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Z wielką radością chcemy przekazać 
Państwu kolejny już numer Przeglądu 
Prawno-Ekonomicznego. 

Na łamach 32 numeru naszego kwartal-
nika prezentujemy różnorodne opracowa-
nia. Jako pierwsze chcemy zaprezentować 
opracowanie w języku angielskim prezen-
tujące model polskiej prezydentury w Kon-
stytucji RP. Autorami tego opracowania są 
dr Łukasz Pikuła i dr Hubert Kaczmarczyk, 
obaj reprezentujący Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach. Drugie opraco-
wanie, także w języku angielskim, autorstwa 
dra Łukasza Pikuły dotyczy kwestii z zakre-
su niemieckiej filozofii prawa, a artykuł ten 
został zatytułowany: „Materia i forma życia 
społecznego. O znaczeniu idei monizmu so-
cjalnego w filozofii prawa Rudolfa Stamm-
lera”. Blok opracowań w języku angielskim 
kończy artykuł naszych gości z Ukrainy, pod 
tytułem „Kryminalistyka w stosowaniu pra-
wa: możliwości, realia, obecne problemy”. 
Współautorami tego opracowania są: dr 
Yaroslav Bereskyj z Uniwersytetu Lwow-
skiego, dr Oksana Kaluzhnа z Uniwersytetu 
Lwowskiego oraz dr Ivanna Luchakivska z 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Droho-
byczu. Bardzo się cieszymy, że nasze łamy 
w coraz większym stopniu nabierają ram 
umiędzynarodowienia, czy to poprzez ar-
tykuły w języku angielskim (aż trzy) czy to 
przez publikowanie autorów afiliowanych 
poza granicami naszego kraju. Czwarty ar-
tykuł w naszym kwartalniku także ma cha-
rakter ponadnarodowy, porównawczy, gdyż 
dotyczy odpowiedzialności osobistej pra-
cownika administracji publicznej za błędy 
w Polsce i we Francji. Jego autorką jest Pani 
mgr Kinga Karaś, doktorantka Uniwersyte-
tu Śląskiego. 

Piąty artykuł, podobnie jak szósty i siód-
my dotyczy zagadnień z zakresu prawa han-
dlowego czy też z pogranicza tej gałęzi pra-
wa. Te opracowania to artykuł pod tytułem 
„Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie 
jako alternatywa dla spółek prawa handlo-
wego”, autorstwa mgra Roberta Pakli, dok-
toranta Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II, artykuł pod tytułem 
„Spółka komandytowa, czy nadal korzystna 
dla przedsiębiorców?” autorstwa mgr San-
dry Rybak, doktorantki w Zakładzie Prawa 

Szanowni Państwo,
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Gospodarczego i Handlowego na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego oraz artykuł mgr 
Pauliny Ledwoń, doktorantki Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, za-
tytułowany „Regulacja prawa holdingowe-
go jako wyzwanie dla polskiego i unijnego 
ustawodawcy”. 

Ostatnie dwa artykuły dotyczą proble-
matyki zarządzania, tj. artykuł autorstwa 
dr Beaty Piasny, reprezentującej Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a do-
tyczący zarządzanie przedsiębiorstwem w 
warunkach kryzysu oraz artykuł autorstwa 
inż. Anny Jaros, reprezentującej Staropolską 
Szkołę Wyższą w Kielcach, a dotyczący roli i 
pozycja menedżera w przedsiębiorstwie. 

Kolejną, stałą pozycją naszego kwartal-
nika są sprawozdania z konferencji nauko-

wych. W tym numerze publikujemy spra-
wozdanie z konferencji naukowej, autor-
stwa dra Artura Lisa, dotyczące konferen-
cji pod tytułem „Odpowiedzialność władz 
publicznych w państwach członkowskich 
w przestrzeni aksjologicznej Unii Europej-
skiej. Wartości - sankcje – procedury”, która 
odbyła się w Kielcach 16 czerwca 2015 r. 

 Ten numer kończymy tekstem Eu-
ropejskiej Karty Naukowca, publikowanej 
dotychczas m.in. na stronie www.nauka.
gov.pl oraz www.ec.europa.eu. Nasi czytel-
nicy mają okazję wykorzystać ten tekst w 
ramach rubryki „Materiały źródłowe”. 

 Zapraszamy Państwa do lektury. 

Dominik Tyrawa
Redaktor numeru
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I. PoSItIoN of the PreSIdeNt IN 
PolANd

The office of the President of the Republic 
of Poland has been existing since 1922 to 
the present day. The restoration of this office 
after the abolition of the State Council was the 
result of the so-called agreements of “Round 
Table” in 1989 and the amendment of the 
Constitution of the Polish People’s Republic of 
July 1952. The amendment to the Constitution 
of 1990 made a fundamental change in the 
political position of this office because it 
unequivocally introduced a principle that the 
President will hold this office as a result of 
general elections1. Both so-called “The Small 
Constitution” of 1992, as well as the basic law 
currently in force, despite the introduction of 
important changes in the analyzed issue, did 
not result in a substantial “coup” in respect 
to the form of this office. Therefore, without 
any reservations, one can agree with the 

statement that “the basic shape of the office 
of President of the Republic of Poland has not 
changed since 1989”2.

The political position of the President of RP 
and his tasks were defined in Art. 126 sections 
1 and 2 of the Constitution of RP of 2 April 
1997. In light of the above regulations, the 
President of RP is the supreme representative 
of the Republic of Poland and the guarantor of 
the continuity of state authority. The President 
of RP shall ensure the observance of the 
Constitution, safeguard the sovereignty and 
security of the state and the inviolability and 
integrity of its territory, and while performing 
his duties is subject to the principle of legality 
(Art. 7), as he is obliged to act only to the extent 
and in accordance with the terms set out in the 
Constitution and laws (Art. 126, section 3). 

The President of the Republic of Poland is 
elected by the Nation in general, equal, direct 
elections and secret vote (Art. 127, section 1). 

1 Cf. P. Winczorek, Commentary on the Constitution of the Polish Republic of 2 April 1997, Liber Publishing House, 
Warszawa 2000, p. 167.

2 Cf. Ibid. As noted by Prof. P. Winczorek: “The Constitution uses the equivalent names: The President of the Republic 
of Poland and the President of the Polish Republic. In everyday use, there are also the names: the President of RP 
and the President. In the latter case, this name may also include the office of the Mayor or President (Chairman) of 
an organization”. 

