
M. Michalski, Z problematyki prawnej identyfikacji osób uprawnionych do wykonywania praw z akcji w prawie polskim [w:]
tudia z zakresu prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. I. Weissa, Zakamycze 2003, nr 8, s. 5.
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pojęcie ,,dokumentu akcji’’ oznacza jedynie

ty należy złożyć w aktach rejestrowych pro-

ku przyjętej konstrukcji, gdzie akcja występu-

też w aktach rejestrowych nie będzie zgodny

materialny nośnik prawa akcyjnego41. Sama

akcja ucieleśnia prawa akcjonariusza w wyni-

je w roli papieru wartościowego. Obowiązki,
które zostały nałożone na akcjonariusza są

jedynie okolicznością pozwalającą na uzyskanie przez niego praw z posiadanych akcji lub
też gwarantem utrzymania tych praw42.

Brak samego dokumentu akcyjnego przez

akcjonariusza nie jest jednakże dowodem na
to, że prawa z akcji nie istnieją. Status akcjonariusza powstaje w momencie zarejestro-

wania nowo powstałej spółki akcyjnej lub też
zarejestrowania podwyższenia kapitału za-

kładowego już istniejącej spółki. Dokument
akcji ma charakter papieru wartościowego
deklaratoryjnego. Prawa z nim związane nie
mają związku z momentem wystawienia takiego dokumentu, lecz z chwilą, w której nastąpiło objęcie akcji .
43

Spółka przejmująca lub nowo powstała

ma prawo uzależnić wydanie swoich udzia-

łów lub akcji wspólnikom lub akcjonariuszom

spółki przejmowanej lub spółek łączących się
od wniesienia dopłat w gotówce, które nie

mogą być wyższe od 10 % wartości bilansowej
przyznanych udziałów lub akcji spółki nowo
powstałej lub przejmującej. Lista wspólników

powinna być złożona do sądu rejestrowego.
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru zostają wpisani tylko
wspólnicy posiadający nie mniej niż 10 %

kapitału zakładowego. W przypadku, gdyby
łączny wymiar udziałów był niższy dokumen41

42
43
44
45

wadzonych dla każdej spółki. Możliwe jest za-

tem sytuacja, że stan danych w rejestrze czy
z rzeczywistą sytuacją i tym samym może stanowić zagrożenie nawet dla bezpieczeństwa

obrotu44. Należy zgodzić się ze stanowiskiem
A. Witosza45, że ten problem de lege ferenda
powinien zostać rozwiązany.

W przypadku akcjonariusza w sytuacji gdy

spółką przejmująca lub też nowo zawiązaną

jest spółka akcyjna sytuacja przedstawienia
się odmiennie. W przypadku spółki akcyjnej

istotne jest wydanie samego dokumentu akcji,
w art. 328 § 5 znajdziemy podstawę prawną

do wniesienia takiego roszczenia. Wskazane
roszczenie służy akcjonariuszowi nie wcześniej niż na miesiąc od dnia rejestracji spółki

lub też od podwyższenia kapitału zakłado-

wego spółki przejmującej. Brak natomiast

dokumentu akcji nie pozwala na uznanie
takiej osoby za akcjonariusza, ponieważ akcjonariuszem może być tylko osoba wpisana

do księgi akcyjnej. W sytuacji natomiast, gdy
wpłata dopłaty nastąpi przed upływem mie-

sięcznego terminu spółka akcyjna ma prawo
odmówić wydania dokumentu akcji, roszcze-

nie o jego wydanie służy dopiero po upływie
wskazanego ustawowego terminu. Analogicz-

nie również spółce przejmującej lub też nowo

powstałej na podstawie art. 492 § 3 oraz 529
§ 4 przysługuje roszczenie o zapłatę dopła-

ty, w sytuacji gdy termin wniesienia dopłat
nie został określony w planie podziału lub

też połączenia. Należy przyjąć, że świadcze-

M. Michalski, Pojęcie ,,dokumentu akcji’’ a pojęcie ,,akcji’’ w Kodeksie spółek handlowych, PPW nr 2001/8, s. 5.
T. Komosa, Papiery wartościowe, PPH nr 1995/1, s. 2 i n..
M. Romanowski, Pojęcie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, PPH nr 2001/1, s. 28 i n..
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 174.
Ibidem.

91

92

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 18 (1/2012)

nie powinno być wykonane niezwłocznie46.

porcjonalnie do posiadanych udziałów lub

też akcjonariuszy do wniesienia dopłat słu-

nariuszy, warto zaś przypomnieć, że spółką

Należy się jednak zgodzić ze stanowiskiem,

że prawo do wezwania wspólników bądź
ży spółce przejmującej najwcześniej w dniu
połączenia lub też w dniu podziału47. W tym

terminie spółka przejmująca lub też nowo

powstała uzyskuje prawo żądania spełnienie
tego świadczenia .
48

Budowa samego przepisu dowodzi, że

ustawodawca przyjął model, w którym do-

płaty nie są przedmiotem uzgodnień czy też
porozumień. Mogą one natomiast być rezultatem pewnej pragmatyki obecnej w korporacyjnym charakterze funkcjonowania zarzą-

dów spółek kapitałowych lub też wspólników,
którzy prowadzą sprawy spółek osobowych.

Ten element musi się znaleźć w planie podziału czy też połączenia .
49

Dopuszczalne jest przyznanie dopłat nie

tylko na rzecz wspólników i akcjonariuszy,
ale także na rzecz osób nie posiadających

tego statusu. Takie uregulowanie powsta-

ło z uwagi na członków organów spółki, nie
ma obowiązku, aby taka osoba musiała być
wspólnikiem czy też akcjonariuszem. Dopła-

ty również w przypadku spółki akcyjnej nie
mogą przekroczyć 10 % . Ta wartość w tym

przypadku obliczana jest od podstawy czyli

wartości bilansowej akcji lub też udziałów obliczanej na dzień określony w przepisach .
50

46
47
48
49
50
51
52

Dopłaty powinny zostać przyznane pro-

akcji, powinny być jednak jednostkowo równe dla wszystkich wspólników lub też akcjo-

przyjmującą lub dzieloną może być jedynie
spółka kapitałowa. Nie ma jednak formalnych
przeszkód by zróżnicować dopłaty w przy-

padku podziału przez przejęcie w różnych
spółkach przejmujących, w tej sytuacji art.
20 k. s. h. nie powinien mieć zastosowania.

Ustawodawca dopuścił również pełną swobodę w przyznawaniu dopłat, ważne jednak

by wysokość dopłat była uzgodniona już na

poziomie tworzenia planu podziału czy też
planu połączenia. Dopłaty są dokonywane

z zysku bądź z kapitału zapasowego spółki
przejmującej, to uregulowanie stanowi zatem
pewną barierę ich wysokości. Wysokość dopłat z uwzględnieniem progu 10 % ma swoje

uzasadnienie w sytuacji finansowej, nie może
być od niej oderwana51. W literaturze poja-

wiają się głosy za dopuszczeniem finansowania takiej wypłaty w formie kredytu52.

Kodeks spółek handlowych co należy pod-

kreślić wskazuje tylko na granice dopuszczalnych dopłat oraz wskazuje źródła ich finanso-

wania. W tej ustawie nie znajdziemy jednak

żadnych terminów ograniczających w czasie
możliwość spełnienia tego świadczenia. W li-

teraturze przyjmuje się jednak, że w drodze
analogii powinien znaleźć swoje zastosowanie art. 455 k. s. h.. Termin wypłat dopłat okre-

A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 174.
M. Rodzynkiewicza, Łączenie się spółek. Komentarz, Warszawa 2003. , s. 32.
J. Modrzejewski, W. Opalski, M. Wypychowska, Charakter akcji wydawanych w zamian za majątek spółki przejętej
w wyniku inkorporacji, PPH nr 1999/1, s. 37.
A.Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 178.
Ibidem.
A. Witosz, Łączenie…, op. cit., s. 179.
Tak A. Witosz [w:] J. A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001, s. 1137.
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ślić może plan połączenia lub plan podziału

STRESZCZENIE

zostać spełnione niezwłocznie po wezwaniu

czenie mają akcjonariusze w procesach re-

spółki. W sytuacji natomiast gdy taki termin

Niniejszy artykuł jest oparty na próbie

nie zostałby określony świadczenie powinno

wyjaśnienia na czym polega rola i jakie zna-

nego wspólnika lub też akcjonariusza53.

będą proces i zdolność spółek do łączenia się,

skierowanym do spółki ze strony uprawnio-

V. ZAKOŃCZENIE

Artykuł miał na celu przedstawienie relacji

w jakiej znajdują się akcjonariusze w stosunku
do procesów restrukturyzacyjnych spółek. Poruszono ogólne zagadnienia z zakresu procesów restrukturyzacyjnych spółek, zdolności restrukturyzacyjnej spółek kapitałowych oraz już

znacznie szerzej prawa akcjonariuszy i wspólników związane z procesami restrukturyzacyj-

nymi. W pracy przedstawiono liczne refleksje
autorów, które wypływają i z lektury samych

przepisów, a także z dorobku literatury w tym
zakresie, który na pewno będzie coraz większy
z uwagi na wagę problemu. Procesy restruktu-

strukturyzacyjnych spółek. Przedstawione

jak również dzielenia się. Ich rola w warun-

kach polskiej gospodarki rynkowej jest nie do
przecenienia. W szczególności zostaną poka-

zane miejsce, rola oraz prawa akcjonariuszy
w procesach restrukturyzacji spółek. Warto pamiętać, że procesy restrukturyzacyjne

mają coraz większe znaczenie w strukturze
gospodarczej państwa.

KEYWORDS

shareholder, process, restructuring ability,

connection companies, dividing companies.

SUMMARY

This article is based on attempt to ex-

ryzacyjne spółek związane z zaangażowaniem

plain role and meanings of shareholders in

również, że te procesy z uwagi na rozwój gospo-

for connection, transformation, as well as

istotnego kapitału, stąd też przepisy w tej mierze muszą być jasne i klarowne. Pamiętajmy

darczy naszego państwa będą występować co-

raz częściej, tym bardziej zatem pilna jest w tej
kwestii ingerencja ustawodawcy.

SŁOWA KLUCZOWE

akcjonariusz, proces, zdolność restruktury-

zacyjna, łączenie się spółek, dzielenie się spółek.

restructuring processes of companies. Will

be presented process and ability of company

dividing. In particular, they will be showed
place, role and rights of shareholders in pro-

cesses of restructurings of companies. Worth

remembering that restructuring processes
have greater meaning in economic structure
of state more.
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Artykuły ekonomiczne

Klaudia Giordano, Waldemar Zadworny

Monitoring i zarządzanie odpadami
azbestowymi w zrównoważonym
rozwoju miasta Lublina
Monitoring and asbestos wastes management in Lublin
sustainable development

Wstęp
Azbest (αμίαντος – z greckiego „niewyga-

sający”) to zespół naturalnie występujących

włóknistych minerałów krzemianowych, na-

leżących do jednej z dwóch grup mineralnych:
serpentynów i amfiboli, zawierających tlenki

magnezu, wapnia, sodu i żelaza . Posiada on
1

szereg właściwości fizykochemicznych, które
są szczególnie pożądane i użyteczne w zastosowaniach przemysłowych. Najważniej-

sze to: wysoka wytrzymałość mechaniczna
i termiczna, niskie przewodnictwo cieplne

i elektryczne, łatwość łączenia się z innymi

materiałami (np. z cementem), dobre wła-

ściwości sorpcyjne, odporność na czynniki

chemiczne i biologiczne . Dzięki tym cechom
2

azbest był szeroko wykorzystywany w wielu
gałęziach przemysłu na całym świecie, także

w Polsce (głównie budowlanym, włókien-

niczym, maszynowym, elektrochemicznym,

stoczniowym). Udokumentowane szkodliwe
oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka

spowodowało znaczące ograniczenie zuży1
2

cia tego minerału i obecnie podejmowane są

działania mające na celu zminimalizowanie
związanego z azbestem ryzyka zdrowotnego,
a docelowo całkowitą eliminację azbestu ze
środowiska człowieka.

Mając na względzie szkodliwy wpływ

azbestu na zdrowie człowieka oraz koncep-

cję rozwoju zrównoważonego, której istotą
jest zapewnienie trwałej poprawy jakości

życia współczesnych i przyszłych pokoleń
poprzez kształtowanie właściwych proporcji

w gospodarowaniu trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 19
czerwca 1997 r. przyjął rezolucję w sprawie

programu wycofania azbestu z gospodarki,

w której Rada Ministrów została wezwana
między innymi do opracowania programu

zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski.

Celem niniejszego artykułu jest próba

oceny efektów systemu monitoringu i gospo-

A. Łuniewski, S. Łuniewski, Azbest. Historyczne obciążenie z XX wieku. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010, s. 15.
W. Urbaniak, A. Domaszewicz, S. Lipiecka, Ocena inwentaryzacji azbestu dla Poznania, „Recykling” 2009, nr 9, s. 27.

95

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 18 (1/2012)

96

darowania odpadami zawierającymi azbest

powodowanych przez azbest. Włókna azbe-

rozwoju. Omówione zostaną przy tym zdro-

W konsekwencji ich oddziaływania mogą roz-

na obszarze miasta Lublina ze szczególnym

uwzględnieniem zasady zrównoważonego
wotne aspekty związane z narażeniem na

azbest oraz prawne aspekty dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierają-

cymi azbest, ponadto przedstawiony zostanie
system monitoringu i zarządzania programem

usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski.

Podstawą charakterystyki badanego pro-

blemu jest analiza literatury przedmiotu oraz
danych zawartych w raportach badawczych.

I. Szkodliwość wyrobów
zawierających azbest

Materiały zawierające azbest zostały za-

klasyfikowane do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia

ludzi. Szkodliwość tych wyrobów wynika
bezpośrednio z faktu uwalniania z nich pyłu

azbestowego do powietrza w trakcie ich eks-

ploatacji konserwacji, destrukcji, starzenia,
usuwania i przemieszczania. Uwalnianie pyłu

azbestowego z niektórych wyrobów może
następować samoistnie, bez działania czynników osłabiających strukturę wyrobu czy

spoiwa. Jednak spoiwo, w szczególności zaś

takie jego cechy jak: twardość, elastyczność,
odporność na uszkodzenia, spoistość, trwałość – mają zasadniczy, chociaż nie wyłączny,

wpływ na wielkość emisji pyłu azbestowego
do otoczenia.

Pył azbestu w formie aerozolu wdychane-

go z powietrzem stanowi przyczynę chorób
3
4

stowe po dostaniu się drogą oddechową do
organizmu są bardzo trudne do usunięcia.

wijać się takie choroby, jak: pylica azbestowa

(azbestoza), nowotwory złośliwe (szczególnie śródbłonniak opłucnej i otrzewnej), zgru-

bienia i stwardnienia opłucnej, zmiany skórne
i przewlekłe zapalenia oskrzeli3. Pył azbestu

zanieczyszcza oprócz powietrza także wodę
czy glebę. W tym wypadku również może stać

się zagrożeniem dla zdrowia, jeżeli w drodze
reemisji powtórnie przedostanie się do powietrza, którym oddychają ludzie.

W Polsce, uwzględniając wyroby zawiera-

jące azbest4, dominującymi są wyroby stoso-

wane w budownictwie (ponad 80%). Wśród

nich najliczniejszymi są stosunkowo mało
pylące, wyroby „twarde” albo „niekruche”,

odporne na próbę kruszenia w palcach, do
których zaliczmy wyroby azbestowo-cementowe: płyty płaskie prasowane, stosowane

jako elewacyjne lub okładzinowe w systemach dociepleń budynków wełną mineralną

lub styropianem, pokrycia dachowe płytami
falistymi, tzw. „eternit”, kształtki azbestowocementowe, gąsiory, płytki KARO - stosowane
jako elewacyjne lub pokrycie dachów, a także

rury kanalizacyjne i wodociągowe azbesto-

wo-cementowe. Wyroby te zawierają 13-20%
wag. azbestu i posiadają gęstość objętościową
powyżej 1000 kg/m3. Drugą mniej liczną grupę wyrobów stanowią wyroby „miękkie” albo

„kruche”, dające się kruszyć w palcach, łatwo
ulegające destrukcji mechanicznej, powodu-

jące z zasady duże poziomy zanieczyszczeń

Dlaczego azbest jest groźny?, Materiały Państwowej Inspekcji Pracy, Departament Informacji i Promocji GIP, Opole, www.pip.
gov.pl/html/pl/mov/azbest.pps, dostęp z dnia 5.06.2011.
Na rynku znajduje się ponad 3000 wyrobów zawierających azbest. Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający w swej masie co najmniej 0,1% azbestu.
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powietrza przy pracach związanych z ich

zagrożenie dla środowiska (należącą do

stu i gęstość objętościową poniżej 1000 kg/

odpadów niebezpiecznych8.

zabezpieczeniem lub demontażem. Posiadają one zawartość ok. 30-90 % wag. azbe-

czynników rakotwórczych w środowisku

pracy)7, której pozostałości zalicza się do

m3. Przykładami takich wyrobów są izolacje

2. Fazę produkcji, obrotu i handlu wyrobami

najczęściej w technikach cieplnych, ciepłow-

sowania wyrobów zawierających azbest9

i uszczelnienia azbestowe w postaci sznurów,
mat, płótna, tektury azbestowe, stosowane
nictwie, czy w przemyśle energetycznym5.