Łukasz Pikuła, Hubert Kaczmarczyk

Presidency Model in the Constitution 
of the Republic of Poland

Model prezydentury w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
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3 In accordance with the comment: “It is therefore concluded that the person holding the office of the President of RP 
for two consecutive terms can no longer be a candidate for elections, in which he could be selected for the third time. 
However, this does not prevent the election to the office of the person who was already President for two terms, after 
the years in which the presidential term of a different person took place”. Ibid., p. 170. Moreover, “The provision of Art. 
170 section 2 does not prevent the multiple candidacy of the same person to be the President of RP, if this candidacy 
has not been chosen”. 

Moreover, he is elected for a five-year term 
and may be re-elected only once (Art. 127, 
section 2), so he can be the President for ten 
years continuously3. A Polish citizen who 
on the election day is at least 35 years old 
and uses full voting rights to the Sejm may 
be elected the President of the RP. Putting 
forward a candidate can be only in the form 
of written support of at least 100 000 citizens 
having the right to vote to the Sejm, ie. an 
active right to vote (Art. 127, section 3). The 
candidate who has received more than a half 
of the valid votes, and in the case of the re-
vote the one who has received more votes 
is elected the President of RP.  The term of 
office begins on the date of taking the office, 
and the validity of the choice is confirmed 
by the Supreme Court (Art. 129, section 1). 
The electorate has the constitutional right 
to report against the validity of the election 
under the terms specified in the Act.

In accordance with Art. 132 of the 
Constitution of RP, the President shall hold 
no other offices nor perform any public 
functions, except those that are related to the 
duties of his office. As a representative of the 
state in the external relations, the President 
of RP shall ratify and terminate international 
agreements notifying the Sejm and the Senate 
about that fact, shall appoint and dismiss 
plenipotentiary representatives of the 
Republic of Poland in other countries and at 
international organizations, accept credential 
letters and letters dismissing the accredited 

at him diplomatic representatives of other 
countries and international organizations. 
(Art. 133, section 1).

The President of RP is the supreme head 
of the Polish Republic Armed Forces, and 
the specific competencies in this area are 
specified by law. In peacetime, the supremacy 
is exercised through the Minister of National 
Defence. At the time of the war, on the request 
of the Prime Minister, the President of RP 
shall appoint the Supreme Commander of 
the Armed Forces, whom he may, in the same 
manner, dismiss (Art. 134, sections 1, 2 and 
3). An advisory body to the President of RP 
in the internal and external security of the 
state is the National Security Council, which 
in itself has no decision-making powers. The 
composition of the National Security Council 
is the President`s prerogative resulting from 
Art. 144, section 3 item 26.

The President of RP under Art. 137 shall 
grant Polish citizenship and express in the 
form of a decision his consent to renounce 
the citizenship. In addition, the President of 
RP shall confer orders and decorations (Art. 
138), apply the act of grace in accordance with 
Art. 139, deliver a Message to the Sejm, the 
Senate or the National Assembly presenting 
his views on the most important affairs of 
the state. In matters of particular importance, 
the President of Poland may call the so-called 
Cabinet Council, which is created by the 
Council of Ministers chaired by the President 
of the Republic of Poland (Art. 141, section 1).
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Regulations (Art. 92), regulations issued 
under martial law (Art. 234), and the acts of an 
internal nature in the form of ordinances belong 
to the basic legal forms of decision-making by 
the President of RP within the constitutional 
and statutory competence in accordance with 
Art. 142, section 1. Furthermore, in the scope 
of implementation of other competencies, the 
President shall issue decisions as individual 
acts of a sovereign nature. The Chancellery 
of the President of the Republic of Poland 
is an auxiliary body of the President of RP. 
The Statute of the Chancellery defining its 
structure and principles of action is awarded 
by the President of RP, who as part of the 
implementation of the vested prerogative 
shall appoint and dismiss the Head of the 
Chancellery (Art. 143).

Art. 144 of the Constitution is the expression 
of a norm establishing in a fundamental way 
the President’s position in the political system. 
Exercising his constitutional and statutory 
competences, the Polish President shall 
issue official acts, which, for their validity 
require the Prime Minister`s signature, who 
by signing the act shall be responsible to the 
Sejm. The acts exempted from the obligation 
to countersign are called prerogatives, for 
which the President of Poland shall bear 
a constitutional responsibility. These include: 
ordering elections to the Sejm and the Senate; 
convening the first meeting of the newly 
elected to the Sejm and Senate; shortening the 
term of the Sejm in the cases provided for in 
the Constitution; legislative initiative; ordering 
a nationwide referendum; signing or refusing 
to sign the law; ordering the publication of the 
law and international agreements in the Official 

Gazette of the Republic of Poland; delivering 
a Message to the Sejm, the Senate or the National 
Assembly; a request to the Constitutional 
Tribunal; a request for the control by the 
Supreme Chamber of Control; designating 
and appointing the Prime Minister; accepting 
the resignation of the Council of Ministers and 
delegating provisional duties to the Council; 
a request to the Sejm to hold responsible 
a member of the Council of Ministers before 
the State Tribunal; dismissal of the minister, 
who has been expressed no confidence by 
the Sejm; convening the Cabinet Council; 
giving orders and decorations; appointment 
of judges; applying the act of grace; granting 
Polish citizenship and giving consent for the 
renunciation of Polish citizenship; appointing 
the First President of the Supreme Court; 
appointing the President and Vice-President 
of the Constitutional Tribunal; appointing 
the President of the Supreme Administrative 
Court; appointing Presidents of the Supreme 
Court and Vice-Presidents of the Supreme 
Administrative Court; a request to the Sejm 
for the appointment of the President of the 
Polish National Bank; appointing members 
of the Monetary Policy Council; appointment 
and dismissal of members of the National 
Security Council; appointment of members of 
the National Council of Radio and Television; 
establishing the statute of the Chancellery of 
the Polish President and the appointment and 
dismissal of the Head of the Chancellery of the 
Polish President; issuing regulations under the 
terms of Art. 93; renouncing the office of the 
President of the Republic of Poland.