II. Prawne aspekty dotyczące
postępowania z wyrobami
i odpadami zawierającymi
azbest
Przepisy prawa krajowego dotyczące

wyrobów i odpadów zawierających azbest,
modyfikowane na przestrzeni kilkunastu
lat i dostosowane do wymagań UE, mimo

niedociągnięć tworzą rozwiązanie systemowe, uwzględniające różne działy gospodarki

i wszystkie aspekty związane z potrzebą kontroli zagrożeń powodowanych przez azbest

zawarty w eksploatowanych wyrobach i urzą-

dzeniach oraz w odpadach. Uwzględnia się
w nich osiem zasadniczych kwestii:

1. Uznanie azbestu jako kopaliny pospolitej za substancję stanowiącą szczególne
6

5
6
7

8
9
10

11

zawierającymi azbest. Zgodnie z ustawą

z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stoobowiązuje zakaz produkcji wyrobów

zawierających azbest10, stosowania azbestu w wyrobach i obrót tymi wyrobami.

Natomiast, kto wbrew przepisom ustawy

wprowadza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej azbest lub wyroby zawierają-

ce azbest, podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolności albo karze pozba-

wiania wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Tej samej karze podlega, kto produkuje

wyroby zawierające azbest lub dokonuje
obrotu azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.

3. Użytkowanie (bezpieczne) wyrobów za-

wierających azbest. W rozporządzeniach
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej11 określono wymóg przygotowania przez użytkowników tzw. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w praktyce – raport, Federacja Zielonych GAJA, Szczecin 2010, s. 14.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); Ustawa z dnia 11
stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 280, poz. 2771 z póź zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.
Zgodnie z ustawą azbest są to następujące włókniste krzemiany: azbest chryzotylowy, nr CAS 120001-29-5; azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4; azbest amozytowy, nr CAS 12172-73-5; azbest antofilitowy nr CAS 77536-67-5; azbest termolitowy
nr CAS 77536-68-6; azbest aktynolitowy nr CAS 77536-66-4 (CAS – rejestr Chemical Abstracts Service).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn zm.).

97

98

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 18 (1/2012)

na podstawie ich spisu z natury a także:

tów (stanowiący źródło odpadów) oraz

ich punktacji w formularzu „oceny stanu

azbestu) musi uzyskać decyzję zatwier-

oznakowania, umieszczenia informacji
w dokumentacji obiektu oraz określenia

i możliwości bezpiecznego użytkowania”.
W myśl tych rozporządzeń „Ocena wyrobów zawierających azbest” stanowi podstawę do dalszego ich użytkowania. Okre-

ślono wyroby, które mogą być bezpiecznie
użytkowane (o gęstości objętościowej
pow. 1000 kg/m , nieuszkodzone, wbudo3

wane na zewnątrz obiektów, zabezpieczone odpowiednimi preparatami oraz ma-

jące w powyższej „ocenie” mniej niż 120
punktów).

4. Zasady remontowania, demontażu, wytwarzania i zbierania odpadów zawierają-

cych azbest. Zasady prowadzenia remontu
regulują przepisy ustawy Prawa budowlanego

12

i ustawy o odpadach

13

oraz od-

powiednie rozporządzenia wykonawcze,
w tym: Ministra Zdrowia oraz Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej . De14

montażu wyrobów zawierających azbest,

mogą dokonywać jedynie specjalistyczne
(licencjonowane)

ekipy

wykonawców,

stające się tym samym wytwórcami odpadów. Status ten mogą uzyskać po zatwier-

dzeniu planu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

Wytwórca odpadów, który jednocześnie
12
13
14

prowadzi zbiórkę odpadów, remont obiek-

który przetwarza odpady w urządzeniach
przewoźnych (służących do neutralizacji
dzającą program gospodarki odpadami,

obejmujący remonty i działanie urządzeń
przewoźnych. Dokumenty takie wydają:
regionalny dyrektor ochrony środowiska

i marszałek województwa (dla przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko; starosta (dla pozostałych) –

po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza,
prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce wytworzenia odpadu. Pra-

ce demontażu azbestu inicjuje inwestor
zgłaszający rozpoczęcie robót do właści-

wego terenowego organu administracji
architektoniczno-budowlanej, określając

rodzaj, zakres prac, sposób i termin ich
realizacji. Organ ten może określić kwalifikacje robót jako wymagającą zgło-

szenia lub pozwolenia na budowę oraz
określić dodatkowe wymagania realizacji

planowanych robót. W przypadku możliwości szczególnych zagrożeń bezpie-

czeństwa i zdrowia ludzi, wymagana jest
informacja

dotycząca

bezpieczeństwa

– przygotowana przez projektanta i Plan
BIOZ – przygotowany przez kierownika

budowy. Prace powinny być realizowane
z uwzględnieniem szczególnych wymagań

minimalizacji destrukcji demontowanych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach..., op. cit.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003 r....,op. cit.; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r....,op. cit.; Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
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wyrobów azbestowych i minimalizacji

stężenia pyłów azbestu i wykazać poprzez

metycznie pakowane do opakowań z folii

codawca organizujący tego typu roboty,

pylenia. Demontowane wyroby muszą

być zwilżane i w stanie wilgotnym her-

polietylenowej o grubości nie mniejszej
niż 0,2 mm, a w przypadku pyłów azbestowych i materiałów łatwo pylących powinny być one zestalone z cementem lub

żywicą syntetyczną przed hermetycznym

opakowaniem i dalej traktowane jako odpady azbestowo-cementowe. Obiekt pod-

dawany pracom demontażowym azbestu
powinien być uprzednio oznakowany

i przygotowany do prac (uszczelnienie
okien drzwi, otworów wentylacji, zabez-

pieczenie hermetyczne stref przyszłego

nia wykonawcom odpowiedniego sprzętu

oraz ochron osobistych. Zobowiązany jest
też do oceny ryzyka zdrowotnego, moni-

torowania zagrożeń pyłem azbestowym
na stanowisku pracy i ewidencjonowania
tych zagrożeń w stosunku do wszystkich

narażonych pracowników15. Po zakończe-

niu prac wykonawca pisemnie oświadcza
o prawidłowym wykonaniu robót oraz
oczyszczeniu obiektu z azbestu.

2002 r. o przewozie drogowym towarów

zabezpieczenia

ją ludzie itp.). Mieszkańcy (użytkownicy)
powinni być uprzedzeni o pracach i obowiązujących zasadach bezpieczeństwa

w trakcie ich trwania. W przypadku robót
prowadzonych z wyrobami zawierającymi krokidolit i (lub) stężającymi szczególne zagrożenie powodowane przez wyro-

by łatwo pylące, demontowane z wnętrz
obiektów, należy prowadzić monitoring

18

przeszkolenia pracowników i dostarcze-

przed pyłem azbestowym pozostałych

sposobu

przestrzeni obiektu w których przebywa-

17

zobowiązany jest do specjalistycznego

5. Transport odpadów zawierających azbest.

komunikacji,

16

wania obiektu po zakończeniu prac. Pra-

demontażu, wydzielenie stref oczysz-

czania, magazynowania odpadów, dróg

15

badania możliwość ponownego użytko-

Powinien on być realizowany w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 28 października

niebezpiecznych16, odpowiednie rozporządzenia wykonawcze Ministra Infrastruktury17 oraz umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)18. Przepisy umowy ADR oraz ustawy

określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazd powinien

być oznakowany tablicą w kolorze żółtym,

Dotychczas prowadzony pomiar stężeń włókien azbestu w strefie oddychania pracowników wskazuje w zależności od miejsca
prowadzenia prac i rodzaju wyrobu azbestowego bardzo duże różnice: 0,001-0,08 wł./cm3 – przy pracach rozbiórkowych płyt
eternitowych (obowiązujący normatyw higieniczny wynosi 0,1 zł./cm3), 110-120000 wł./cm3 – przy usuwaniu azbestowych
wyrobów „miękkich” wewnątrz pomieszczeń.
Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1571); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu
odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. z
2002 r. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.).
Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 287.
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z numerem klasy odpady „9” – różne ma-

6. Przetwarzanie termiczne odpadów zawie-

i rozładunku oraz nie powstawanie emi-

rzystania tzw. przewoźne urządzenia ter-

pieczenie ładunku powinno gwarantować

jego nie uszkadzanie w trakcie przewozu
sji pyłu (ładunek powinien być szczelnie
opakowany i oznakowany literą „a” sta-

nowiącą międzynarodowe oznakowanie

dla odpadów i wyrobów zawierających

azbest. W zakresie transportu, posiadacz
odpadów powinien dysponować: „Kartą

ewidencji odpadu”, „Kartą przekazania
odpadu”,

dokumentem

przewozowym

materiałów niebezpiecznych, dokumentem obrotu materiałami niebezpieczny-

mi, świadectwem dopuszczenia pojazdu
do przewozu odpadów niebezpiecznych,

wydanym przez upoważnioną stację kon-

troli pojazdów, świadectwem ukończenia
kursu dokształcającego kierowców pojaz-

dów przewożących towary niebezpieczne,
wydanym przez jednostkę upoważnioną
przez marszałka województwa. Dokument przewozowy powinien zawierać:

numer rozpoznawczy odpadu nadanego
do przewozu i jego pełną nazwę, klasę odpadu, liczbę sztuk przesyłki, ilość przewo-

żonych odpadów, nazwy i adresy nadawcy
i odbiorcy – składowiska. Zgodnie z ustawą o odpadach posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu

odpadów, obowiązany jest do uzyskania

zezwolenia na jej prowadzenie. Zezwo-

lenie wydaje, w drodze decyzji starosta,
19
20
21

lub zamieszkania posiadacza odpadów.

teriały i przedmioty niebezpieczne. Zabez-

właściwy ze względu na miejsce siedziby

rających azbest. Znowelizowana w 2010 r.
ustawa o odpadach19 dopuszcza do wykomicznie przetwarzające azbest po uzyskaniu zezwolenia oraz po przeprowadzeniu

w pierwszym miejscu eksploatacji takiego

urządzenia kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (który wcześniej otrzymał kopie zezwoleń

na unieszkodliwianie w urządzeniach
przewoźnych od regionalnego dyrektora
ochrony środowiska lub starosty).

7. Składowanie

odpadów

zawierających

azbest, które zakwalifikowano do odpadów

niebezpiecznych.

Szczegółowy

podział odpadów określono w katalogu

odpadów20. Przed transportem na składowisko odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający kontakt

z osobami niepowołanymi oraz zabezpie-

czone przed uszkodzeniami opakowań
zabezpieczających odpady. Zgodnie z roz-

porządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie rodza-

jów odpadów, które mogą być składowane

w sposób nieselektywny21 składowanie
docelowe odpadów ma miejsce na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub

na wydzielonych kwaterach innych skła-

dowisk. Istnieje możliwość składowania
w sposób nieselektywny odpadów zawie-

rających azbest (odpady grupy o kodzie 17
06 01 – materiały izolacyjne zawierające

azbest i grupy o kodzie 17 06 05 – mate-

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595.
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riały konstrukcyjne zawierające azbest),

macji stanowi ewidencja odpadów: doko-

tury drogowej. Oznacza to, że odpady obu

odpadów” i zbiorcze zestawienie dany-

pochodzących z remontów, demontażu,

z obiektów budowlanych lub infrastruk-

grup mogą być składowane wspólnie, na
tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nato-

miast nie wolno ich mieszać i składować
z innymi odpadami niebezpiecznymi.

nywana przez wytwórcę odpadów („Karta

ewidencji odpadów”, „Karta przekazania

ch)24, które są następnie przekazywane
na składowisko, stające się wówczas posiadaczem odpadów i uwzględniające ten
fakt w „Karcie przekazania odpadów”.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych to

8. Ewidencja obrotu odpadami i informa-

ważny element właściwego i skutecznego jego

użytkowanie zostało zakończone. Infor-

bami i odpadami zawierającymi azbest. Opie-

cja o występowaniu wyrobów zawiera-

jących azbest użytkowanych lub których
macja o wyrobach zawierających azbest

(użytkowanych lub nie użytkowanych),
pochodząca z inwentaryzacji (na podsta-

wie spisu z natury) sporządzanej przez
właścicieli, zarządców lub użytkowników

miejsc, w których występuje azbest jest
przekazywana na odpowiednim formularzu (w przypadku osób fizycznych) do
wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub

(w przypadku przedsiębiorców) marszałka województwa22. Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane od osób

fizycznych informacje o rodzaju, ilości

25

inwentaryzacji, można także prawidłowo
oszacować koszty ich usunięcia. Pozwala to

odpowiednio wcześnie szukać najkorzystniejszych źródeł finansowania prac związanych z usuwaniem azbestu.

III. Funkcjonowanie systemu
monitoringu i zarządzania
programem usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na
terytorium Polski
Istotne

założenia

i

plany

związane

marca każdego roku, celem sporządzenia

usuwania azbestu i wyrobów zawierających

informacji zbiorczej . Drugi etap infor23

24

rając się na informacjach uzyskanych podczas

z oczyszczeniem kraju z azbestu zawarto

kłada marszałkowi województwa do 31

23

rzetelnego programu postępowania z wyro-

i miejscach występowania azbestu wójt,
burmistrz lub prezydent miasta przed-

22

usuwania. Stanowi podstawę do opracowania

w przyjętym w 2002 roku przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie

azbest stosowanych na terytorium Polski”25.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska..., op. cit.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1033).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11grudnia 2001 r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z
2001 r. Nr 152, poz. 1737).
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, 14 maj 2002 r.
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Zgodnie z nim wyroby go zawierające powinny zostać całkowicie wycofane z użycia do 31
grudnia 2032 r.

Celem realizacji Programu usuwania azbe-

stu... jest:
•

•

•
•

oczyszczenie terytorium Polski z azbestu
oraz usunięcie wyrobów zawierających
azbest;

•

wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa;

odpowiedzialny za współdziałanie poszcze-

stworzenie

odpowiednich

warunków

Z kolei realizacja Programu usuwania
stopniowej eliminacji dopuszczonych do
rających azbest zgodnej z ustawą z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest;

lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Realizacja zadań określonych w Progra-

struktur poszczególnych resortów oraz samo-

rządu terytorialnego. Główny Koordynator jest
gólnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu. Zarządza

Programem usuwania azbestu... na poziomie
centralnym, zaś Rada Programowa, pełniąca

rolę opiniodawczą i doradczą, wskazuje kie-

runki realizacji zadań poszczególnych etapów.
System zarządzania Programem usuwania
azbestu... został przedstawiony na rysunku 1.

Rada Ministrów w 2009 roku podjęła

ograniczaniu uciążliwości wyrobów już

uchwałę w sprawie ustanowienia programu

cych azbest, których stan techniczny nie

gramie usuwania azbestu..., czyli:

użytkowanych;

unieszkodliwianiu wyrobów zawierająpozwala na dalsze użytkowanie;

budowie składowisk odpadów azbestowych

wieloletniego oczyszczania kraju z azbestu26,

w którym określono cele podobne jak w Pro•

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest;

oraz ich zabezpieczaniu przed powtórnym

•

znajdujących się na drogach i placach na-

•

morządu terytorialnego.

jące z przystąpienia Polski do Unii Europej-

skażeniem środowiska azbestem;

unieszkodliwianiu odpadów azbestowych
leżących do podmiotów gospodarczych
i innych jednostek, w tym jednostek sa-

26

Programu usuwania azbestu...;

do wdrożenia przepisów prawnych oraz

azbestu na środowisko;

produkcji i stosowania wyrobów zawie-

•

turze ministerstwa, Główny Koordynator

mie usuwania azbestu... odbywa się w ramach

azbestu... ma służyć:

•

właściwy do spraw gospodarki i w struk-

sukcesywna likwidacja oddziaływania

wodowanych azbestem;

ropejskiej.

•

centralnym – Rada Ministrów, minister

•

zdrowotnych u mieszkańców Polski spo-

rającymi azbest stosowanych w Unii Eu-

•

•

wyeliminowanie negatywnych skutków

norm postępowania z wyrobami zawie-

•

Zadania określone w Programie usuwania

azbestu... są realizowane na trzech poziomach:

minimalizacja

negatywnych

skutków

zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

likwidacja szkodliwego oddziaływania
azbestu na środowisko.

Rozszerzono je jednak o zadania wynika-

Program oczyszczania kraju z azbestu (POKzA) na lata 2009-2032, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 14 lipiec 2009 r.
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Rys. 1. Zarządzanie programem usuwania azbestu

Źródło: Program usuwania azbestu..., op. cit., s. 27.

skiej oraz zmian społecznych, gospodarczych

Na poziomie województwa osobą odpowie-

zowane na poziomie centralnym, wojewódz-

morząd powiatowy i samorząd gminny. Po-

i legislacyjnych. Przedsięwzięcia określone

w Programie oczyszczania kraju... będą realikim i lokalnym, ale szczególny nacisk położono na współpracę organów administracji rzą-

dowej, samorządu terytorialnego, jednostek
inspekcyjnych i organizacji pozarządowych
(rys. 2).

Za monitoring i realizację POKzA odpo-

wiada Minister Gospodarki, który powołuje
Głównego Koordynatora i Radę Programową.

dzialną za prawidłowość prac jest marszałek,

a na poziomie lokalnym zadania realizują sa-

szczególne organy administracji publicznej

i samorządowej są zobowiązane do wzajemnej
współpracy oraz z organami kontrolnymi, czyli inspekcją sanitarną, inspekcją nadzoru budowlanego, inspekcją pracy i inspekcją ochrony środowiska, a także mediami, instytucjami

udostępniającymi środki finansowe, uczelniami, instytucjami naukowymi, ekspertami,

organizacjami społecznymi i organizacjami
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Rys. 2. Współpraca organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, jednostek
inspekcyjnych i organizacji pozarządowych

Źródło: Program oczyszczania kraju..., op. cit., s. 37.

pozarządowymi. Na wszystkich poziomach

łecznych i przedsiębiorców poprzez zgodny

zawierających azbest, a także uwzględniona

strzennej. System ten wykorzystywany jest

muszą być gromadzone informacje o ilości,
rodzaju i miejscach występowania wyrobów

ich problematyka w planach gospodarki odpadami i programach ochrony środowiska .
27

Dlatego też współpracę organów administracji rządowej, samorządowej, partnerów spo27

A. Łuniewski, S. Łuniewski..., op. cit., s. 66.

z kompetencjami przepływ informacji wspomaga Elektroniczny System Informacji Prze-

do: przedstawienia wyników inwentaryzacji,
wskazania lokalizacji „dzikich wysypisk” od-

padów azbestowych, wskazania lokalizacji
podmiotów zajmujących się usuwaniem wy-

Artykuły ekonomiczne

robów zawierających azbest, przygotowania

gram oczyszczania kraju z azbestu na lata

cieli, użytkowników obiektów budowlanych),

azbestu do końca 2006 roku. Poniższy wykres

mapy stopnia pilności usuwania azbestu (na

podstawie danych przekazanych przez właści-

przygotowania mapy rozmieszczenia azbestu,
monitoringu realizacji POKzA28.

Należy dodać, że w latach 2003-2008

prowadzono liczne prace służące oczyszcza-

niu kraju z azbestu. Zgodnie z założeniami
„Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terytorium Polski”,

przemianowanego w lipcu 2009 r. na „Pro-

2009-2032”, samorządy gminne miały czas
na stworzenie lokalnego programu usuwania

obrazuje sytuację na koniec 2009 roku (rys.

3). Jak wynika z zaprezentowanych danych,

województwo lubelskie posiada najwyższy

odsetek gmin z przyjętym programem usuwania azbestu, jest to aż 62,3 %, zaraz za nim

jest podlaskie – 60% gmin. Najniżej uplasowało się województwo warmińsko-mazurskie, tylko 11,4% gmin uchwaliło tam PUA.

Rys. 3. Województwa wg udziału gmin posiadających program usuwania azbestu

Źródło: Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu..., op. cit.,  s. 56.
28

Program oczyszczania..., op. cit., s. 25.
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Pod koniec 2009 roku w Polsce tylko 30%

tywne w stosunku do województw biernych –

nia gminnych programów usuwania azbestu

lokalnych nie osiągnięto zakładanego pozio-

wszystkich gmin uchwaliło i przyjęło lokalny
program usuwania azbestu. Tempo powstawaw Polsce jest rożne w poszczególnych woje-

wództwach. Średnio we wszystkich gminach

w Polsce w ciągu roku (2008- 2009) nastąpił
przyrost ilości uchwalanych programów o 11%.
W ciągu roku (2008-2009) w województwie

mazowieckim aż 79 gmin uchwaliło lokalne
programy usuwania azbestu, w lubelskim – 70

gmin. W województwie opolskim w tym czasie
– tylko 3 gminy przyjęły program, w lubuskiem

rozbieżności są dość znaczne29.

Pomimo takiego wysiłku ze strony władz

mu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Unieszkodliwiono tylko około l mln ton. Na

terenie Polski użytkowanych jest więc jeszcze
około 14,5 mln ton. Rozmieszczenie ilości wyrobów zawierających azbest w układzie woje-

wódzkim prezentuje rysunek 4. Przyczyn tego
niezadowalającego stanu może być kilka:
•

– 4. Porównując województwa najbardziej ak-

ciągle zbyt mała liczba wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest;

Rys. 4. Nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim

Źródło: Program usuwania azbestu..., op. cit.,  s. 14.
29

Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu…, op. cit., s. 57.
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•
•
•
•

niedostateczna liczba planów sytuacyj-

zakłady przemysłowe – jako posiadacze

cji rządowej i samorządowej;

taryzacji ilości azbestu;

nych rozmieszczenia azbestu;

niewystarczająca współpraca administra-

niedostateczny stopień inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest;

brak systemowego wsparcia finansowego30.

wyrobów i odpadów azbestowych, pod•

•

Wydaje się, że z roku na rok funkcjono-

wania i wdrażania Programu oczyszczania

kraju... sytuacja ulega znaczącej poprawie. In-

mioty zobligowane do usunięcia i inwen-

zarządzający składowiskami w Kraśniku

i Poniatowej Wieś – jako odbiorcy końcowi odpadów azbestowych;

przedsiębiorcy zajmujący się utylizacją

wyrobów azbestowych – posiadający zgodę Prezydenta Miasta na wykonywanie
ww. usługi;

strumenty wsparcia usuwania azbestu, szcze-

•

pozytywny przykład opisanych działań na

•

z pierwszych, stworzyło kompleksową strate-

grywa Prezydent Miasta (zamiennie nazywany

IV. System monitorowania
i zarządzania odpadami
azbestowymi na obszarze
miasta Lublina

tów oraz poprzez tworzenie i aktualizację lo-

gólnie finansowe i proceduralne, są ciągle

doskonalone. Poniżej zostanie przedstawiony
najniższym szczeblu zarządzania systemem

– na terenie miasta Lublina, które jako jedno
gię usuwania azbestu.

W realizację opisanych ustawowych obo-

wiązków usuwania azbestu na terenie miasta
Lublina zaangażowany jest Prezydent Miasta,

który wykonuje te zadania przy pomocy Urzędu Miasta Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Ochrony Środowiska UM, sekcji

gospodarowania odpadami. Ponadto w systemie zarządzania unieszkodliwiania wyrobów

indywidulani właściciele posesji, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy wspólnot

mieszkaniowych,

inne

podmioty

mające w zarządzie nieruchomości (nie
30

będący osobami fizycznymi), największe

A. Łuniewski, S. Łuniewski..., op. cit., s. 67.

blin – jako instytucje wspierające finansowo system;

WIOŚ w Lublinie – instytucja wspierająca
monitoring systemu.

Główną rolę w systemie zarządzania od-

tu także Urząd Miasta/miasto Lublin) poprzez

koordynację wszystkich instytucji i podmiokalnego programu usuwania azbestu.

Miasto Lublin to równocześnie powiat

grodzki i samorząd gminny, w związku z tym

obowiązują go rozszerzone zadania i kompetencje w zakresie usuwania azbestu. Główne
z nich przedstawiają się następująco:
•

sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań programu na tere-

•

azbestowych uczestniczą:
•

WFOŚiGW w Lublinie razem z BOŚ o/Lu-

nie miasta Lublina i przekazywanie ich do
samorządu województwa;

współpraca z wojewodą i samorządem
województwa oraz z lokalnymi organi-

•

zacjami społecznymi i mediami na rzecz
wsparcia i realizacji programu;

gromadzenie danych liczbowych o ilości

i rozmieszczeniu wyrobów zawierających
azbest, raportowanie ich do wojewody;
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•

przygotowanie wykazu obiektów zawie-

zmaksymalizować działania, które pozwo-

pyłu azbestowego;

oraz oszacować pozostałą jego ilość na tere-

rających azbest oraz rejonów spodziewa•
•

•

nego wzrostu zagrożenia na ekspozycje

nadzorowanie wydatkowania funduszy
na utylizację wyrobów azbestowych;

przygotowanie pomocy dla uboższych

mieszkańców w celu pozbycia się wyrobów i odpadów azbestowych;

sprawozdawczość i monitoring systemu31.

Kluczowym zadaniem realizacji usuwa-

nia azbestu, jak się wydaje, jest pozyskanie

informacji o jego ilości i rozmieszczeniu. Na
tej podstawie możliwe jest stworzenie efektywnego PUA, odpowiadającemu lokalnym

warunkom. Inwentaryzacja ta jest także

opisanym wcześniej obowiązkiem ustawowym, w związku z tym Urząd Miasta Lublin

w 2003 roku przystąpił do pierwszej pełnej
identyfikacji oraz oszacowania ilości wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja

ta przeprowadzona została na podstawie ankiet skierowanych do zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i wspól-

not mieszkaniowych oraz do największych
podmiotów gospodarczych na terenie miasta z prośbą o określenie ilości wyrobów

zawierających azbest. Ankiety składane do
Urzędu Miasta do 2006 roku oraz informacje od administrujących składowiskami od-

padów azbestowych, pozwoliły określić ich
wielkość na 3 779 690 kg. Oznaczało to, że
Lublin, podobnie jak całe województwo ,
32

jest w czołówce miast pod względem ilości
wykorzystywanego azbestu. Należało więc
31
32

liłyby w bezpieczny, a zarazem dość szybki

sposób pozbyć się tak dużej ilości odpadu
nach zabudowy jednorodzinnej. Tego typu

działania podjęto również ze względu na

duże zainteresowanie samych mieszkańców
Lublina koniecznością usunięcia azbestu

i możliwością dofinansowania przedsięwzięcia. W 2005 roku UM we współpracy

z lokalnymi środkami masowego przekazu
zorganizował konferencję prasową, na któ-

rej poinformował o wdrażanym programie.
Urząd nawiązał także współpracę z uczniami Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, których zadaniem była inwentaryzacja azbestu na posesjach w rejo-

nach: Dziesiąta i Kośminek (dzielnice poza
spółdzielniami,

posesje

jednorodzinne).

Otrzymali oni specjalne arkusze opracowane przez pracowników Wydziału Ochrony

Środowiska, w których wpisywali m.in. lokalizację posesji, rodzaj wyrobów azbestowych (dach, elewacja, rury, taśmy, płyty izolacyjne) oraz ich ilość w m2. Uczniowie jednocześnie informowali mieszkańców o pra-

widłowości wykonywanych prac usuwania
azbestu, firmach upoważnionych przez UM

do tych działań oraz o finansowaniu prac.
Po trwającej dwa lata inwentaryzacji i opisa-

niu 8 tys. posesji stwierdzono ponad 3 tys.
ton azbestu wymagającego unieszkodliwienia na posesjach jednorodzinnych. Sumując

uzyskane dane od ww. zarządców powstała
komputerowa baza danych prezentująca

Program usuwania azbestu dla Miasta Lublin, UM Lublin, 2008, s. 4 -5.
W woj. lubelskim ilość azbestu oszacowano na 2,2 mln Mg (ok. 15% wszystkich odpadów w skali kraju), co uplasowało województwo na 2 miejscu w Polsce zaraz po woj. mazowieckim, przy średniej na osobę ok. 1,02 Mg/, co daje pierwszą, niechlubną
pozycję w kraju; dla porównania: podlaskie – 0,92 Mg/1 osobę, mazowieckie – 0,58 Mg/1 osobę, łódzkie – 0,45 Mg/1 osobę
(dane uzyskane w wyniku wywiadu bezpośredniego z pracownikami WIOŚ w Lublinie, maj 2011).
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ilość azbestu na terenie Lublina – było to

cji negatywnego oddziaływania wyrobów

Miasta mają obowiązek dostarczyć: właści-

tów jednostkowych usuwania wyrobów

około 7 tys. ton (stan na rok 2008) 33. Należy

dodać, że co roku informacje Prezydentowi
ciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści
lub zarządzający: nieruchomościami, obiektami, urządzeniami budowlanymi, instalacjami przemysłowymi lub innymi miejscami

zawierającymi azbest . Baza zatem jest ak34

tualizowana każdego roku.

Po określeniu wstępnej ilości azbestu na

terenie miasta było możliwe przygotowanie
PUA. Pierwszy „Program usuwania azbestu

dla Miasta Lublin” powstał w 2008 roku,
uchwalony rozporządzeniem Rady Miasta (Nr
327/XXI/2008) , który równocześnie powo35

łał Komisję ds. rozpatrywania wniosków od
mieszkańców o przyznanie usługi usunięcia

odpadów zawierających azbest. Program

jest uaktualniany co dwa lata. Obecny, na
2012 rok, realizowany jest Zarządzeniem nr

399/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
11.05.2011 r. w sprawie szczegółowych za-

sad realizacji „Programu usuwania azbestu
z terenu Miasta Lublin”. Jest on spójny z „Pro-

gramem usuwania wyrobów zawierających
azbest dla terenu województwa lubelskiego
na lata 2009-2032” .
36

Główne cele programu dla miasta to:

ciągła aktualizacja ilości azbestu na terenie

Lublina, określenie warunków eliminacji

wyrobów azbestowych w celu minimaliza33

34
35
36
37

i odpadów azbestowych na zdrowie człowieka oraz środowisko, oszacowanie kosz-

(demontaż, transport, unieszkodliwienie),
edukacja mieszkańców, szeroka informa-

cja o programie, pozyskanie funduszy na
realizację programu, monitoring i okreso-

we raportowanie efektów jego wdrażania.
Program skierowany jest przede wszyst-

kim do wspólnot mieszkaniowych i osób
fizycznych, będących właścicielami lub

współwłaścicielami budynków zabudowy
jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy

zagrodowej, obiektów małej architektury
służącej rekreacji codziennej i utrzymaniu

porządku (śmietniki oraz obiekty na terenach działkowych) i tymczasowych obiektów budowlanych37.