The President of the Republic of Poland 
for infringement of the Constitution, laws, or 
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4 In accordance with Art. 131 of the Constitution of RP: 1. If the President of the Republic of Poland is temporarily unable 
to exercise authority, he shall notify the Marshal of the Sejm, who shall temporarily assume the duties of the President 
of the Republic of Poland. When the President of RP is not in a position to inform the Marshal of the Sejm about the 
impossibility of holding the office, then the Constitutional Tribunal on the request of the Marshal of the Sejm decides 
on the confirmation of the obstacles to the exercise the office by the President. If the temporary inability of holding 
the office by the President of RP is declared, the Constitutional Tribunal shall entrust the Marshal of the Sejm with 
temporary performance of the duties of the RP President. 2. The Marshal of the Sejm shall, until the election of a new 
President of the Republic of Poland, perform the duties of the President of the Republic of Poland in case of: 1) the 
death of the President of RP, 2) resignation from office by the President of the Republic of Poland, 3) the annulment 
of the election of the President of the Republic of Poland, or other reasons for not assuming the office following the 
election, 4) a declaration by the National Assembly concerning the President’s permanent incapacity to exercise his 
duties due to poor health, under the resolution adopted by at least 2/3 of votes of the statutory number of members 
of the National Assembly, 5) impeachment of the President of the Republic under the judgment of the Tribunal of 
State. 3. If the Marshal of the Sejm cannot perform the duties of the President of the Republic of Poland, the Marshal 
of Senate shall take over these responsibilities. 4. The person performing the duties of the President of the Republic 
of Poland cannot decide on shortening the term of the Sejm. 

5 Cf. P. Winczorek, op. cit., p. 21.  

committing an offense may be held responsible 
before the Tribunal of State pursuant to Art. 
145. Impeaching the President of Poland may 
be caused by a resolution of the National 
Assembly passed by a majority of at least 
2/3 of votes of the members of the National 
Assembly on the request of at least 140 
members of the National Assembly. On the 
date of adopting the resolution to impeach 
the President of the Republic of Poland 
before the Tribunal of State, holding the office 
by the President of RP shall be suspended, 
and the provision of Art. 131 apply mutatis 
mutandis4. 

In accordance with Art. 10, section  2  of 
the Polish Constitution, the President belongs 
to the executive authority. Resulting from 
that provision, and dating back to the times 
of Montesquieu and Locke tri-partite division 
of powers is the foundation of modern 
democratic states and prevents any kind of 
abuse resulting from the manifestations of 
desire to autocracy. The Polish constitutional 
law doctrine reminds of the fact that the 
principle of separation of powers was known 
to the Constitution of May 3, 1791, and the 
Constitution of 1921. The Constitution of RP 

of 1935 abandoned this principle, and the 
Constitution of the People’s Republic of 1952 
accepted the principle of the authority unity. 
The modern separation of powers between 
the legislative (the Sejm and Senate), executive 
(the President and the Council of Ministers) 
and judicial (courts and tribunals) is the 
result of the amendment to the Constitution 
of 1952 made in December 19895. 

  
II. doeS PolANd Need to chANge 
the PreSIdeNcy model?

From time to time, in the discussions on 
the presidency model in Poland there are 
proposals for change, most often aiming at 
strengthening the role of the President, and 
thus introducing a presidential system6. In 
intention of the authors of such proposals, it 
has to lead to an increase in the efficiency of 
executive power in Poland. In a sense, one can 
agree with the thesis that the model of Polish 
presidency is the resultant of several concepts 
and its inconsistency leads from time to time 
to compete within the executive power. 

Direct presidential elections cause that the 
Polish Prime Minister, despite his apparent 
dominance, continually has to pay special 
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6 http://www.solidarna.org.pl/wp-content/uploads/2013/06/Konstytucja-Solidarna-Polska.pdf (available on  20.11.2014).
7 R. Balicki, Presidential Powers in the New Constitution of the Republic of Poland - Basic Issues, “Review of Law and 

Administration” v. XL,  Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 2079, p. 30. 

attention to the presidential camp competition 
authorities. The general presidential elections 
give the President a strong political position 
resulting from the popularity and sympathies. 
In contrast to the Prime Minister, the scale 
of the gradual decline in confidence during 
the tenure is much smaller in comparison 
to the President, which is directly connected 
with a much smaller public responsibility 
for difficult public decisions. In this state of 
affairs, the expectation frequently appears 
that with the decline in popularity the Head 
of Government, the popular President will 
begin political struggle, leading to a change of 
the Head of Government. 

Such conflicts were observed in Poland 
between Aleksander Kwaśniewski and Leszek 
Miller, and they resulted from competition for 
political leadership within their own political 
camp. Until the political power of the Prime 
Minister is significant, and the President`s 
interest in the interference in the government 
action is moderate, we have to do with 
a cooperation. Such a situation was observed 
during the tenure of Donald Tusk as the Prime 
Minister, and Bronisław Komorowski as the 
President. No open conflict between the camps 
of power was observed, notwithstanding one 
could feel the increase of tension and more 
and more independent policy of the President. 
Donald Tusk transition to work in the European 
Union bodies extinguished a smoldering, and 
perhaps growing in importance, political 
conflict.

Experience in Poland and in the world 
indicates that the popularity of each Prime 

Minister sooner or later falls to a level at 
which the discussion of the successor will be 
loudly talked over in the media. The conflict 
between the two parts of the executive power 
seems to be the inevitable.

The problem of a weak state, manifested 
by a low level of efficiency of the government 
constantly fighting for social support in the 
election with the competitors of other political 
options as well as within the same political 
camp, may be broken by deep constitutional 
changes consisting in a change of the 
presidency model towards the presidential 
model or perhaps in a radical increase of the 
Prime Minister`s role. In the future, following 
the amendment of the Constitution, either 
the position of the Prime Minister or of 
the President should be strengthened. The 
problem is which way to choose – a chancellor 
or presidential system?

In the doctrine, for a long time the systems 
of ruling with different presidency models 
have been distinguished. The most common 
systems are7:

a presidential system1)  - is based on the 
consistently performed separation of 
powers and the existing balance between 
the legislative and executive power. The 
Parliament has the legislative power, the 
executive, however, is not equipped with 
the right of legislative initiative. The only 
opportunity to submit own legislative 
projects results from the possession of 
a parliamentary fraction. In a presidential 
system, both the legislature and the 
executive are derived from separate 
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general elections, so they have the same 
legitimacy to govern. The completion of 
the action of powers is separated from 
each other: the executive power cannot 
solve the parliament and the legislative 
power cannot refute the executive on the 
basis of political causes (there is a lack of 
the political responsibility of the executive 
before the parliament). A classic example 
of the presidential model is the system of 
the USA – so-called the system of mutual 
independence:

the legislative power has its own a) 
mandate, which comes from the 
election, being the source of its 
legitimacy,
the head of the executive power has b) 
his own mandate, which comes from 
the election, and which is the source of 
his legitimacy. 