Usunięcie azbestu to kosztowna inwesty-

cja, na którą nie stać byłoby indywidualnych
mieszkańców Lublina. Jednostkowy koszt

całkowity przedsięwzięcia może wahać się
od 15-50 zł za m2 odpadów lub wyrobów

azbestowych, gdzie 1 m2 = 15 kg. Zatem koszt
demontażu, transportu i unieszkodliwiania

wyniósłby przy indywidualnym usunięciu odpadów azbestowych około 710 zł za tonę odpadu. Przy tak wysokich kosztach większość

mieszkańców miasta, jak i województwa nie
jest w stanie samodzielnie bez wsparcia środków zewnętrznych sfinansować usunięcia wy-

Informacja z wykonania zadań określonych w uchwale Nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania i porządku na terenie Miasta Lublin, za okres sprawozdawczy od 1 maja 2009 do 30 kwietnia 2010r.,
UM Lublin 2010.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r...., op. cit.
Program usuwania azbestu dla Miasta Lublin…, op. cit.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009-2032, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2008.
Zarządzenie nr 399/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11.05.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu
usuwania azbestu z terenu Miasta Lublin oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów
oraz odpadów azbestowych, UM Lublin 2011.
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robów zawierających azbest38. Dlatego miasto
Lublin, wspólnie z niżej wymienionymi podmiotami, przygotowało pomoc materialną dla

mieszkańców i instytucji, umożliwiającą sfinansowanie działań zmierzających do usunięcia azbestu, w którą zaangażowany jest:
•

budżet miejski – od 2008 roku miasto prze-

znacza cześć środków na pokrycie kosztów
demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu miasta Lublina; tyl-

•

ko w latach 2009-2010 UM Lublin wydał na
dotacje na ten cel 79 8305, 98 zł ;
39

WFOŚiGW w Lublinie – przeznacza środki
z uzyskanej dotacji w ramach programu

priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawie-

rających azbest”; w 2010 roku zawarł 85
umów dotacji na łączną kwotę 1 256 980
•

zł, a w 2011 roku było to już 112 umów dotacyjnych o wartości 2 500 000 zł40;

BOŚ o/Lublin – posiada kredyty do wysokości 100 tys. zł z dopłatami do WFOŚiGW

z linii kredytowej „Inwestycje w zakresie
wyrobów zawierających azbest”, finansowane zadania dotyczą: zmiany pokryć

dachowych i elewacji z materiałów zawierających azbest (w zakresie demonta38

39
40

41
42

żu, transportu i składowania); wymiany

przewodów wodociągowych z wyrobów
•

zawierających azbest (w zakresie demontażu, transportu i składowania)41;

dodatkowo, od 1 stycznia 2011 roku do 30
czerwca 2015 roku, wsparcie systemu re-

alizowane jest przy pomocy regionalnego
projektu: „Pilotażowy system gospodaro-

wania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego wzmocniony

sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”,

który jest jedynym takim w kraju, a nadzo-

rowanym przez Marszałka Województwa;
to element priorytetowy programu „Śro-

dowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-

Polskiego Programu Współpracy, obszaru
tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowi-

ska”; dzięki niemu możliwe jest pokrycie
100% kosztów demontażu, zapakowania,

wywiezienia i unieszkodliwienia azbestu
z posesji; od początku istnienia programu

skorzystało z niego 256 właścicieli nie-

ruchomości i unieszkodliwionych zostało
400 ton szkodliwych materiałów42; doce-

lowo, dzięki pilotażowemu programowi,
ma być usunięte 60 tys. ton azbestu z terenu całej Lubelszczyzny, o dofinansowanie ubiegać mogą się: osoba fizyczna nie

Należy ponadto dodać, że województwo lubelskie jest jednym z najuboższych regionów w kraju – 69,4% średniego poziomu
dla Polski i 35,2% średniej unijnej, dlatego wsparcie finansowe jest niezbędne, Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z
Azbestu..., op. cit., s. 33.
Dane z wywiadu bezpośredniego z pracownikami UM Lublin, czerwiec 2011.
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za rok 2010,
WFOŚiGW, Lublin marzec 2011, s. 28; Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie za rok 2011, WFOŚiGW, Lublin marzec 2012, s. 29; Warto także dodać, że słynna gmina Wilków dotknięta
powodzią, dzięki dotacji WFOŚiGW w Lublinie usunęła po zalaniu 225 ton odpadów zawierających azbest (jak mówi przytoczony raport z 2010 r.); dzięki temu zmniejszono skutki rozmiarów katastrofy ekologicznej w tym rejonie.
http://www.bosbank.pl/?page=2105, dostęp z dnia 14.04.2012.
Dane uzyskane w wyniku wywiadu bezpośredniego z pracownikami WFOŚiGW w Lublinie, maj 2011; http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120131/LUBLIN/134721666, dostęp z dnia 13.04.2012; Więcej o programie pilotażowym można przeczytać w: Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu…, op. cit., s. 27-33.
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będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spół-

wyrobów oraz odpadów azbestowych” i de-

jednostka samorządu terytorialnego z te-

Formularz wniosku oraz wymagane załącz-

dzielnia mieszkaniowa z terenu gminy,
która przystąpiła do projektu, a także:
renu województwa lubelskiego (gmina

lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące
właścicielem obiektu, na którym znajdują

się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest (tzw. „dzikie wysypiska”);

większość odpadów azbestowych trafi do
Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,

gdzie będą złożone 900 metrów pod ziemią w wyrobiskach pozostałych po wydobyciu węgla, w warunkach niezagrażających ludziom i środowisku naturalnemu;
koszt projektu, wynoszący ponad 45 mln

zł, w 85% będzie sfinansowany także ze

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ; dzięki środkom z Szwajcarsko43

Polskiego Programu Współpracy i Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w ciągu 3-4 lat uda
się usunąć z terenu województwa lubelskiego ¼ wszystkich materiałów, zawierających azbest .
44

Urząd Miasta Lublin, w odpowiedzi na za-

klarację przystąpienia do projektu. Nabór

wniosków odbywa się w terminie ciągłym.

niki są dostępne na stronach internetowych
w BIP Urzędu Miasta w zakładce: Lublin miasto ekologiczne/Program usuwania azbestu

lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska UM lub w Biurach Obsługi Mieszkańców. Demontaż wyrobów azbestowych,
a następnie ich usunięcie uwarunkowane jest

spełnieniem przez właściciela nieruchomości
obowiązku zgłoszenia zamiaru wykonania

prac demontażowych do Wydziału Architek-

tury i Budownictwa UM Lublin, i późniejszym
okazaniem faktury za prace demontażowe,
kserokopii pisemnego oświadczenia o prawi-

dłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego. Usługa oferowana
dzięki Programowi obejmuje:

a. demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów i odpadów azbestowych;

b. unieszkodliwienie zalegających na terenie
nieruchomości odpadów azbestowych,
powstałych w wyniku:
•
•

pisy prawne dotyczące obowiązku nadzoro-

i Polityki Społecznej z dnia 2 kwiet-

azbest przez jednostki samorządowe oraz

nia 2004 r. w sprawie sposobów

w związku z wdrażaniem ww. projektu pinego odpadu. Aby uzyskać dotację miesz-

kaniec musi złożyć „Wniosek o usuniecie
43
44

demontażu wykonanego przed wej-

dzenia Ministra Gospodarki, Pracy

i gospodarowania odpadami zawierającymi

procedurę pozbywania się tego niebezpiecz-

uprawnionego przedsiębiorcę;

ściem w życie przepisów rozporzą-

wania realizacji programu usuwania azbestu

lotażowego, przygotował dla mieszkańców

demontażu przeprowadzonego przez

i warunków bezpiecznego użytkowa•

nia i usuwania wyrobów zawierających
azbest, tj. przed dniem 06.05.2004 r.;

następstw zdarzeń losowych związa-

nych z drastycznymi zjawiskami mete-

http://moje.radio.lublin.pl/szwajcarzy-pomoga-usunac-azbest.html, dostęp z dnia 13.04.2012.
http://www.bazaazbestowa.pl/news/more/37, dostęp z dnia 14.04.2012.
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orologicznymi (pożar, wichura, zawalenie się obiektu);

c. przygotowanie do transportu, w tym zapakowanie odpadów;

d. transport odpadów i przemieszczenie do
miejsca unieszkodliwiania oraz rozładunek;

e. przekazanie odpadów posiadaczowi odpadów prowadzącemu działalność w zakresie ich unieszkodliwienia .
45

O dotacji decyduje Komisja ds. rozpatry-

wania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest działająca
w Wydziale Ochrony Środowiska UM. Usługa

przyznawana jest składającemu wniosek tyl-

kańców Lublina. Bardzo chętnie udzielają oni
informacji o ilości posiadanego azbestu, co

pozwala władzom na rzetelną jego inwenta-

ryzację. Również świadomie chcą pozbywać
się odpadów i wyrobów azbestowych ze swoich posesji. Co roku do Urzędu składanych

jest ponad 100 wniosków o przyznanie usłu-

gi w ramach likwidacji azbestu i około 70%
z nich jest realizowanych47.

Elementem zarządzania Programem usu-

wania azbestu jest jego monitoring. W ramach działań monitoringowych określane są:
•

ilość unieszkodliwionych w danym roku
wyrobów zawierających azbest;

ko raz w roku i może obejmować więcej niż je-

•

od dopełnienia wymogów merytorycznych

ilość złożonych i wdrożonych wniosków; ilość

zgodności przedstawionych informacji ze

usuniętych oraz pozostających do usunięcia

den obiekt budowlany. Pozytywne rozpatrze-

nie wniosku przez Komisję zależy również

i formalnych ubiegającego się o usługę m.in.
od dostarczenia wszystkich załączników oraz

stanem faktycznym. Ostateczne przyznanie
dotacji związane jest z kolejnością składania

wniosków, a realizacja zależy od wysokości
dostępnych środków w danym roku, jakimi

dysponuje UM. Komisja wyznacza termin
wykonania prac wskazany przez właściciela

dla usuwania wyrobów azbestowych. Z kolei
dla usuwania odpadów azbestowych określa

termin przyjęcia wniosku o usunięcie zalę-

gających odpadów i czas wykonania prac

wskazany przez właściciela nieruchomości,
w wyniku których wytworzony zostanie odpad zawierający azbest46.

Program usuwania azbestu cieszy się ol-

brzymim zainteresowaniem wśród miesz45
46
47

ilość wyrobów azbestowych pozostałych
jeszcze do likwidacji.

Badane wskaźniki monitoringu to m.in.:

zidentyfikowanych i uprzątniętych nielegal-

nych składowisk odpadów azbestowych; ilość
wyrobów i odpadów azbestowych w przeliczeniu na m2 powierzchni miasta przed rozpoczęciem projektu i w kolejnych latach realizacji programu (kg/m2/rok); ilość podjętych

działań edukacyjnych i popularyzatorskich
związanych z wiedzą o azbeście i konieczności jego bezpiecznego usuwania oraz utylizacji. Wskaźnikiem monitoringu jest także

wysokość środków pozyskanych na realizację
programu. Do 2032 roku planowane jest wydatkowanie 2 620 000 zł. Monitoruje się także składowiska odpadów niebezpiecznych,
na które trafią odpady azbestowe. W chwili

obecnej miasto Lublin deponuje je na dwóch
składowiskach: w Kraśniku (o docelowej po-

Informacja z wykonania zadań określonych w uchwale Nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta…, op. cit.; http://bip.lublin.eu/um/
index.php?t=200&id=147131, dostęp z dnia 13.04.2012.
Dane uzyskane z wywiadu bezpośredniego z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, czerwiec 2011.
Ibidem.
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jemności 4,5 tys. m3 – obecnie wykorzystane

dliwianie odpadów azbestowych pod ziemią,

korzystane około 13 tys. m ). Wskaźnik moni-

składowisk tradycyjnych49.

około 3 tys. m3) oraz Poniatowej Wieś (o docelowej pojemności 19 tys. m – obecnie wy3

3

toringu programu to także stale rosnąca ilość
firm zajmujących się utylizacją wyrobów zawierających azbest. Prezydent Miasta Lublina

wydal 50 pozwoleń firmom, które zajmują się
profesjonalnym demontażem i utylizacją wyrobów oraz odpadów azbestowych48.

W celu skutecznej realizacji obowiązków

dotyczących usuwania azbestu i zarządzania
jego odpadami w dniu 8 lipca 2008 r. w Lu-

blinie podpisano porozumienie o współpracy
w zakresie ww. zadań pomiędzy: Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Instytutem

Medycyny Wsi w Lublinie, Uniwersytetem
Przyrodniczym w Lublinie, Politechniką Lubelską oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Wspólne działania zawarte w porozumieniu dotyczą:
•

dalszego pozyskania środków z NFOŚiGW,

WFOŚiGW oraz Szwajcarsko-Polskiego

•

Programu Współpracy na dofinansowanie
prac związanych z usuwaniem azbestu;
podziemnego

składowania

azbestowych w wyrobiskach kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.;

•
•

odpadów

budowy nowych instalacji;

wydzielenia kwater na istniejących składowiskach odpadów komunalnych.

48

49
50

Najciekawszą inicjatywą jest unieszko-

gdyż rozwiązałoby to problem konfliktów
społecznych na etapie lokalizacji i budowy
Taki sposób zarządzania, monitorowania

oraz wsparcia finansowego usuwania odpadów zawierających azbest gwarantują miastu

Lublin wywiązanie się z ww. obowiązków do
2032 roku. Jest to istotne z uwagi na przyjęty
Program ochrony środowiska dla miasta Lublina do 2015 roku , a także spójność ze Strategią rozwoju województwa lubelskiego na lata
2006-2020, których jednym z głównych celów

jest ochrona środowiska naturalnego przez
realizację zasady zrównoważonego rozwo-

ju, ukierunkowaną na podniesienie ochrony
zdrowia i jakości życia mieszkańców w regionie i mieście, w tym ochrona przez rozwój

i unowocześnienie zintegrowanej gospodarki
odpadami przez wsparcie systemów kontroli

składowania i zagospodarowania odpadów,
likwidacja azbestu i zabezpieczenie odpadów

niebezpiecznych50. Miasto Lublin, jak i całe
województwo, charakteryzuje się dużym

potencjałem środowiskowym (22,7% po-

wierzchni województwa to obszary prawnie
chronione), który powinien być podtrzymany

i zachowany dla obecnego oraz przyszłego
pokolenia osób tu mieszkających i odwiedzających teren jako turyści. Te uwarunkowania

lokalne szczególnie obligują do redukcji istniejących zagrożeń dla środowiska, do któ-

Aktualizacja Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2011, s. 13. Warto także dodać, że w
latach 2004-2010 na terenie województwa lubelskiego (152 gminy) i na terenie miasta Lublina był prowadzony monitoring
stężenia włókien azbestowych w powietrzu; w obszarze aglomeracji wyznaczono 11 punktów pomiarowych; dla miasta średnie stężenie wynosiło 937 ilości włókien na objętość badanej próbki powietrza przy bezpiecznym poziomie dla zdrowia180 wł/
m3, a województwo lubelskie zaliczono do województw o zwiększonym zagrożeniu azbestem, obok m.in. łódzkiego i małopolskiego; szczegółowe wyniki badań są dostępne w: Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań,
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2010.
Dane uzyskane w wyniku wywiadu bezpośredniego w WIOŚ Lublin, maj 2011.
Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2005, s. 30, 54-55.
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rych można zaliczyć użytkowanie wyrobów

i modernizacja istniejących instalacji do

Należy dodać, że Miasto Lublin otrzyma-

stu ze środowiska na terenie miasta Lublina

zawierających azbest oraz ich nielegalne
składowanie.

ło trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna

Środowisku” w X, XI, XII Edycji Konkursu

pod patronatem Prezydenta RP „Przyjaźni
Środowisku” oraz tytuł Lidera Polskiej Ekologii w 2009 właśnie za projekt „System selektywnej zbiórki odpadów, zwany lubelskim

– wzorem dla innych gmin”, w którym zapre-

zentowano m.in. program usuwania azbestu
z terenu miasta .
51

Podsumowanie
Dotychczasowe tempo likwidacji azbe-

stu na terenie kraju wskazuje na fakt, że dotrzymanie wyznaczonego terminu (2032 r.)

usunięcia azbestu wymaga zintensyfikowania prac związanych z jego unieszkodliwieniem. Skuteczność działań w zakresie usuwania azbestu uzależniona jest od wsparcia

finansowego, głównie osób fizycznych przez
WFOŚiGW, jak i NFOŚiGW, bez którego realizacja zadań w tym zakresie będzie niemożliwa. Ważnym wsparciem organizacyjnym

i finansowym dla samorządów oraz zachę-

cającym do zwiększenia tempa realizacji
krajowego programu azbestowego jest coroczny konkurs Ministra Gospodarki w ra-

mach kampanii Polska bez Azbestu. Udział
w konkursie umożliwia otrzymanie 80%
wsparcia, nawet dla jednostek, które już
wdrażają program. Obecnie trwa edycja:

Azbest 201252. Dla poprawy realizacji pro-

gramu niezbędna jest także budowa nowych
51
52
53

unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Działania zmierzające do eliminacji azbe-

i województwa lubelskiego w początkowym
okresie przybierały na intensywności, jednak

w 2010 r. nastąpił spadek ilości odpadów zawierających azbest przyjętych do składowania w stosunku do lat poprzednich. Największym problemem jest zbyt wolne tempo usuwania azbestu. Dotychczas usunięto zaledwie
2,5% wyrobów zawierających tą substancję,
podczas gdy „Program usuwania wyrobów

zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2009 – 2032” zakłada,

że do 2012 r. na składowiska zostanie przekazanych około 35% tego rodzaju odpadów53.
Przypuszcza się, że sytuacja ulegnie poprawie

dzięki wdrażanemu programowi pilotażowemu gospodarowania odpadami azbestowy-

mi i środkom finansowym jakie niesie on za
sobą. Wolne tempo usuwania azbestu wynika właśnie z ogromnych kosztów, które są
z tym związane. Płyty azbestowe zalegające

na dachach posesji powinny być zdejmowane

przez wyspecjalizowane firmy, a następnie

przewożone na wyodrębnione składowiska
i zabezpieczone. Właściciel musi położyć
nowe poszycie dachowe. O ile pierwszy etap

prac może być dofinansowany przez samo-

rządy, o tyle nowy dach to wyłącznie problem
właściciela budynku.

Przy odpowiednio prowadzonych pracach

związanych z unieszkodliwianiem wyrobów

zawierających azbest, zachowania procedur

i przestrzegania przepisów prawa, a także

Friendly Lublin, E. Albińska, K. Giordano, W. Pęczuła (red.), Citty of Lublin, Lublin 2011, s. 19.
http://www.polskabezazbestu.pl/, dostęp z dnia 14.04.2012.
Raport WIOŚ Lublin za rok 2010, WIOŚ, Lublin 2011, s. 77.
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właściwej współpracy osób i instytucji zwią-

nia odpadów azbestowych, które zgodnie

i ekologiczne.

KEYWORDS

zanych z realizacją POKzA zostaną osiągnię-

te założone efekty ekonomiczne, społeczne

SŁOWA KLUCZOWE
odpady azbestowe, zarządzanie, monito-

ring, program, Lublin.

STRESZCZENIE

z wytycznymi prawa musi zakończyć się
w 2032 roku.

asbestos wastes, management, monitor-

ing, programme, Lublin.

SUMMARY

The article presents national level (Po-

Artykuł przedstawia system krajowy

land) and local level (Lublin) system of moni-

zentuje instrumenty prawne i finansowe

tem implementation. Describes health effects

(Polska) i lokalny (Lublin) zarządzania oraz

monitoringu odpadami azbestowymi. Prerealizacji systemu. Charakteryzuje skutki

zdrowotne ekspozycji na azbest. Wskazuje
potencjalne możliwości usprawnienia działań na rzecz tempa wzrostu unieszkodliwia-

toring and asbestos wastes management.

Shows legal and financial instruments of sys-

of asbestos impact. Indicates possibilities
of activities rationalization connected with

growth rate asbestos wastes disposal, which
must be finish in 2032.
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Maria Borowska

Prognozowanie na podstawie praw
funkcjonownia systemu
Analiza funkcjonowania systemu w przypadku strukturalnego
procesu dostawy produktu
Projecting based on rights to function the system.
Analysis of functioning of the system in case of the structural
process of the the product delivery

1. Wstęp
Praca jest kontynuacją badań, których rezultaty przedstawiono w artykułach [1] i [2]. Termino-

logia i oznaczenia stosowane w niniejszej pracy są takie same, jak w publikacjach [1] i [2].

W artykule podano związki, jakie spełniają prawdopodobieństwa warunkowe i funkcje gęsto-

ści w przypadku stanu nieekstremalnego oraz w przypadku dowolnego stanu granicznego.

2. Strukturalny proces dostawy produktu

W celu uwzględnienie explicite działania podsystemu transportowego

nowania badanego systemu, wprowadzimy proces

v(t ) określony wzorem

~
T

w analizie funkcjo-

(2.1)

Wtedy poziom zapasów z (t ) podsystemu M sterowany jest procesem w(t ) = y (t )v(t ), gdzie
~
y (t ) opisuje wielkość produkcji podsystemu P (zob. [1]). Przyjmiemy, że procesy y (t ) i v(t ) są
niezależne, a v(t ) jest ciągłym, jednorodnym i ośrodkowym procesem Markowa o intensywnościach
~
(intensywność przejścia podsystemy T od stanu pracy do przerwy w pracy (awarii)),
~
(intensywność przejścia podsystemu T od przerwy w pracy (awarii) do stanu pracy).
Poziom wypełnienia z (t ) magazynu M w przedziale
stałości realizacji procesu
w(t ) spełnia warunek
,		
(2.2)
z (t ) = h[z (t1 )+ (w(t1 )− a )(t − t1 )] dla
gdzie h jest funkcji określoną wzorem (1.2) z artykułu [1].

Artykuły ekonomiczne

Funkcjonowanie badanego systemu charakteryzuje się teraz trójwymiarowy proces stocha-

(y(t ), v(t ), z (t )). Działanie systemu analizowane jest w trzech wariantach (nieekstremalny stan poziomu zapasów podsystemu M : 0 < z (t ) < V , stan graniczny dolny poziomu
zapasów podsystemu M : z (t ) = 0 , górny stan graniczny poziomu zapasów podsystemu M :
z (t ) = V ) ponieważ odpowiadają im różne warunki pracy systemu.
styczny

Dla naszych celów wystarczy wyznaczyć prawdopodobieństwa (odpowiadające trzem warian-

tom analizy funkcjonowania rozważanego systemu) postaci (zob. [1])

,

(2.3)

P(z (t ) = 0, x(t ) = xk , v(t ) = u ), (2.4)
P(z (t ) = V , x(t ) = xk , v(t ) = u ), (2.5)
(u )
gdzie f k (z , t ) oznacz funkcję gęstości rozkładu prawdopodobieństwa, a xk jest k -tym stanem procesu x(t ) = y (t )− a (xk = yk − a, k = 1,2,..., n ); u = 1,0 .
Prawdopodobieństwa P (0 < z (t ) < V , x(t ) = xk , v(t ) = u ) znajdziemy ze wzoru
Aby uwzględnić zmiany w czasie parametrów

,

,

(t )= y(t )v(t )

procesu sterującego w

M , analizować będziemy funkcjonowanie rozważanego systemu w
m kolejnych okresach czasu T1 , T2 , …, Tm . Niech zatem okresowi Tl odpowiadają intensywności ,
,
, ( l = 1,2,..., m ).

poziomem zapasów magazynu

3. Nieekstremalny stan poziomu zapasów

Funkcjonowanie systemu w przypadku, gdy poziom zapasów produktu w podsystemie

spełnia warunek

Proces

0 < z (t ) < V

, zostanie scharakteryzowane prawdopodobieństwo postaci

v(t ) opisujący funkcjonowanie podsystemu transportowego
x(t )):

związki (zob. relacje (2.5), (2.6) dla procesu

.

. (3.1)

~
T , spełnia następujące

,				

			

gdzie

M

(3.2)

, (3.3)
(3.4)

(3.5)
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Prawdopodobieństwa

(2.9) w [1])
dla

u=0

spełniają następujące związki (analogiczne do relacji (2.7)-

		

gdzie

(3.6)

(3.7)

,

(3.8)
(3.9)
dla

u =1

gdzie

		

(3.10)

(3.11)
(3.12)

(3.13)

Artykuły ekonomiczne

W celu obliczenia prawdopodobieństw (3.6) i (3.10) należy wyznaczyć wzory explicite dla

prawdopodobieństw warunkowych (3.7)-(3.9) oraz (3.11)-(3.13). Otrzymuje się je analogicznie
jak relacje (2.13), (2.17)-(2.27) w [1].

Ze wzorów (2.6) w [1], (3.4), (3.11) otrzymujemy
gdzie

		

(3.14)

				

(3.15)

Uwzględniając wzór (6.20) otrzymujemy (analogicznie jak w (2.12))
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Stąd po zastosowaniu wzoru (3.14) dla i

mamy:

≠k,

Analogicznie można wykazać, że gdy

,

,

xi > 0 , xk > 0 , t ∈ Tl ,

t ∈ Tl ,

, to prawdopodo-

bieństwa (3.11)-(3.13) oraz (3.7)-(3.9), w pozostałych przypadkach wyrażają się następującymi
wzorami (będącymi odpowiednikami relacji (2.13), (2.17)-(2.27) w [1]).
dla

dla

dla

xi > 0 , xk = 0

xi < 0 , xk > 0

xi < 0 , xk < 0

(3.17)

(3.18)

(3.19)

Artykuły ekonomiczne

dla

dla

xi < 0 , xk = 0

xi ≥ 0 , xk < 0

(3.20)

dla

xk > 0

(3.21)

dla

xk = 0

(3.22)

xk < 0

(3.23)

dla

(3.24)
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dla

dla

dla

xk > 0

xk < 0

(3.25)

xk = 0

(3.26)

Wzory (3.7), (3.8), (3.13) przyjmują kolejno postać

(3.27)

(3.28)
(3.29)

125
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Człony

występujące we wzorach (3.16)-(3.30) są w otoczeniu

kościami nieskończenie małymi rzędu niższego niż .

(3.30)

wiel-

Otrzymane zależności (3.16)-(3.30) zostaną wykorzystane dalej do uzyskania relacji, jakie

spełniają funkcje gęstości

f kul (z , t ) w okresie Tl .

W celu obliczenia prawdopodobieństw

mu w okresie

Tl

charakteryzujących funkcjonowanie syste-

i stanie nieekstremalnym poziomu zapasów magazynu wprowadzimy równania,

które spełniają funkcje gęstości

f kul (z , t ) dla t ∈ Tl .

Po zastosowaniu wzorów (3.1), (3.10) oraz relacji (3.1)-(3.30) dla
, otrzymujemy (zob. analogia z (2.28)-(2.31) w [1])

gdzie

xk > 0 , t ∈ Tl ,

,

(3.31)

(3.22)
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(3.33)

Po obustronnym zróżniczkowaniu równości (6.36) względem

lacji (3.32)-(3.34) otrzymujemy

(3.34)

i uwzględnieniu przy tym re-

					

(3.35)

Artykuły ekonomiczne

gdzie

Funkcje

, występujące w relacji (3.35) rozwińmy według wzo-

ru Taylora do wyrazu rzędu drugiego, następnie, przenosimy element
wzoru (3.35), dzielimy stronami otrzymaną równość przez
. W wyniku tych operacji otrzymujemy

Podobnie wyprowadza się relację (3.36) dla

re spełniają funkcje gęstości

.

na lewą stronę

i przechodzimy do granicy przy

		

(3.36)

xk ≤ 0 . Analogiczne można uzyskać związki, któ-

Zatem dla nieekstremalnego poziomu zapasów

z (t ) funkcje gęstości

, spełniają układ równań różniczkowych postaci

		

(3.37)
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(3.38)

Związki (3.37), (3.38) zostaną wykorzystane, między innymi, do opisu funkcjonowania rozwa-

żanego systemu gospodarki zapasami w okresie

Tl .

4. Stan graniczny dolny poziomu zapasów
Funkcjonowanie badanego systemu w przypadku, gdy poziom zapasów produktu w podsyste-

M spełnia warunek: z (t ) = 0 opiszemy za pomocą prawdopodobieństw postaci
(4.1)
Qkul ({0}, t ) = P(z (t ) = 0, x(t ) = xk , v(t ) = u ), t ∈ Tl , u = 1,0. 		
ul
Prawdopodobieństwa Qk ({0}, t ) spełniają następujące związki (analogiczne do relacji (2.36)

mie

-(2.38) w [1]):
dla

u =1

gdzie

		

(4.2)

(4.3)

(4.4)

dla

(4.5)

u=0

		

(4.6)

Artykuły ekonomiczne

gdzie

(4.7)

(4.8)

(4.9)

W celu wyznaczenia prawdopodobieństw (4.2), (4.6) opisujących funkcjonowanie systemu

w przypadku, gdy poziom zapasów w magazynie osiąga stan graniczny dolny, wyznaczymy wzory

explicite dla prawdopodobieństw warunkowych (4.3)-(4.5) oraz (4.7)-(4.9). Otrzymamy je analogicznie jak relacje (2.41)-(2.48) w [1].
gdzie

Ze wzorów (2.6) w [1], (3.4) otrzymujemy

		

(4.10)

		

(4.11)

Zatem
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Uwzględniając we wzorze (4.10) zbiór

Dla

xi = 0 , xk < 0

dla

xi < 0 , xk = 0

A określony równością (4.11) otrzymujemy

(4.12)
wzór (4.12) uzyskuje się podobnie. Analogiczne można obliczyć prawdo-

podobieństwa (4.3)-(4.5), (4.7)-(4.9) dla

t ∈ Tl ,

w pozostałych przypadkach; wyrażają

się one następującymi wzorami (będącymi odpowiednikami relacji (2.41)-(2.48) w [1])

dla

dla
dla

(4.13)

xi < 0 , xk < 0

xk > 0 , xi - dowolne

xk , xi dowolnych

					

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)

Artykuły ekonomiczne

dla

xk < 0

xk > 0

(4.18)

xk = 0

(4.19)

dla

xk > 0

(4.20)

dla

xk ≤ 0

dla

dla

dla

xk > 0

dla

xk = 0

					

(4.21)

(4.22)
				

(4.23)

(4.24)
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dla

xk < 0

Składniki

(4.25)

, występujące we wzorach (4.12)-(4.25) są w otoczeniu

wielkościami nieskończenie małymi rzędu wyższego niż

. Związki (4.12)-(4.25) wykorzystamy

dalej do uzyskania relacji, jakie spełniają prawdopodobieństwa (4.1) opisujące funkcjonowanie

Tl w przypadku, gdy poziom zasobów osiąga stan graniczny dolny.
ul
Celem obliczenia prawdopodobieństw Qk ({0}, t ), t ∈ Tl , wprowadzimy równania, które one spełniają w okresie Tl .
W wyniku zastosowania wzoru (4.2) oraz zależności (4.12)-(4.25) dla − a < xk < 0 ,
otrzymujemy (zob. analogia z (2.49) w [1])
t ∈ Tl ,
badanego systemu w okresie

(4.26)

Artykuły ekonomiczne

gdzie
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Przenieśmy na lewą stronę wzoru (4.26) wielkość

leniu otrzymanej równości przez

Qk1l ({0}, t ). Po obustronnym podzie-

i przejściu do granicy przy

Ponieważ

otrzymujemy

		

Qi1l ({0}, t ) = 0 dla xi > 0,

zatem wzór (4.27) można zapisać w prostszej postaci. Dla

(4.27)

xk + a ≤ 0 i xk = 0 relację (4.27)

otrzymuje się podobnie. Analogiczne wyprowadza się odpowiednik związku (4.27) dla prawdopodobieństw

Qk0l ({0}, t ).

Funkcjonowanie badanego systemu w przypadku, gdy poziom zapasów osiąga stan gra-

niczny dolny, opisane jest zatem prawdopodobieństwami
układ równań różniczkowych:

Qkul ({0}, t ) spełniającymi następujący

		

Qk1l ({0}, t ) = 0, xk > 0, t ∈ Tl , 						

(4.28)

(4.29)

Artykuły ekonomiczne

(4.30)

Związki te zostaną wykorzystane w kolejnej pracy, do opisu działania badanego systemy gospo-

darowania zapasami. Przedstawione prawa funkcjonowania systemu zostaną również wykorzy-

stane do zbudowania predykatorów procesów opisujących działanie tego systemu w przypadku
strukturalnego procesu dostawy produktu.

SŁOWA KLUCZOWE

prognozowanie, proces, dostawa produktu, prawdopodobieństwo.

STRESZCZENIE

Praca zawiera rezultaty badań będące kontynuacją problematyki prezentowanej w artykułach [1], [2].

Dla strukturalnego procesu dostawy produktu wyprowadzono wzory dla prawdopodobieństw warunkowych i funkcji gęstości w przypadku dolnego i nieekstremalnego. Uzyskane relacje zostaną wykorzystane
w kolejnej pracy do zbudowania prognoz procesów charakteryzujących działanie badanego systemu.

KEYWORDS

forecasting, process, delivery of the product, probability.

SUMMARY

The work contains results of research being a continuation of presented issues in articles [1], [2].

For the structural process of the delivery of the product models for conditional probabilities and the

density function were deduced in the case bottom and nonextreme. Get reports will be used at the
next work for building forecasts of processes characterizing the functioning of the studied system.
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Paweł Bucoń

Glosa do postanowienia
Sądu Okręgowego w L.
z dnia 16 listopada 2011 roku, sygn. akt II Cz 859/11,
niepublikowane.
The decision of the Regional Court in L.
of 16 November 2011, file Ref. No. II Cz 859/11, not published.

Teza
„Adwokatowi ustanowionemu z urzędu

przysługuje wynagrodzenie także za tego rodzaju pomoc prawną jaką jest sporządzenie opinii
o braku podstaw do wniesienia apelacji”.

Stan faktyczny

W związku z pismem Sądu Rejonowego L. –

Z. w L, w sprawie sygn. akt II Ns 584/11, Okręgo-

wa Rada Adwokacka w L. w dniu 11 lutego 2011
roku wyznaczyła adwokata z urzędu dla uczestniczki postępowania.

W dniu 18 kwietnia 2011 roku, w sprawie sygn.

akt II Ns 584/11, Sąd Rejonowy L. – Z. w L. wydał
postanowienie orzekając co do istoty sprawy.

W związku z niekorzystnym dla uczestniczki

postępowania orzeczeniem, pełnomocnik złożył
wniosek o sporządzenie uzasadnienia postano-

wienia i doręczenie go wraz z uzasadnieniem na

piśmie na adres Kancelarii Adwokackiej. W dniu

12 maja 2011 roku pełnomocnik uczestniczki
postępowania otrzymał postanowienie z pisem-

nym uzasadnieniem. W dniu 20 maja 2011 roku

złożył do Sądu I instancji zawiadomienie o braku

podstaw do wniesienia apelacji od postanowie-

nia Sądu Rejonowego z dnia 18 kwietnia 2011

roku wraz z wnioskiem o zasądzenie na jego
rzecz kosztów z tytułu nieopłaconej pomocy

prawnej świadczonej z urzędu, jednocześnie załączając sporządzoną do sprawy opinię o braku
podstaw do wniesienia apelacji.