a parliamentary system2)  - based on the 
equality of the legislative and executive 
powers, co-operation between these 
powers and the existence of different 
means of mutual interaction of these 
powers. Mutual interaction mechanisms 
include on the one hand, the political 
responsibility of the government to 
the parliament, on the other hand - the 
right of the executive (government) to 
dissolve the parliament. Therefore, the 
characteristic feature of this system is the 
necessity to obtain by the government the 
support of parliamentary majority (the 
feature is not present in the presidential 
system, in which the functioning of 
the executive power is based on the 
independent electoral legitimacy). 
In this basic - classic - model many 

modifications were made, which affected 
the change of the balance existing 
between the legislative power and 
executive power. Parliamentary model 
can be shaped towards the creation of the 
legislative power superiority or towards 
strengthening the executive power, as the 
stability of governments has an intrinsic 
value. Regardless of the differences in 
determining the relationship between 
the executive power and the legislative 
power one can distinguish at least:

the right of the executive to participate a) 
in the legislative process (right of 
legislative initiative),
the existence of political accountability b) 
of the executive to the parliament,
the right of the executive to dissolve c) 
the parliament (despite the criticism, 
such a position in the doctrine 
prevails). 

a semi-presidential system (semi-3) 
presidential, mixed) - the emergence 
of this system was influenced by the 
desire to revive - in a modified form - the 
institution of the head of state. In this 
model, there are elements of both the 
presidential and parliamentary system, 
eg. the choice of the head of state in 
the general elections was taken from 
the presidential system, leaving the 
government (head by the Prime Minister), 
which to exercise its function has to enjoy 
the confidence of the parliament. The 
President shall ensure the observance 
of the constitution, be the guarantor of 
the state independence and integrity 
of its territory and ensure - through his 
arbitration - the proper performance of 
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the duties of public authorities. In order 
to perform these tasks, the constitution 
ensures the head of state a number of 
rights, which are not used by presidents 
in the parliamentary countries, and the 
President of the United States even does 
not have them. An important feature of 
the semi-presidential system is therefore 
providing the president with a wide range 
of own competencies and the position of 
his authority as a superior in relation to 
other organs of the state. This system 
exists in France and Finland.
Mutual relations between the President 

and the government in our Constitution are 
not a consistent implementation of any of the 
existing models in modern democracies. It is 
a mixture of the chancellor and presidential 
system. This situation causes that the Polish 
constitutional solution bears the hallmarks 
of the eclectic solution, and thus the 
inconsistent solution.

In the present Constitution we deal with 
the model of parliamentary system in its 
parliamentary and cabinet system variety. 
And this leads to the conclusion that the 
concept of the president “representing” 
the government policy created in the 
environment of the Prime Minister is the 
closest to the structure assumptions of our 
basic law. This brings closer the structure 
of the Polish presidency to the structure 
appropriate for the Italian and German 
constitutions.

It should be remembered that the way of 
electing the President needs to comply with 
approved overall constitutional solutions and 
cannot be in contradiction with the logic of 
the basic law. There is no rational justification 

to the situation in which a weak president 
would have a strong democratic legitimacy, 
as there is no logical justification to the 
situation in which a strong, democratically 
legitimised, elected in the general elections 
president would hand orders and cut 
ribbons only, and would not actually act. 
Unfortunately, our Constitution lacks this 
logic and consistency of electing a president. 
It stands out clearly from the overall system 
solutions. The system of general election of 
the President brings a significant element 
of the presidential system into our political 
system, but it is not common to the logic 
of our constitutional system solutions. The 
way to repair this situation could be the 
abandonment of the general elections of the 
President harmonised with possible changes 
to the powers of the government, of the 
Prime Minister and the President although 
this is not an optimal solution, and it seems 
that more arguments speak for changes in 
the opposite direction - strengthening the 
role of the President. Abandonment of direct 
presidential elections theoretically would 
limit the destructive impact of excessive 
political instability and eliminate one of 
the fields of uncertainty for the Head of 
Government, positively affecting the stability 
of his political position. It seems, however, 
that such a decision would not be popular 
with voters who would treat it as depriving 
them of the significant right to indicate the 
Head of State.

A change in the other direction seems 
to be a more optimal solution - introducing 
a full presidential system in Poland. Firstly, 
the executive division would be eliminated. 
Secondly, the political instability of the 



13artykuły prawnicze

head of government would be greatly 
reduced, since the President, as the Head of 
Government, would be much less dependent 
to a parliamentary majority in the freedom 
of shaping the personal composition of the 
government and creating personal political 
goals of his cabinet. Of course, there can be no 
assurance that a greater political stability of 
government would mean its strengthening, 
but there is a greater chance for a change.

The modification of the principles of the 
Polish policy, which is the introduction of the 
presidential system, appears to be the most 
effective solution for improving the quality 
of  ruling although it is difficult to assess how 
likely it would be. Perhaps, the Polish history 
is an obstacle because, generally, we do not 
have experience with strong one-person 
centers of political power, but rather with 
the constant fear of “absolutum dominium”. 
The experience of Eastern European 
countries (Russia, Belarus) also indicates 
that the Polish public opinion may fear the 
strong power of the President, which could 
be reflected in constraints of democratic 
freedoms. Experience of Finland with the 
strong presidency model, shows, however, 
that there is no automatic correlation, and 
the strong President does not automatically 
constitute a threat to the parliamentary 
system and liberal democracy. 

StreSzczeNIe
Artykuł przedstawia pozycję polityczną 

prezydenta w konstytucji RP. Przeanalizo-
wano podstawowe zagadnienia związane 
z uprawnieniami prezydenta RP. Celem ar-
tykułu jest przedstawienie problemu nie-

spójności polskiego modelu prezydentu-
ry w konstytucji. Autorzy argumentuję, iż 
w celu zwiększenia władzy wykonawczej 
należy zdecydować się, czy władza ta powin-
na przypaść prezydentowi czy premierowi, 
gdyż w obecnym modelu konstytucyjnym 
brak jest jednoznacznego rozstrzygnięcia tej 
problematyki, co od czasu do czasu generu-
je konflikty na poziomie władzy wykonaw-
czej. Autorzy stoją na stanowisku potrzeby 
wzmocnienia władzy prezydenta.

SŁowa KlucZowe
Model prezydentury, prawo 

konstytucyjne.  

SummaRy
The article presents a discussion of the 

political position of the President in the 
Constitution of the Republic of Poland. 
The basic issues related to the rights of the 
President were described. The purpose of 
this article was to point at the problems 
resulting from the inconsistent model of the 
presidency and political disputes resulting 
from this inconsistency. The authors think 
that, in order to strengthen the executive 
power, one needs to decide either to 
strengthen the role of the Prime Minister 
or the President, since the current model 
is not conducive to the stabilisation of the 
executive power. The authors are of the 
opinion that the presidential power needs to 
be strengthened. 