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2011

roku, Sąd Rejonowy L. – Z. w L., oddalił wniosek

pełnomocnika o przyznanie mu wynagrodzenia
z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do

wniesienia apelacji. W uzasadnieniu postanowienia Sąd I instancji stwierdził, że wniosek ten

nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa, jest niezasadny i dlatego

podlega oddaleniu. Wskazany przez pełnomocnika § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku
w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie-

opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.1 (dalej jako:

Glosy

rozporządzenie) odnosi się do wysokości stawek

znał adwokatowi od Skarbu Państwa stosowną

wym, natomiast czynność pełnomocnika polega-

z urzędu z racji sporządzonej przez pełnomocnika

za prowadzenie przez adwokata sprawy w postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgojąca na sporządzeniu opinii o braku podstaw do

wniesienia apelacji nie należy do postępowania
apelacyjnego, ale odbywa się jeszcze na etapie
działań przed sądem I instancji. Sąd argumen-

kwotę tytułem kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej uczestniczce postępowania
opinii o braku podstaw do wniesienia apelacji.
Glosa

Glosowane postanowienie Sądu Okręgowe-

tował, że ustawodawca nie przewidział dotych-

go w L. z dnia 16 listopada 2011 roku, wydane

podstaw do wniesienia apelacji. Zgodnie z regu-

sądy zagadnienie jest istotne z punktu widzenia

czas możliwości przyznania adwokatowi zwrotu
kosztów tytułem sporządzenia opinii o braku
lacją zawartą w § 13 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia

2

możliwym jest jedynie przyznanie pełnomocni-

kowi ustanowionemu z urzędu zwrotu kosztów
za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

W dniu 1 lipca 2011 roku, adwokat złożył za-

żalenie na postanowienie Sądu Rejonowego L. – Z.
w L. z dnia 14 czerwca 2011 roku oddalające wnio-

sek pełnomocnika o przyznanie wynagrodzenia
z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do

wniesienia apelacji. Zarzucił w nim naruszenie
prawa materialnego – § 13 ust. 1 pkt 1 w zw. z §

5 rozporządzenia i wniósł o jego zmianę poprzez
3

przyznanie mu wskazanej kwoty tytułem zwrotu
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu z tytułu sporządzenia opinii o braku
podstaw do wniesienia apelacji.

Sąd Okręgowy w L., postanowieniem z dnia

16 listopada 2011 roku, w sprawie sygn. akt II Cz

859/11, zmienił zaskarżone postanowienie i przy1

2

3

w sprawie sygn. akt II Cz 859/11, zasługuje na

uwagę i aprobatę, bowiem rozstrzygane przez
praktyki prawniczej a orzecznictwo w tej mierze
niejednolite.

Pełnomocnik ustanowiony z urzędu ma

świadczyć stronie (uczestnikowi) w określonej
sprawie pomoc prawną, zaś świadczenie tej pomocy winno zostać opłacone.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Prawo o adwo-

katurze z dnia 26 maja 1982 roku, tekst jednolity

Dz. U. z 2009 roku, Nr 46, poz. 1188 z późn. zm.
(dalej jako: prawo o adwokaturze), zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej,

a w szczególności na udzielaniu porad prawnych,
sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu
projektów aktów prawnych oraz występowaniu

przed sądami i urzędami. Stosownie do art. 29
ust. 1 prawa o adwokaturze koszty nieopłaco-

nej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi
Skarb Państwa.

W świetle powyższego oraz obowiązujących

przepisów rozporządzenia postanowienie Sądu

§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia brzmi: „Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym: przed sądem okręgowym – 50 % stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten
sam adwokat – 75 % stawki minimalnej, w obu wypadkach nie mniej niż 60 zł”.
§ 13 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia brzmi: „Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym: za sporządzenie
i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50 %
stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75 % stawki minimalnej, w obu
wypadkach nie mniej niż 120 zł”.
§ 5 rozporządzenia brzmi: „Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się,
przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju”.
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I instancji było niesłuszne. Przede wszystkim

Nie ma podstaw do uznania, żeby tego rodza-

nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem Sądu

ju czynność (ocena potrzeby wniesienia apelacji

wniesienia apelacji nie należą do postępowania

orzeczenia i doręczeniu uzasadnienia pełno-

Rejonowego, iż czynności pełnomocnika polegające na sporządzeniu opinii o braku podstaw do
apelacyjnego.

Art. 369 § 1 kodeksu postępowania cywilne-

go – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku, Dz.
U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. (dalej jako: kpc),

wprowadza zasadę, że apelację wnosi się do
Sądu, który wydał zaskarżony wyrok, mimo iż jej
adresatem jest Sąd II instancji. Zgodnie z art. 13 §
2 kpc przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań, w tym także do postępowania nieprocesowego, w którym
to trybie toczyła się przedmiotowa sprawa.

Opinia o braku podstaw do wniesienia ape-

lacji jest sporządzana zamiast apelacji, w sytuacji

gdy, w ocenie pełnomocnika, środek odwoław-

czy byłby bezzasadny i podlegał oddaleniu przez
Sąd II instancji. Podobnie jak apelacja, opinia

o braku podstaw do wniesienia apelacji, złożo-

na w miejsce środka odwoławczego, należy do
czynności dokonywanych po zamknięciu rozpra-

wy i wydaniu merytorycznego orzeczenia przez
Sąd I instancji.

Czynność pełnomocnika polegająca na sporzą-

dzeniu i złożeniu opinii o braku podstaw do wnie-

sienia apelacji, ex lege odbywa się przed Sądem
I instancji, tak samo jak sporządzenie i złożenie
apelacji ma miejsce w Sądzie I instancji. Obydwie

te czynności należą już do pierwszej fazy postępowania apelacyjnego . Opinia o braku podstaw do
4

wniesienia apelacji zamyka tę fazę, zaś apelacja
prawidłowo wniesiona powoduje przekazanie
sprawy do Sądu II instancji i dalsze czynności.
4
5

i sporządzenia opinii w tym przedmiocie) pod-

jęta przecież po wydaniu przez Sąd I instancji
mocnikowi, miały mieścić się w ramach pomocy udzielonej przez pełnomocnika w I instancji

i były objęte przyznanym mu już wcześniej wynagrodzeniem.

Dlatego słusznie zważył Sąd Okręgowy, że

adwokatowi ustanowionemu z urzędu przysługuje wynagrodzenie także za tego rodzaju pomoc prawną jaką jest sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia apelacji.

Podobne stanowisko zajął wcześniej Sąd Naj-

wyższy stwierdzając, że „Obrońcy z urzędu za
sporządzenie opinii o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia zażalenia na odmowę przyjęcia wniosku o wznowienie należy się od Skarbu

Państwa wynagrodzenie na podstawie § 14 ust.

4 w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawie-

dliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie

opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej po-

mocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 2002
r., Nr 163, poz. 1348)”5.

Szczegółowe zasady ponoszenia kosztów

pomocy prawnej określa wyżej cytowane roz-

porządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Problem jednak w tym,

że przepisy rozporządzenia expressis verbis nie
przewidują stawki wynagrodzenia za sporządzenie przez adwokata opinii o braku podstaw

M. Manowska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 672; G. Jędrejek, Kodeks postępowania
cywilnego z orzecznictwem, Warszawa 2008, s. 779.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2005 roku, sygn. akt II KO 58/2004, Lex Polonica nr 1036200; OSNK
2005, poz. 1166.

Glosy

do wniesienia apelacji. Należy mieć na uwadze

rozporządzenia uregulowała w sposób wyraźny

wach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala

o braku podstaw do wniesienia apelacji, choćby

powoływany już § 5 rozporządzenia, zgodnie
z którym wysokość stawek minimalnych w spra-

się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach
o najbardziej zbliżonym rodzaju. Rozporządze-

nie nie zawiera też legalnej definicji precyzującej
czym jest „czynność o zbliżonym rodzaju”.

Za sporządzenie opinii o braku podstaw

do wniesienia skargi kasacyjnej § 13 ust. 4 pkt
2 rozporządzenia przewiduje wynagrodzenie
w wysokości 50 % stawki minimalnej, nie mniej
jak 120 zł, czyli identycznie jak za sporządzenie
i wniesienie skargi kasacyjnej. Moim zdaniem,

kwestię przyznawania kosztów za sporządzenie
przez adwokata ustanowionego z urzędu opinii
w sposób analogiczny jak w § 13 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia dotyczącym sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE

pomoc prawna z urzędu, wynagrodzenie adwo-

kata ustanowionego z urzędu, opłaty adwokackie.

STRESZCZENIE

Zgodnie z art. 4 ustawy prawo o adwokatu-

analiza rozporządzenia i wykładnia jego przepi-

rze zawód adwokata polega m. in. na udziela-

apelacji i prowadzenia sprawy w postępowaniu

prawa o adwokaturze – opłaty za czynności ad-

sów w drodze analogii, prowadzi do wniosku, że

czynnością o zbliżonym rodzaju do sporządzenia
apelacyjnym jest sporządzenie opinii o braku

podstaw do wniesienia apelacji. Wynagrodzenie
pełnomocnika za sporządzenie opinii o braku

podstaw do sporządzenia apelacji w danej sprawie (jako czynności wymagającej zbliżonego na-

kładu pracy i czasu pełnomocnika) powinno być
identyczne jak za sporządzenie apelacji i prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym.

W niniejszym stanie faktycznym i prawnym,

stawka minimalna wynagrodzenia z tytułu nie-

opłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu,
powinna zostać ustalona na podstawie § 13 ust.

1 pkt 1 w zw. z § 5 rozporządzenia. Jednocześnie
z mocy § 2 ust. 3 rozporządzenia opłata za czynno6

ści adwokackie winna ulec podwyższeniu o 23 %.

Opisane zagadnienie, które legło u podstaw

glosowanego orzeczenia jest przez sądy rozstrzygane niejednolicie i często stanowi proble-

mem. De lege ferenda, warto aby nowelizacja
6

niu porad prawnych oraz występowaniu przed

sądami i urzędami. Stosownie do treści art. 16
wokackie ustala umowa z klientem. W sprawach,

w których adwokat został wyznaczony z urzędu

do reprezentowania strony, koszty adwokackie
ponosi Skarb Państwa. W takich sytuacjach staw-

ki minimalne określa rozporządzenie. Niestety,

nie wszystkie stawki za czynności adwokackie są
w sposób precyzyjny wymienione w rozporządzeniu. Takich sytuacji dotyczy § 5 rozporządze-

nia, który jednak w praktyce budzi kontrowersje
i wielokrotnie bywa pomijany.

Komentowane orzeczenie dotyczy sytuacji,

w której sąd I instancji błędnie nie zastosował
§ 5 rozporządzenia. Na skutek zażalenia pełno-

mocnika sąd II instancji zmienił orzeczenie sądu
i przyznał adwokatowi stosowne wynagrodze-

nie. Autor pozytywnie ocenia rozstrzygnięcie
sądu odwoławczego, który przyznaje adwokatowi ustanowionemu z urzędu wynagrodzenie także za tego rodzaju pomoc prawną jaką jest spo-

§ 2 ust. 3 rozporządzenia brzmi: „W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach”.
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rządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia

tunately, the Regulation does not specify all the

sytuację i w sposób precyzyjny określiła należne

considerable controversy and is often omitted.

apelacji. Jednocześnie postuluje, aby nowelizacja

przepisów rozporządzenia objęła przedmiotową
adwokatowi wynagrodzenie.

KEYWORDS

ex officio legal assistance, the remuneration

of an ex officio attorney, attorney’s fees.

SUMMARY

Pursuant to Art. 4 of the Law on the Bar, the

attorney’s profession involves, inter alia, the pro-

vision of legal advice and acting before courts

and other bodies. In accordance with Art. 16 of
the Law on the Bar, the fee for attorney’s services
is agreed with the client. In cases for which the

attorney is appointed ex officio, the fee is charged
to the State Treasury. In such situations, minimum fees are governed by the Regulation. Unfor-
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NOTA O AUTORZE

Dr Paweł Bucoń – pracownik naukowo – dydaktyczny, Katedra Prawa Prywatnego, Wydział Zamiejscowy Prawa

i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.

Recenzje

Biuletyn internetowy „Człowiek - Rodzina
- Prawo” 1 (2012) nr 1,
red. Piotr Telusiewicz, Wydawca: Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ss. 14..
Do rąk czytelnika oddany został pierw-

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

czasopisma przewidzieli dwie potencjalne

szy numer biuletynu internetowego „Czło-

wiek - Rodzina - Prawo”, wydawanego przez

reprezentowany przez pracowników Katedry
Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny oraz Katedry Kościelnego Prawa Procesowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Niniejszy biuletyn został utworzony na

podstawie uchwały Senatu Katolickiego Uni-

wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia
26 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia
internetowego biuletynu „Człowiek - Rodzina
- Prawo” (712/II/5). Postanowieniem Sądu

Okręgowego w Lublinie z dnia 5 kwietnia

2012 roku (sygn. akt I Ns. Rej. Pr. 16/12) wpisano internetowy biuletyn „Człowiek - Rodzina - Prawo” do prowadzonego przez Sąd
Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników

i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1222. Radę naukową czasopisma tworzy abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL oraz dr hab. Marta
Greszata-Telusiewicz, prof. KUL.

We wstępie redaktor naczelny Piotr Te-

lusiewicz zaznacza: „czasopismo stanowi

praktyczną odpowiedź na aktualne zapo-

trzebowanie i kierunki badań Wydziału

KUL

w

przedmiocie

interdyscyplinarnej

współpracy naukowej. Oprócz tego twórcy
płaszczyzny jego funkcjonowania. Pierwsza

z nich to płaszczyzna wewnątrzwydziałowa

(przeznaczona na potrzeby studentów i pra-

cowników wydziału). Zaś druga to płaszczyzna
międzyuniwersytecka

(przeznaczona

na

potrzeby studentów i pracowników analog-

icznych jednostek badawczych na polskich
uniwersytetach)”.

Pierwszy numer czasopisma „Człowiek –

Rodzina – Prawo” składa się z sześciu arty-

kułów popularnonaukowych. Pierwszy szkic
pt. „22 października - Dniem Praw Rodziny”

(22 October - Family Rights Day) wyszedł
spod pióra Andrzeja Dzięgi. Autor zaznacza,
że Dniem Praw Rodziny ma być 22 paździer-

nika każdego roku, a stanowienie tego dnia
ma wypływać z troski Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyszłość małżeństwa i rodziny

jako trwałego związku mężczyzny i kobiety,

otwartego na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb każdego czło-

wieka. Dzięga zaznacza, że projekt uchwały
zawiera istotne myśli i argumenty, chociaż

» RECENZJE » » »

Artur Lis
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ujęte na dużym poziomie ogólności a jed-

roku- o zmianie ustawy o świadczeniach

Dnia Praw Rodziny jest pozytywna i z pewno-

ustawy. W przypadku pierwszej zmiany pro-

nocześnie trochę wycinkowo. Konkludując,

uczony podkreśla, że sama idea ustanowienia
ścią zasługuje na dostrzeżenie i podjęcie w jej
przedmiocie dyskusji.

Drugi artykuł napisał Zdzisław Jancewicz

„Co jeszcze jest w stanie wymyślić człowiek?”

(More Can Man Come up With?). Jest to odpowiedź na artykuł, podejmujący zagadnie-

nie tzw. aborcji postnatalnej, zamieszczony
w jednym z ostatnich numerów „Journal of

Medical Ethics” autorstwa A. Giubiliniego i F.
Minervy pt. „After - birth abortion: why sho-

uld the baby live?”. A. Giubilini i F. Minerva

przekonują, że płód i noworodek posiadają
ten sam status moralny, ale nie można ich

uznać za osoby o pełnej osobowości, a je-

dynie za potencjalne osoby. Oznacza to, że

skoro można dokonać aborcji w przypadku
poczętego dziecka dotkniętego nieuleczalną
wadą genetyczną, to podobnie można postą-

pić w przypadku dziecka urodzonego, które

można uśmiercić już po porodzie. Ponadto
włoscy autorzy proponują tzw. aborcję postnatalną, która powinna być dozwolona tak-

że w przypadku dzieci zdrowych, gdyby ich
urodzenie oznaczało zbyt duże obciążenie
dla rodziców, jak również dla społeczeństwa.