Key woRDS
Presidency model, constitutional law. 
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„Es gibt keinen einzigen Rechtssatz, 
der seinem positiven Inhalte nach a priori 

feststände“ 
R. Stammler

I. PuRely PHySIcal way of 
“BeINg Next to eAch other” 
aND “exteRNally RegulateD 
lIfe” IN the SocIety

At the end of the nineteenth century, in the 
German philosophy of law practiced as part 
of the famous neo-Kantian Marburg School, 
the concept of society, in accordance with the 

assumptions of Kant’s transcendental method, 
was criticised. In the published in 1896 in 
Leipzig monumental and famous discourse 
Wirtschaft und Recht nach der materialistischen 
Geschichtsauffassung. Eine Sozialphilosophische 
Untersuchung, Rudolf Stammler – a leading 
representative of the Marburg School - raised 
the question concerning the critical-cognitive 
(formal) condition relating to the society as 
a separate object (als Gegenstand eigener) of 
scientific cognition1. 

Searching for the correct answer 
to the question posed in a critical way, 

Łukasz Pikuła

Matter and Form of Social Life. The 
Importance of the Idea of Social 
Monism in the Philosophy of Law by 
Rudolf  Stammler*

Materia i forma życia społecznego. O znaczeniu idei 
monizmu socjalnego w filozofii prawa Rudolfa Stammlera

* The above article is a modified fragment of one of the subsections of the doctoral dissertation entitled „The Idea 
of the Legitimate Laws and Its Importance in the Philosophical and Legal Thought by Rudolf Stammler“, defended 
at the John Paul II Catholic University of Lublin on 13.04. 2010. 

1 The transcendental question posed by Stammler in the third book Wirtschaft und Recht titled Monismus des Sozialen 
Lebens was: „Welsches ist das feste Merkmal, durch das der Begriff des sozialen Lebens der Menschen als eigener 
Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung bestimmt wird” (WuR, p. 75). Here, clearly visible critical-cognitive analysis 
indicates a direct relationship with the transcendental philosophy of Kant, where the fundamental question „under 
what conditions“ is the methodological validation of human cognition, in this case, the validation of scientific cognition 
of the society. Absolutely, it is not a coincidence that the neo-Kantians of the Marburg School used in their society 
analyses the method of the philosopher from Königsberg. Cf. also: Stammler, WuR, pp. 7, 75, 81, 82, 89, 90, 98, 101, 
108, 111, 116, 126, 156, 201, 212, 298, 307, 473. 
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methodologically Stammler accurately 
distinguished from each other “purely physical 
being together next to each other”, similar to 
living in a world of senseless and casually 
determined animals from “externally regulated 
social coexistence of people” whose concept is 
logically conditioned by the formal condition 
of legal regulation (äußere Regelung)”2. M. 
Szyszkowska rightly points out following 
the philosopher of law of Marburg that “this 
external regulation is a theoretical and cognitive 
condition, which constitutes the society as the 
object of scientific cognition”3. Whereas the 
said “external regulation” means, for the neo-
Kantians of the Marburg School provenance, 
the law in the sense of ius positivum. 

Purely physical being next to each other 
leads in its importance to the idea of pre-state 
condition of nature, where the will of ethical 
community (Gemeinschaft) has not yet been 
clearly denounced, so there where a “single 
point of view”, “directional point” or “regulative 
principle” have not been confronted with 
empirical society as a duty, and so from the 

teleological point of view as “something to 
become real”. It should therefore be clearly 
distinguished from each other not only the 
condition of nature from the political – state 
condition, but the society (Gesellschaft) from 
the community (Gemeinschaft), or more 
precisely following I. Kant, the association of 
people united under the legal acts based on 
coercion from the ethical state based the laws 
relating to morality4.

Since, according to Stammler “unified 
insight” into the social life of a human being 
can have “purely formal nature” and remaining 
“completely separate from the every-time 
detailed content of the social life”, therefore due 
to methodological conditioning it may not be 
in its essence and function considered only in 
terms of the category of causality (Kausalität), 
as the materialists Marx and Engels5 did, but as 
a legal norm (legislative wanting) combining 
the mutual goals of individual people and 
having, in fact, binding force, it, that is 
“unified insight”, must be considered from 
the perspective of the universally valid and 

2 Stammler ascertains: „Wir haben also in der Richtlinie dieser Betrachtung zwei Arten eines mőglichen menschlichen 
Zusammenlebens zu unterscheiden: das bloß physische Nebeneinanderbestehen, gleich anderen Tierleben, und das äu-
ßerlich geregelte Zusammenleben, als soziales Dasein von Menschen. Die Berechtigung dieses begrifflichen Unterschie-
des liegt darin, daß in beiderlei Fällen nach ganz verschiedenem Gesichtspunkte Erlebnisse zur Einheit zusammenge-
zogen werden“ (WuR, p. 90). Compare also: „Neben dieser ersten Mőglichkeit eines bloß physischen Zusammenlebens 
von Tieren kennen wir in weiter und reicher Erfahrung ein soziales Zusammenleben von Menschen, dessen Begriff durch 
den Gedanken der äußeren Regelung logisch bedingt ist“ (WuR, p. 92). 

3 Cf.: M. Szyszkowska, Zarys filozofii prawa, ed. Temida, Białystok 2000, p. 199. Further, as the author aptly states, 
external regulation „is also a source of essential difference which exists between living of individuals in the state of 
nature and living of individuals in the state. The lack of external regulation caused in the state of nature the lack of 
community among individuals, expressing itself in the absence of interaction „(ibid).

4 Cf.: I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, passim; H. Cohen, Kants Begründung der Ethik, 
passim; R. Stammler, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung , passim. Stammler metho-
dologically notices: „Wir unterscheiden, im Interesse sachlicher Klarheit, die Ausdrűcke Gesellschaft und Gemeinschaft. 
Unter Gesellschaft ist das Verbinden von Menschen in seiner begrifflichen Mőglichkeit zu verstehen. Dagegen ist die 
Gemeinschaft die Eigenschaft einer besonderes gearteten Gesellschaft deren verbindendes Wollen von der Idee reinen 
Wollens geleitet ist“ (LRPH, p. 224). We will be particularly interested in critical analysis carried out at the level of the 
empirical society (Gesellschaft –  in the sense of soziales Zusammenleben von Menschen).