Jancewicz swoją polemikę kończy słowami, iż
tzw. aborcja postnatalna jest eutanazją, czyli
zabójstwem człowieka.
„Kolejny

projekt

zmian

w

ustawie

o świadczeniach rodzinnych” (Another draft

amendment to the Act on Family Benefits) to
z kolei szkic przywoływanego już Piotra Telusiewicza. Artykuł dotyczy poselskiego pro-

jektu ustawy nr 213 z dnia 13 stycznia 2012

rodzinnych. Projekt zakłada wprowadzenie
dwóch zmian w przepisach obowiązującej

ponuje się, aby wysokość jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (o którym mowa w art. 9 przedmiotowej ustawy) podwyższyć z obowiązującej
kwoty 1000 zł do kwoty 1500 zł. Druga

zmiana dotyczy odmiennego ustalenia kry-

teriów przyznawania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o której
mowa w art. 15 b przedmiotowej ustawy. Pro-

ponuje się, aby do kryterium podmiotowego
dołączyć kryterium kwotowe. Zatem zapo-

moga przysługiwać będzie tym osobom jeżeli
dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza czterokrotności kwot uprawniających
do zasiłku rodzinnego.

Grzegorz Tylec jest autorem tekstu

„Ograniczenia prawne dotyczące treści pro-

gramów radiowych i telewizyjnych mające

na celu ochronę osób małoletnich” (The legal
limitations on radio and television programs’
content in view of minors protection). W pracy

poddano analizie artykuł 18 ustawy z dnia

29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 226 ze zm.),
z którego wynika ogólny zakaz nadawania

audycji sprzecznych z prawem, moralnością
i dobrem społecznym. Autor przypomina,
iż

ustawodawca sprecyzował, że zabron-

ione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu,

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi

małoletnich, w szczególności zawierających
treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

Recenzje

Kolejny artykuł „System kanonicznego

służących za podstawę poszukiwania prawdy,

ta Greszata –Telusiewicz. W erudycyjnym

brak formy kanoniczej. W konsekwencji

prawa procesowego” (Sistema del diritto
canonico processuale) przygotowała Marwywodzie autorka zauważa, że zdecydowana

większość procesów prowadzonych w sądach

kościelnych dotyczy spraw o nieważność
małżeństwa,

względem

których

należy

zachowywać szczególną staranność, gdyż

dotyczą one dobra publicznego Kościoła,
którym jest sakrament małżeństwa. Dlatego też w sprawach tych zalecana jest najdoskonalsza, ponieważ sądowa forma roz-

poznania prawdy o małżeństwie. Każde
kanoniczne iudicium, w tym również pro-

ces o nieważność małżeństwa, składa się

z elementów strukturalnych, do których
należy zaliczyć: strony, sędziego, przedmiot

sporu i formalistykę procesową. Te cztery
elementy w ramach iudicium funkcjonują,
jako

rzeczywistość

rozpoznawania

spo-

ru, co w sposób bezpośredni zmierza do
rozstrzygnięcia sporu.
Ostatni

artykuł

Marcina

Królika

zatytułowano „Prawda o małżeństwie w in-

teresie Kościoła” (Verita sul matrimonio
nell’interesse della Chiesa). Wśród wielu
cennych uwag autor podnosi, iż zrozumiałym

wydaje się fakt, że nie ma możliwości

rozłączenia węzła małżeńskiego czy to przez
rozwód, czy unieważnienie. Istnieją jednakże

w prawie kościelnym trzy grupy okoliczności
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dotyczącej ważności danego małżeństwa są

to: przeszkody zrywające, wady zgody oraz
są to potencjalne źródła badania przyczyn

nieważności małżeństwa, czyli jego niezaist-

nienia w ogóle. Postepowanie procesowe
zmierza w tych przypadkach do poznania

prawdy co do ważności lub nieważności
danego małżeństwa. Przy czym prawdę

obiektywną stanowi założenie związane
z przymiotem nierozerwalności małżeństwa,
które faktycznie zaistniało. Stąd stwierdzenie

nieważności małżeństwa stanowi orzeczenie
o nie zaistnieniu z jakiś względów prawdziwego węzła małżeńskiego.

Przytoczone tytuły artykułów pokazu-

ją, że zawarta w biuletynie internetowym
„Człowiek - Rodzina - Prawo” problematy-

ka jest różnorodna i bogata w swej treści,

a przez to wyjątkowo interesująca, żeby nie
powiedzieć fascynująca. To pozwala założyć,
że recenzowane czasopismo ma wielką szan-

sę stać się i być owocne i twórcze. Z dużym
uznaniem należy przyjąć, iż opracowania

dotyczące prawa rodzinnego są przygotowywane w języku angielskim, zaś opracowania
dotyczące prawa kanonicznego w języku

włoskim. Nie ulega wątpliwości, że niniejsza
pozycja, zarówno od strony treściowej, jak

i formalnej zasługuje na rekomendację i pozytywną opinię.

Mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa, Instytutu Prawa, Wydziału Zamiejscowego Prawa

i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Zainteresowania badawcze: historia prawa, prawo administracyjne. Kontakt: arturlis@op.pl
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Artur Lis

Recenzja: „Wprowadzenie do nauk
prawnych. Leksykon tematyczny” oraz
„Wstęp do prawoznawstwa. Testy
egzaminacyjne”
pod redakcją Andrzeja Batora.

Przedmiotem niniejszej recenzji są dwie

różne. Zazwyczaj czyni to po to, aby móc się

Uniwersytetu Wrocławskiego: 1) Wprowa-

taka planową, opartą na programie studiów,

publikacje przygotowane przez zespół pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa

dzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, oprac. A n d r z e j B a to r, W ł o d z i m i e r z
G ro m s k i , A r t u r Ko z a k , S t a n i s ł aw K a -

z i m i e rc z yk , Z b i g n i e w P u l ka , wyd. 3, LexisNexis Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010, ss.

355; 2) Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne, oprac. A n d r z e j B a to r, A r t u r

Ko z a k , Z b i g n i e w P u l ka , wyd. 1, LexisNexis Polska Sp. z o. o., Warszawa 2009, ss.192.

Forma prezentacji pierwszej z wymienio-

nych łączy w sobie kształt właściwy dla słow-

nika (układ alfabetyczny, próba standaryzacji
poszczególnych haseł) z cechą typową dla
podręcznika (tematyczne zblokowanie haseł

wokół wybranych kwestii podstawowych).
We wstępie do leksykonu czytamy: „decydu-

jąc się na taką właśnie formę ujęcia materiału,
kierowaliśmy się założeniem, iż powody, dla

których student sięga po podręcznik, bywają

przygotować do egzaminu- wtedy tematyczne usystematyzowanie problematyki ułatwia

lekturę tekstu. Bywa jednak i tak, że do książ-

ki musi sięgnąć także z innego powodu- żeby
okazjonalnie o czymś się dowiedzieć lub zweryfikować swoja wiedzę przy okazji studio-

wania innych przedmiotów, a także później

w trakcie pracy zawodowej. Dla tych drugich
sytuacji forma alfabetycznego leksykonu jest
dużo bardziej dogodna”. Formuła leksykonu

nieco utrudnia permanentną lekturę tekstu,
dlatego zamieszczone indeksy, choć nie roz-

wiązują tego problemu to przynajmniej mogą
nieco ułatwić dotarcie do poszczególnych ha-

seł. Publikacja Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, została podzielona na osiem części: 1. „Charakterystyka prawa
i prawoznawstwa”; 2. „Norma postępowania,

jako wyrażanie języka”; 3. „System prawa”;

4. „Przepisy prawne”; 5. „Tworzenie prawa”;
6. „Wykładania prawa i argumentacje praw-

Recenzje

nicze”; 7. „Stosowanie prawa”; 8. „Stosunki

dejście autorów do problematyki badawczej

gadnień prawoznawstwa, tak aby zapewnić

badawcza i nierzadko nowatorstwo w formu-

prawne”. Autorzy dążyli do położenia dużego
nacisku na wyjaśnienie podstawowych zaużyteczność zawartej w podręczniku wiedzy,
nawet przy zmienionym stanie prawnym.

Prezentowany materiał, pod redakcją

Andrzeja Batora nie jest wolny od pewnych
trudności, które mogą pojawić się przy jego

wykorzystywaniu. Jedną z istotniejszych wydaje się być to, że materiał objęty poszczególnymi rozdziałami nie daje się w pełni pojęcio-

wo ograniczyć do tematyki danego rozdziału.
Jak sami autorzy zauważyli, w niektórych
wariantach w ramach poszczególnych roz-

działów pojawiają się pojęcia, które mogą
być jeszcze nieznane czytelnikowi, ponieważ

tematycznie należą do problematyki pojawia-

jącej się później w standardowej strukturze
wykładu. Bywa jednak również odwrotnie,

tzn. późniejsze partie testu wymagają odwo-

łania się do wcześniej prezentowanych pojęć.
Niemniej jednak, najważniejszą zaletą recen-

zowanej pracy jest przejrzystość i zwięzłość
komentarza. Co prawda jej lektura dostarcza
istotnych wskazań porządkujących, pobudza

do refleksji i skłania do weryfikacji wielu
ugruntowanych poglądów i ustaleń teoretycznych. Aczkolwiek pozbawiona aparatu nauko-

wo-poznawczego, zdaje się mieć charakter
odtwórczy i powierzchowny. Dla ułatwienia

korzystania z publikacji wprowadzono wyróżnienia w druku, odsyłacze oraz uzupełniającą bibliografię po każdym rozdziale. Zamierzeniem autorów było kompleksowe i zrozu-

miałe przekazanie podstawowych informacji
z zakresu wprowadzenia do nauk prawnych.

Struktura pracy ma charakter logiczny, przejrzysty i wyczerpujący. Interdyscyplinarne po-

wymagało zastosowania wielu metod nauko-

wych. Całość publikacji cechuje dojrzałość
łowaniu wniosków.

Przejdźmy teraz do krótkiej charaktery-

styki struktury drugiej książki zatytułowanej:
Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyj-

ne. Publikacja została podzielona na osiem
rozdziałów. Rozdział I „Charakterystyka pra-

woznawstwa” stanowi: 1. Prawoznawstwo
jako nauka; 2. Różnorodność problematy-

ki prawoznawstwa; 3. Tradycyjny podział
nauk prawnych; 4. Podział problematyki

prawoznawstwa między poszczególne nauki

prawne. Przeszłość i współczesne tendencje.
Rozdział II zatytułowany „Norma jako wypo-

wiedź języka. Obowiązywanie norm” tworzy:
1. Funkcje semiotyczne wypowiedzi; 2. Język
prawny i prawniczy; 3. Pojęcie normy postępowania. Normy a inne standardy zachowań;

4. Rodzaje norm postępowania; 5. Typy sankcji norm postępowania; 6. Obowiązywanie
norm postępowania. Rozdział III „System

prawa” zawiera: 1. Pojęcie systemu prawa; 2.

Pojęcie i rodzaje luk w prawie (postulat zupełności); 3. Usuwanie luk w prawie; 4. Pojęcie i rodzaje niezgodności norm (postulat

niesprzeczności); 5. Usuwanie niezgodności
norm (reguły kolizyjne). Rozdział IV pod ty-

tułem „Przepisy prawne” tworzą: 1. Przepis
prawny a norma prawna; 2. Struktura norm

prawnych; 3. Podziały przepisów prawnych;
4. Niektóre szczególne rodzaje przepisów

prawnych. Rozdział V „Tworzenie prawa” zawiera: 1. Pojęcie aktu prawotwórczego; 2. Ro-

dzaje aktów prawotwórczych; 3. Podstawowe
formy tworzenia prawa; 4. Funkcje pojęcia

„źródło prawa”; 5. Znaczenia pojęcia „źródła
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prawa”; 6. Normatywna koncepcja źródeł

odpowiednich haseł publikacji Wprowadzenie

2. Rodzaje wykładni ze względu na charakter

sformułowana. Zapewne wiele interesujących

prawa. Rozdział VI „Wykładnia prawa i argu-

mentacje prawnicze” to: 1. Pojęcie wykładni;
prawny; 3. Metody wykładni prawa: języko-

wa, systemowa i funkcjonalna; 4. Rodzaje
wykładni ze względu na wyniki; 5. Argumentacje prawnicze oparte na wnioskowaniach.

Rozdział VII zatytułowano „Stosowanie pra-

wa” i stanowi on: 1. Akt stosowania prawa;
2. Modele stosowania prawa; 3. Elementy decyzyjnego modelu stosowania prawa; 4. Uza-

sadnienia dowodów w postepowaniu przed
sądem; 5. Ideologie sądowego stosowania

prawa; 6. Prawnicza pragmatyka zawodowa.
Ostatni rozdział VIII „Stosunki prawne” zawiera: 1. Pojęcie i struktura stosunku praw-

nego; 2. Fakty prawne (zdarzenia prawne);

3. Podmioty (strony) stosunku prawnego; 4.
Uprawnienie i obowiązek.
Aby

umożliwić

zweryfikowanie

poprawności udzielanych odpowiedzi, na
końcu każdego rozdziału zamieszczono klucz

poprawnych odpowiedzi wraz ze wskazaniami

do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, na

podstawie których odpowiedź taka może być
informacji

znajdą

tu

również

studenci

wyższych uczelni, dla których leksykon jak

również testy egzaminacyjne będą przydatne,

jako pomoc dydaktyczna, zwłaszcza dla studentów kierunków prawa i administracji, ale

też europeistyki czy politologii. Nie sposób
w krótkiej notce ocenić kompleksowo prezen-

towane publikacje. Mogą być one pomocne
w posługiwaniu się podstawowymi pojęciami
prawnymi

umożliwiającymi

analizowanie

i rozumienie zjawisk prawnych . Książki pod
1

redakcją Andrzeja Batora oceniam wysoko.
Konkludując, warto stwierdzić, że powstały

książki interesujące, choć niepozbawione is-

totnych mankamentów, polegających przede
wszystkim na lukach w wykorzystanym

materiale źródłowym oraz uchybieniach

konstrukcyjnych. Ale wiedza o ich istnieniu
z pewnością nie zaszkodzi.

NOTA O AUTORZE
Mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL

w Stalowej Woli. Zainteresowania badawcze: historia prawa, prawo administracyjne. Kontakt: arturlis@op.pl

1

Por. Wstęp do prawoznawstwa, oprac. T. C h a u v i n , T. S t a w e c k i , P.W i n c z o r e k , Warszawa 2011.; A . J a m r ó z ,
Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011; J . K r u ko w s k i , Wstęp do nauki i państwie i prawie, Lublin 2004;
G . M a r o ń , Wstęp do prawoznawstwa, Rzeszów 2011; L . M o r a w s k i , Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011; J .
N o w a c k i , Z . Ta b o r, Wstęp do prawoznawstwa. Podręcznik, Warszawa 2007; Z . S a l a m o n o w i c z , Wstęp do prawoznawstwa, Szczytno 2010; Wstęp do prawoznawstwa, oprac. A . K o r y b s k i , L . L e s z c z y ń s k i , A . P i e n i ą ż e k ,
Lublin 2009; Wstęp do prawoznawstwa. Testy, red. M . P i l c h , P. B r y c z e k , Warszawa 2007.

Recenzje

Aleksandra Surowiecka

Recenzja książki: Jo Ritzen, 2011, Eine
Chance für europäische Universitäten,
Würzburg, Königshausen&Neumann,
ss. 216.
Reformy związane ze szkolnictwem wyż-

17-54), 3. Wyzwania (str. 55-75), 4. Walka

w Europie. Jak uczynić uniwersytety bardziej

uniwersytetów (str. 123-150), 6. Dać szansę

szym są w ostatnich latach przedmiotem debat nie tylko w Polsce, ale także innych krajach
efektywnymi, profesjonalnymi, sprawnymi?
W jaki sposób zmienić program nauczania, aby

odpowiadał potrzebom współczesnego rynku
pracy? Czy potrzebna jest wspólna, europejska

polityka szkolnictwa wyższego? – Tego rodza-

ju kwestie stanowią przedmiot analiz w książce zatytułowanej Eine Chance für europäische

Universitäten (tytuł w j. polskim brzmiałby:
Szansa dla europejskich uniwersytetów).

Autor, Jo Ritzen – naukowiec, pełniący

w przeszłości m.in. funkcje rektora uniwersy-

tetu w Maastricht, ministra kultury i edukacji
w Holandii oraz wiceprezesa Banku Światowego – pisze we Wstępie (str. ix), że celem książ-

ki jest zasygnalizowanie, iż obecnie istnieją
poważne bariery dla rozwoju uniwersytetów

w Europie. W kolejnych rozdziałach, J. Ritzen
wyjaśnia przyczyny takiego stanu rzeczy i proponuje możliwe rozwiązania.