5 Causal reasoning is, according to R. Stammler and P. Natorp nothing else but “a necessary tool of empirical science.” 
Tadeusz Guz rightly points out that “the element significantly helpful to overcome the materialist dialectics of Marx 
and Engels by Stammler was referring to the critical philosophy of Kant, and developing pure forms of legal reasoning, 
not having subjectivation in any realism of legal thinking [...]”. Cf.: PEF, v. IX, p. 168.  
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final, at the same time, purpose of the social 
life. In other words, “the formal conditions for 
interaction are the result of a uniform thought 
of the correct way to putting their target”6.

Therefore the question arises in connection 
with Stammler`s ideas: how to present this 
reality, which will allow us to conceptually 
distinguish between the previously mentioned 
purely physical being next to each other of 
people from their social interaction with clearly 
normatively regulated contents. Stammler notes 
that, “With only physical being next to each other 
and not normalised chaotic bustle of people 
living at the same time and in the same place, 
we would have exclusively the ability to observe 
and follow only the elementary phenomena, 
as in the case of the natural sciences”7. The 
explanation for this problem becomes clearly 
visible in the perspective of the original theory 
of legal hylomorphism, determined by Stammler 

as the idea of social monism, undoubtedly, built 
on the distinction between the two always 
reliant intra-living components, ie. matter and 
form (in Greek morphè i hyle)8 derived from 
Aristotle. 

According to the reasoning of neo-
Kantianist Stammler, the conceptual analysis 
of society leads to the need to distinguish 
within its limits two related permanently 
and inseparably necessary elements, namely 
matter and form of this society9. Whereas 
“the coexistence and interaction of people 
targeted to meet each other’s needs is called 
economy”10, which is the material sphere (der 
Stoff) of social life (des sozialen Lebens)11. 
The so called external regulation (äußere 
Regelung) is the form and this external 
regulation is logically necessary element of 
the possibility of conceptual approach of 
social cooperation with each other12. 

6 Cf. „Und wie die inhaltlich bestimmten Sätze einer gewissen Rechtsordnung die logische Bedingung des Begriffes vom 
Zusammenwirken abgeben, so lassen jene sich wiederum unter dem formal einheitlichen Gedanken einer gestezmäßi-
gen Art ihrer Zielsetzung begreifen, welchem einheitlichen Gedanken gegenűber die mannigfaltigen Anordnungen in 
ihrer Besonderheit einen bedingten Stoff darstellen“ (WuR, p. 176).

7 In the original: „Bei einem nur physischen Nebeneinanderleben und nicht normiert Durcheinanderlaufen der in gleicher 
Zeit und an gleichem Ort existierenden Menschen hätten wir ausschließlich die Mőglichkeit, elementare Naturvorgänge 
in der Art zu betrachten und zu erforschen, wie die Sache der Naturwissenschaft ist“ (WuR, p. 89).

8 Form (in Greek morphè) and matter (in Greek hyle). In the German language respectively: die Form, and die Materie. 
Cf. Aristotle, Metaphysics, Book H (VIII). Cf. also: R. Stammler, WuR:  Die Form des sozialen Lebens; Die Materie des 
sozialen Lebens, (in): Der Gegenstand der Sozialwissenschaft (Zweites Buch). Cf. also: E. Zeller, Grundriss der Geschichte 
der griechischen Philosophie, Leipzig 1893, pp. 161 – 167; and: R. Eisler, Wőrterbuch der philosophischen Begriffe, Band 
2, Berlin 1910, p. 746 and next pages. 

9 According to Stammler: „In dem Begriffe der menschlichen Gesellschaft sind seine Form und seine Materie als notwen-
dig verbundende Elemente zu unterscheiden“ (WuR, p. 108).

10 Cf. „Das Zusammenwirken, wie ich es schilderte, das auf Befriedigung menschlichen Bedűrfnisse gerichtet ist, bezeichne 
ich mit dem Ausdrucke Sozialwirtschaft“ (WuR, s. 129). Cf. also: „Die soziale Wirtschaft ist das Zusammenwirken von 
Menschen, das auf die Befriedigung von Bedűrfnissen gerichtet ist“ (LRPH, p. 109).

11 Cf. „Alles Tun und Wirken der Menschen geht nun aber auf Befriedigung menschlicher Bedűrfnisse. Mithin ist der Stoff des 
sozialen Lebens das Bedűrfnisbefriedigung gerichtete menschliche Zusammenwirken“ (WuR, p. 127). Cf. also: „So ist das auf 
Bedűrfnisbefriedigung gerichtete Zusammenwirken der Stoff, der durch eine äußere Regelung in seiner formalen Art bestimmt 
ist: - die Materie des sozialen Lebens“ (WuR, p. 131);       and: „Die gesellschaftliche Wirtschaft ist das Bestimmende und 
Befehlende; sie ist als Materie des sozialen Lebens das wahrhaft Reale, die wirkliche Substanz desselben“ (WuR, p. 23). 

12 Cf. „Die äußere Regelung ist in dem Begriffe des menschlichen Zusammenwirkens das logisch bedingende Element“ (WuR, p. 
98). Cf. „Die Form der Menschlichen Gesellschaft ist der Gedanke von der äußeren Regelung, als der logischen Bedingung, un-
ter welcher der Begriff des sozialen Zusammenwirkens von Menschen erst mőglich wird“ (WuR, p. 111). Cf. also: „Das Formale 
Element innerhalb des Begriffes vom sozialen Leben der Menschen ist die äußere Regelung in dem von uns charakterisierten 
Sinne“ (WuR, p. 116); and: „Die Art und Weise des sozialen Zusammenwirkens wird durch die Besonderheit der betreffenden 
äußeren Regelung bestimmt; das Ziel, auf welsches es geht, ist die Befriedigung menschlicher Bedűrfnisse“ (WuR, p. 131).  
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II. Die äuSSere regelung AS 
a foRmal aND coNStItutIve 
coNdItIoN of ScIeNtIfIc 
coNcePt of SocIety

In order to show the importance of 
formal and constitutive condition of the 
scientific concept of the society in the 
philosophy of law by R. Stammler, one should 
refer to the assumptions of transcendental 
philosophy by I. Kant13. What, according 
to the philosopher from Königsberg, in the 
phenomenon corresponds to the impression, 
ie. its matter, in the light of the idea of social 
monism by Stammler occurs in the form of 
coexistence and interaction of the people (the 
economy). On the other hand, what makes 
that the diversity of phenomenon is arranged 
according to certain relations, ie. the form 
of phenomenon, in mind of neo-Kantianist 
Stammler will correspond to the positive 
law, or external regulation, objectified in the 
form of a rule of law included, for example, in 
a legal act.

Accordingly, external regulation (issued 
in the form of norms of binding positive 
law) can be considered - complementary 
to the assumption of Kantian philosophy14 

– as categories that determine the rights to 
external phenomena, in this case, to the social 
economy, understood as the coexistence and 
interaction of people to meet each other’s 
needs. Stammler`s assumption therefore 
seems to be accurate, according to which “the 
regularity of social life should be sought in 
its form”15, which as the binding legislator`s 
request constitutes the society to the rank 
of a separate social science16, determining 
a logical condition of its existence17. Legal 
order turns out to be the order of the 
economy. In the place indicated by K. Marx 
external phenomenon (äußere Erscheinung), 
Stammler suggests the different phenomenon, 
namely the external juridical phenomenon 
that normatively binding anyone who is 
necessarily subordinated to it due to its 
origin, constitutes both formal and necessary 
manifestation of each socio-economic life. 

Since the regulating form can be 
distinguished from the regulated matter 
only from a purely methodological reasons, 
through the critical abstraction, therefore we 
should direct our considerations towards the 
fact so that the economy and legal order should 
be viewed as a unified whole, as one object 

13 These are: „In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung correspondirt, die Materie derselben, dasjenige 
aber, welches macht, dass das Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann, nenne 
ich die Form der Erscheinung. Da das, worinnen sich die Empfindungen allein ordnen und in gewisse Form gestellt 
werden kőnnen, nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist uns zwar die Materie aller Erscheinungen nur a 
posteriori gegeben, die Form derselben aber muss zu ihnen insgesammt im Geműthe a priori bereit liegen, und dahero 
abgesondert von aller Empfindung kőnnen betrachtet werden“ (Kr. d. r. V, p. 60).

14 According to the motto of  I. Kant: „Kategorien sind Begriffe, welche den Erscheinungen, mithin der Natur, als dem 
Inbegriffe aller Erscheinungen (natura materialiter spectata), Gesetze a priori vorschreiben [...]“ (Kr. d. r.V., p. 142). 

15 Cf. R. Stammler: „Unsere Untersuchung hat gelehrt, daß die Gesetzmäßigkeit des sozialen Lebens in seiner Form ge-
sucht werden muß“ (R. Stammler, WuR, p. 473). Similarly, the Polish philosopher S. Brzozowski notices when he says 
that: „Without the norms governing human cooperation without external normalisation, there is no social life as a 
separate subject of study.“ Cf. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1988, p. 663.

16 Cf. R. Stammler: „Dieses soziale Leben der Menschen ist der Gegenstand unserer wissenschaftlichen Forschung” (WuR, 
p. 92). 

17 Cf. R. Stammler: „Das Recht ist die logische Bedingung der Sozialwirtschaft“ (LRPH, p. 115). Cf. also: „Die äußere Rege-
lung ist in dem Begriffe des menschlichen Zusammenwirkens das logisch bedingende Element” (WuR, p. 98).  Cf. also: 
R. Stammler, SRW, p. XXX.



19artykuły prawnicze

of scientific cognition. Stammler stresses 
that the legal order in practice is actually 
not for itself an independent and isolated 
way of being. Rather, it is the form in which 
the interaction of people is considered and 
defined18 that is targeted to meet each other’s 
needs, broadly speaking, to the economy19. 
Law and economy are not two separate factors 
(objects) which standing opposite each other, 
at the same time, exert inordinate influence 
on each other, living in a specific, mutual 
harmony. Both elements should be regarded 
rather as a “one and the same object of our 
knowledge of social life20, namely as “orderly 
and regulated interaction of people aiming to 
meet each other’s needs”21. 

Stammler clearly points out that neither 
of the two elements, that is neither a legal 
regulation nor any specific type of human 
interaction regulated by law exists in the 
reality as two separate, separated from each 

other ways of living22. It means that any real 
legal regulation, by its very nature, inevitably 
contains its own specific attitude and 
reference to the sector of social economy23 
which it regulates, always understood as the 
coexistence and interaction of the people 
fundamentally oriented to meet their mutual 
needs24. In the philosophical and legal sense, 
it is the expression of cognitive critically 
justified social monism which does not mean 
only object uniformity in the criterion of 
cognitive science, but first of all the actual and 
real impact of external regulation on all the 
regularities of socio-economic life25.

The external regulation therefore does 
not exist as a matter for itself because every 
content of the legal norm in its essence is 
intentionally directed to the regulation of 
human actions understood as the sphere of 
socio-economic life26. Therefore Stammler 
specifies that “there is not quite such a legal 

18 Cf. „Sie ist eine Form, in welcher das Zusammenwirken von Menschen erwogen und bestimmt wird” (WuR, p. 298). Cf. 
also: LRPH, § 56 titled Das Verhältnis von Wirtschaft und Recht.

19 Cf. Footnote 10.
20 Cf. „[...] Sondern beide sind Elemente eines und desselben Gegenstandes unserer Erkenntniss, des sozialen Lebens [...]“ 

(WuR, s. 298). Por. „[...] diese beiden Elemente jeweils nicht in Wirklichkeit als selbständige Gegenstände vorkommen, 
sondern eben nur abgezogene Bestandteile des einheitlichen Begriffes sind [...] Sondern das eine Element ist der Inbe-
griff der Bedingungen, unter denen das zweite, das Bedingte und Bestimmbare, gefasst werden kann“ (LrR, p. 241, in: 
Die Soziale Wirtschaft). 

21In the original following Stammler: „[...] als geregelten Zusammenwirkens zu menschlicher Bedűrfnisbefriedigung“ (WuR, 
p. 298).

22 Por. „[...] und keines von ihnen – weder die rechtliche Regelung, noch die konkrete Art des geregelten Zusammenwir-
kens, als soziale Wirtschaft – kommt in Wirklichkeit abgetrennt von dem anderen vor. Inwieweit man in der theoreti-
schen Abstraktion das eine oder das andere von ihnen einmal gesondert untersuchen kann, wurde frűher erőrtert, ist 
aber an dieser Stelle ohne eingreifende Bedeutung“ (WuR, p. 298).

23 Cf. „Es liegt also in jeder rechtlichen Regeln ganz von selbst und unvermeidlicherweise eine Beziehung auf eine durch 
diese Regelung bestimmte soziale Wirtschaft“ (WuR, p. 298). 