Książka składa się z 7 części: 1. Wprowa-

dzenie (str. 1-15), 2. Zbliżający się kryzys (str.

o talenty: Europa ma szansę (str. 77-121), 5.
Zatrzymać „finansową śmierć” europejskich
innowacjom: kontekst (str. 151-183), 7. Przyszłość europejskich uniwersytetów: plan działania (str. 185-200). Wyrażane w omawianej
publikacji opinie autora oparte są na licznych

danych statystycznych i płynących z nich analizach, ujętych w książce w czytelnych wykresach, tabelach i grafikach. Na ostatnich stro-

nach czytelnik znajdzie bogaty wykaz źródeł

i literatury, stanowiący zachętę do dalszych,
pogłębionych badań.

Omawiana książka jest swego rodzaju oso-

bistym apelem autora – skierowanym w stronę
decydentów politycznych, jak również samych

zainteresowanych, czyli osób pracujących i/
lub zarządzających na uczelniach wyższych –

aby europejskie uniwersytety odkryły swoją
szansę stania się „fundamentem dla silnej, żywotnej Europy, w sensie społecznym, kulturowym i ekonomicznym” (str. 74).

J. Ritzen przedstawia pokrótce historię

rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie, do-
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konując jednocześnie klasyfikacji uniwersyte-

London), Szwajcaria (Zürich) i Niemcy (Mün-

„uczelnianą oligarchię”, państwo albo rynek:

polskie uczelnie (Kraków, Warszawa) zajmują

tów na poszczególne typy – w zależności od

stopnia, w jakim są one zdominowane przez

a. uniwersytet oligarchiczny, b. uniwersytet
zdemokratyzowany, c. uniwersytet zbiurokratyzowany, d. uniwersytet profesjonalny, e. uniwersytet innowacyjny (str. 152 i n.). Poważ-

nej krytyce poddany jest przy tym w książce
system finansowania uczelni wyższych, opar-

ty w Europie w przeważającej części na tzw.
studiach (dla studenta) bezpłatnych, których
koszty pokrywa państwo – jest to związane

z zakorzenioną na Starym Kontynencie ideą

„równości szans”, która w polityce szkolnictwa wyższego stała się dominująca zwłaszcza
po II Wojnie Światowej. System ten jednak

obecnie załamuje się, głównie ze względu na

rosnące potrzeby finansowe uczelni z jednej

strony i, związane z kryzysem gospodarczym,
cięcia wydatków publicznych z drugiej stro-

ny. Począwszy od 1970 r., środki finansowe,

przeznaczane na rozwój uczelni wyższych,
wykazują w całej Europie – z nielicznymi
wyjątkami – tendencję zniżkową. Zbyt małe

nakłady jakościowe i ilościowe przekładają

się z kolei, jak słusznie zauważa Ritzen, na
dalekie pozycje europejskich uniwersytetów
w światowych rankingach, takich jak Times Hi-

gher Education World University Rankings czy
Academic Ranking of World Universities, zgodnie z regułą: „no money, no top” (str. 22 i n.).

W tego rodzaju rankingach, gdzie kryteriami
oceny są m.in. badania, innowacje, publikacje

naukowe, przychody z przemysłu, cytowalność czy liczba zagranicznych wykładowców

i studentów – bezkonkurencyjnie wygrywają
Stany Zjednoczone. Nieliczne europejskie wyjątki to Wielka Brytania (Oxford, Cambridge,

chen), których uniwersytety w rankingach na-

leżą do kilkudziesięciu najlepszych. Czołowe
miejsca dopiero mniej więcej na 300. i dalszych pozycjach.

Europa aktualnie traci w „walce o talenty”

(str. 77 i n.) – europejskie uczelnie nie są atrak-

cyjne dla studentów spoza Europy, ale także
coraz więcej młodych Europejczyków wybiera

prestiżowe studia np. w USA. Problem, zwią-

zany z malejącą liczbą studentów, staje się
jeszcze bardziej dotkliwy w związku z coraz
bardziej dramatyczną sytuacją demograficzną.

Autor przywołuje prognozy ONZ – szacowa-

na liczba osób studiujących będzie w 2050 r.
w całej Unii Europejskiej mniejsza o ok. 20%
w porównaniu z rokiem 2005. Taka perspektywa stanowi problem już nie tylko szkolnic-

twa wyższego, ale oznacza zagrożenie dla
rozwoju gospodarczego i społecznego całego
kraju czy regionu, którego dotyczy. Zdaniem

autora, w tej sytuacji państwa członkowskie

UE powinny wspólnie podjąć wyzwanie prze-

prowadzenia poważnych reform, związanych
z zarządzaniem uniwersytetami, programami

oraz metodami nauczania itp. Zapoczątkowane w Europie w latach 90-tych działania,

związane m.in. z Deklaracją Sorbońską, Proce-

sem Bolońskim i ideą utworzenia Europejskiej
Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, powinny
zostać zintensyfikowane i poszerzone.

Nie sposób całościowo omówić w krótkiej

recenzji wszystkich badań, zaleceń, wskazówek i pomysłów autora, dotyczących jego kry-

tycznej oceny rozwoju szkolnictwa wyższego
w Europie. Aby zachęcić czytelnika do lektury
omawianej pozycji, na pewno należy wskazać

z jednej strony na całościowy charakter doko-

Recenzje

nywanych przez autora uwag (Ritzen sygna-

czy College of Europe (Bruges) – takich praw-

logiczne uczelni wyższych), a z drugiej strony

Książka nie stanowi oczywiście cudow-

lizuje w książce m.in. problemy finansowe,
organizacyjne, kadrowe, społeczne, metodowarto zwrócić uwagę na szczegółowo opisywane przez autora propozycje rozwiązań poszczególnych kwestii (np. konkretne propozy-

cje związane z metodami nauczania – str. 179
i n.). Dużym plusem jest również fakt, że publikacja dostępna jest także w j. angielskim – J.

Ritzen, A Chance for European Universities, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010.

W trakcie lektury książki, dziwić może cza-

sem nieco patetyczny ton autora i stosowane
przez niego porównania (np. „Oczywiste, rosnące niedofinansowanie, jak również instytucjonalne i organizacyjne braki [europejskich

uniwersytetów – przyp. aut.] tworzą słabe korzenie tego drzewa. W momencie, gdy nadejdzie
demograficzny szturm, drzewo to najprawdopodobniej runie” – str. 6). Zastrzeżenia można

mieć również w stosunku do używanej przez
autora terminologii – w książce mowa jest
o „europejskich uniwersytetach, choć Ritzen
uważa, że – poza nielicznymi wyjątkami, jak

np. European University Institute (Florence)

NOTA O AUTORZE

dziwie europejskich uniwersytetów obecnie
niestety nie ma.

nego jednorazowego remedium na wszystkie
problemy europejskich uczelni wyższych. Tutaj potrzeba bowiem zarówno woli politycznej

zainteresowanych państw, jak również chęci
reform na samych uniwersytetach; niebagatelne znaczenie ma również poparcie społeczne dla tego rodzaju działań. Być może jednak
recenzowana książka, z jej krytyczną analizą

obecnego stanu szkolnictwa wyższego w Europie, przyczyni się do szerszej debaty i inten-

syfikacji działań zmierzających ku naprawie

europejskich uniwersytetów – zanim zupełny

kryzys demograficzny i gospodarczy stanie się
tego przyczynkiem. Autor cytuje w książce sło-

wa W. Churchill’a, który stwierdził w 1943 r., że
„Imperia przyszłości będą imperiami umysłu”
(„The empires of the future will be empires of

the mind”). W tym kontekście, z całości książki

daje się wysnuć wniosek, że europejskie uni-

wersytety będą w przyszłości innowacyjnymi,
autonomicznymi i profesjonalnymi jednostkami badawczymi… albo nie będzie ich wcale.

mgr Aleksandra Surowiecka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Stacjonarne Studia Dok-

toranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii; absolwentka na kierunkach: prawo (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.) i stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych UWr.); 2007-2008 studia na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Juristische Fakultät oraz Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenscha-

ften); główne kierunki zainteresowań: prawo Unii Europejskiej, prawo konstytucyjne, europejska przestrzeń
publiczna; kontakt: a.surowiecka@gmail.com. Autorka jest stypendystką w ramach projektu „Rozwój potencjału
i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni”.
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Artur Lis

Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Rozwój konstytucyjnej państwowości
w Polsce – przeszłość i teraźniejszość”
(Stalowa Wola, 27 kwietnia 2012 r.)

Dnia 27 kwietnia 2012 roku, w Instytucie

Z etymologicznego punktu widzenia terminu

wości w Polsce – przeszłość i teraźniejszość.

do ustawy zasadniczej, wyposażonej w spe-

Prawa w Stalowej Woli odbyła się konferencja

naukowa pt. Rozwój konstytucyjnej państwoOrganizatorem sympozjum była Katedra Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

Jako pierwszy głos zabrał m g r A r t u r

L i s , wygłaszając referat pt. Myśl polityczna

na ziemiach polskich do Konstytucji 3 maja.

Punktem wyjścia prelekcji uczyniono wywód
Jerzego Stępnia pt. Konstytucyjne aspekty

Kroniki polskiej Mistrza Wincentego1. Stępień
próbował zidentyfikować myśl konstytucyjną

zawartą w dziele Kadłubka i jej reinterpretację na gruncie współczesnego konstytucjonalizmu. Wspomniany uczony wyszukał w tekście Kroniki polskiej uwagi nad funkcjonowaniem państwa i społeczeństwa w państwie,
a przede wszystkim zasady, które określają

pozycję obywateli w państwie, obywateli
wobec innych obywateli, oraz wobec władzy.
1

konstytucja używa się do określenia sposobu
urządzenia państwa- generalnie używa się go
cjalną moc prawną w odróżnieniu od innych

ustaw. Analizując myśl konstytucyjną (państwową) Kroniki polskiej Wincentego Kadłub-

ka, prelegent podkreślił, że należy iść nieco
dalej i rozszerzyć kwestionariusz badawczy.

Warto by również przedstawić takie zagadnienia jak: społeczeństwo, władza, polityka,

geneza państwa, rządzący i rządzeni, treść
władzy, prawo, praworządność, granice posłuszeństwa, rząd duchowny i rząd świecki.

W dalszej części referatu, idąc za Wacła-

wem Uruszczakiem, przedstawiono szereg
zasad ustrojowych ustroju i prawa w I Rzeczypospolitej tj. 1. Zasada podziału stano-

wego społeczeństwa; 2. Zasada wolności
obywatelskich szlachty; 3. Zasada równości
szlachty; 4. Zasada upośledzenia prawnego
mieszczaństwa; 5. Zasada poddaństwa chło-

J . S t ę p i e ń , Konstytucyjne aspekty Kroniki polskiej Mistrza Wincentego, „Zeszyty Sandomierskie” Rok 14 (2009), nr
25, s. 50-55. Por. A . L i s , Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce? [w:] Prawo w Europie średniowiecznej
i nowożytnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 91-118.

Sprawozdania

pów; 6. Zasada powiązania państwa i Kościo-

roku, doprowadzili do uchylenia ustawy ma-

praw mniejszości etnicznych; 9. Zasada suwe-

Ustawa Majowa w procesie kształtowania no-

ła katolickiego; 7. Zasada tolerancji religijnej

(pokoju religijnego); 8. Zasada poszanowania

renności (samowładności i niepodległości)

Rzeczypospolitej; 10. Zasada suwerenności
narodu szlacheckiego; 11. Zasada mieszanej

(monarchiczno-republikańskiej) formy rządu;
12. Zasada jedności Rzeczypospolitej; 13. Zasada podziału władzy; 14. Zasada ustroju parlamentarnego; 15. Zasada elekcyjności tronu;

16. Zasada nadrzędności prawa (zasada praworządności); 17. Zasada poszanowania partykularnych odrębności prawnych prowincji

i ziem; 18. Zasada odpowiedzialności głowy
państwa (króla); 19. Zasady dożywotniości
i niepołączalności urzędów; 20. Zasada sa-

morządności; 21. Zasada jednomyślności; 22.
Prawo wolnego głosu i wolnego sprzeciwu
(liberum veto); 23. Zasada wyboru sędziów .
2

Ostatnią część wykładu poświęcono Konsty-

tucji 3 maja. Postawiono pytanie: jakie były
cele ówczesnych reform? Unowocześnić państwo, stworzyć zaczątki nowoczesnej admi-

nistracji, umocnić pozycję miast, odbudować
armię, ale przede wszystkim ograniczyć wła-

dzę tych, którzy począwszy od drugiej połowy
XVII wieku zdobyli w naszym kraju olbrzymią

przewagę, ograniczyć władzę oligarchów.
W dalszej części podkreślono, że Konstytucja
3 maja 1791 roku była wyrazem odnowy sił
witalnych Rzeczypospolitej. Reforma przyszła

jednak za późno i nie zdołała okrzepnąć na
tyle, aby dać państwu wystarczającą siłę dla
obrony jego granic. Przeciwnicy Konstytucji

skupieni w konfederacji targowickiej, po prze-

granej przez Polskę wojnie z Rosją w 1792
2

jowej na sejmie w Grodnie w 1793 roku. Idąc

dalej, zaznaczono, że doniosłą rolę odegrała
woczesnego narodu polskiego, rozwijania postaw patriotycznych, tworzenia klimatu walki

o całość i wolność Rzeczypospolitej. Ładunek
patriotycznych treści, którymi przesycona
była konstytucja, oddziaływał z coraz więk-

szą siłą. Nawiązywano później do jej haseł:
obrony integralności terytorialnej państwa,

jego suwerenności, swobód politycznych. Ta
właśnie, ideologiczna warstwa norm konsty-

tucyjnych spowodowała, że przeszła ona do
tradycji narodu jako dowód jego wielkości
w dobie upadku, stając się symbolem dążeń

niepodległościowych, działań zmierzających
do wzmocnienia państwa i rozszerzenia swobód jego obywateli.

Z ogromnym uznaniem uczestników sym-

pozjum spotkało się wystąpienie dr Dominika
Tyrawy pt. Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997. W pierwszej kolejności przybliżone zostały Konstytucje i ich najważniej-

sze nowele, które obowiązywały na ziemiach

polskich w okresie od 1791 do 1997 roku
włącznie. Te Konstytucje to: tzw. Konstytucja
3 maja z 1791 r., Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r., Konstytucja Królestwa

Polskiego z 1815 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Krakowskiej z 1818 r., Mała Konstytucja

z 1919 r., Konstytucja RP z 1921 r. (tzw. kon-

stytucja marcowa), nowela sierpniowa z 1926
r., Konstytucja RP z 1935 r. (tzw. konstytucja

kwietniowa), Mała Konstytucja z 1947 r.,
Konstytucja PRL z 1952 r. (tzw. konstytucja

lipcowa bądź konstytucja stalinowska), no-

W. U r u s z c z a k , Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1795), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa
2010, s. 187-227. Rec. A . L i s , „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 16 (3/2011), s. 112-115.
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wela z 1976 r., nowela kwietniowa z 1989 r.,

ustrojowych i konstytucyjnych, które w przy-

Konstytucja z 1992 r. oraz obowiązująca Kon-

sie wystąpień poruszono rozmaite kwestie,

nowela grudniowa z 1989 r., nowela marcowa

z 1990 r., nowela wrześniowa z 1990 r., Mała
stytucja z 1997 roku. Konstytucje te i ich naj-

ważniejsze nowele omawiane były pod kątem
nowości rozwiązań, a zarazem dorobku i tra-

dycji polskiej nauki prawa, ze szczególnym
uwzględnieniem nauki prawa konstytucyjnego. Szczególnie zaakcentowano wpływ histo-

ryczny rozwiązań na obecnie funkcjonujące
rozwiązania konstytucyjno-ustrojowe. Na zasadzie kontrastu wskazano też te rozwiązania

w zakresie wyszczególnionych historycznych
Konstytucji, które z perspektywy czasu okazały się rozwiązaniami chybionymi.

Zarówno rozwiązania pozytywne, jak i te

chybione powinny być drogowskazem zmian

szłości będą dotyczyć państwa polskiego.

Jak wynika z powyższych uwag, w cza-

wskazując jednocześnie na możliwość pro-

wadzenia dalszej ich eksploracji naukowej.

Należy zauważyć, że przez cały czas trwania
konferencji, towarzyszyło jej zainteresowanie ze strony studentów. Ważnym i cennym

elementem konferencji były żywe dyskusje,
ukazujące niekiedy bardzo różne sposoby
podejścia do prezentowanych zagadnień.
Konferencje zakończono zapowiedzią kontynuowania tego typu spotkań, miejmy nadzieję w poszerzonym o kolejnych specjalistów

gronie, co będzie zapewne cennym źródłem
informacji do kolejnych przemyśleń.
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Mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL

w Stalowej Woli. Zainteresowania badawcze: historia prawa, prawo administracyjne. Kontakt: arturlis@op.pl