24 Cf. Footnote 10. 
25 Cf. „Ich verstehe aber unter Monismus des sozialen Lebens nicht nur die Einheitlichkeit des Gegenstandes der sozialen 

Wissenschaft, - also daß Rechtsordnung und Sozialwirtschaft nur als Form und Materie eines und desslben Objektes zu 
erachten sind, und nicht als zwei selbständig existierende Dinge, die in irgendwelcher Wechselwirkung sich befänden; 
- sondern fasse darunter auch die Einheit des sozialen Lebens in dem Sinne, daß alle Bewegungen der menschlichen 
Gesellschaft, demnach auch die bestimmenden Grűnde der Rechtsänderungen in ihrem Auftreten und Wirken, in einer 
und derselben Gesetzmäßigkeit begriffen werden“ (WuR, p. 307).

26 Cf. „Das Recht ist nicht ein fűr sich bestehendes Ding, das dem sozialen Zusammenleben in Selbstständigkeit 
gegenűberstände und auf dieses bestimmer Wiese einwirkte; sondern in jeder rechtlichen Normierung liegt immer unt 
notwendig eine Regelung von unterliegender sozialer Wirtschaft“ (WuR, p. 212).



przegląd prawno-ekonomiczny 32 (3/2015)20

norm which in its content would not contain 
a specific regulation of social interaction of 
people27. The essence of the law assumes 
therefore at the starting point something that 
is going to be through the content of the legal 
norm externally regulated, namely the mutual 
interaction of people understood as the social 
economy28. Stammler stressed many times 
that “every legal norm itself entirely includes 
the content-specified regulation of the 
human coexistence”29. This means necessary 
targeting the law for a specific purpose, which 
somehow itself is the basis of ontological 
law, and thus conditioning of the content of 
legislative request by the nature of things 
(die Natur der Sache) to a specific, normative 
regulation of actually existing area of socio-
economic life.

The critical-cognitive distinction between 
the regulating form and the regulated matter 
is only possible by means of theoretical 
abstraction by virtue of the fact that in the 
real practice of social life the two elements 
appear constantly inextricably30. Stammler 
adds that “the rule without the normalised 

matter is empty, however, the representation 
of the social economy without the thought 
concerning the external regulation of 
interaction is random, chaotic”31. The 
economic moment and the political moment 
are together form and matter of the same 
social existence. The social life of the people, 
which in its essence is always the unity of 
these two elements necessarily requires 
the regulation in the form of external rule, 
and therefore, generally speaking, the legal 
norm32. Accordingly, Stammler`s statement 
should be fully justified that there is no such 
social economy which could function outside 
the specified external regulation, because the 
social economy is only specified regulated 
interaction33, and the external and legal 
regulation is the formal and logical condition 
of the economic life (social economy)34. 

The above presented reciprocal relation-
ship between the two main factors of social 
life enables us now to present an integrated, 
scientific definition of society, proposed by 
Stammler. Let’s recapitulate that the mutual 
interaction of the people targeted to meet 

27 Cf. „Es gibt gar keinen Rechtssatz, der nicht als Inhalt eine bestimmte Regelung des sozialen Zusammenwirkens von 
Menschen enthielte” (WuR, p. 212).

28 Cf. „[...] sondern in jeder rechtlichen Normierung liegt immer und notwendig eine Regelung von unterliegender sozialer 
Wirtschaft“ (WuR, p. 212). 

29 Cf. „Jede Rechtsnorm enthält also inhaltlich ganz von selbst bestimmte Regelung des Zusammenlebens von Menschen“ 
(WuR, p. 213).

30 Cf. „Wenn wir in dem Begriffe des sozialen Lebens die regelende Form von dem geregelten Stoffe unterscheiden haben, 
so darf doch niemals űbersehen werden, daß solches nur in der Abstraktion mőglich ist, daß aber in Wirklichkeit fűr 
alle soziale Betrachtung jene beiden, Form und Materie, stets untrennbar auftreten“ (WuR, p. 155).

31 Cf. „Eine Regel ohne normierten Stoff ist leer, die Vorstellung einer gesellschaftlichen Wirtschaft ohne den Gedanken 
an bestimmte Regelung des Zusammenwirkens ist wirr” (WuR, p. 156).  

32 Cf. „Das soziale Leben ist immer und notwendig in menschlich gesetzer Weise geregelt, und es bildet Einheit, in welcher 
sich die beiden – nach der konkreten Betätigung des einzelnen Rechtsgenossen – bezűglich unterscheidbaren Momente 
der őkonomischen und politischen Tätagkeit immer antreffen lassen“ (R. Stammler, WuR, p. 319). 

33 Cf. R. Stammler: „[...] es gibt aber keine solche gesellschaftliche Wirtschaft ohne außerhalb bestimmter äußerer Re-
gelung. Soziale Wirtschaft ist nur bestimmt geregeltes Zusammenwirken“ (WuR, p. 201). Por. „Sozialwirtschaft ist ein 
geregeltes Zusammenwirken von Menschen“ (WuR, p. 280). Por. „Die Sozialwirtschaft ist kein selbständiges Ding [...] 
sie ist gar nichts anderes, als ein rechtlich bestimmt normiertes Zusammenwirken“ (WuR, p. 280).  

34 Cf. „Das Recht ist die logische Bedingung der Sozialwirtschaft“ (R. Stammler, LRPH, p. 115). Cf. „Die äußere Regelung 
ist in dem Begriffe des menschlichen Zusammenwirkens das logisch bedingende Element” (R. Stammler, WuR, p. 98).  
Cf. also: R. Stammler, SRW, p. XXX. 
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35 Cf. „Alles Tun und Wirken der Menschen geht nun aber auf Befriedigung menschlicher Bedűrfnisse. Mithin ist der Stoff 
des sozialen Lebens das auf Bedűrfnisbefriedigung gerichtete menschliche Zusammenwirken“ (WuR, p. 126, in: Die 
Materie des sozialen Lebens).

36 Literally, this statement is described by Stammler by means of the following words: „Die rechtliche Regelung ist eine 
Form des gesellschaftlichen Daseins der Menschen” (WuR, p. 166, in: Rechtsordnung und Sozialwirtschaft).

37 Cf. „Wenn man űberlegt, in welcher einheitlichen Richtung der Gedanken das gemeinsame Leben und Wirken von 
Menschen als Gegenstand einer eigenen , dadurch mőglichen Wissenschaft vom sozialen Dasein bestehen kann, so 
ergibt sich die Antwort: sofern man das Zusammenwirken von Menschen als ein äußerlich geregeltes einsieht“ (WuR, 
p. 98). Cf. „Darum bedeutet der Gedanke der äußeren Regelung, als das Setzen gemeinsam zu verfolgender Zwecke, 
nur die erkenntniskritische Bedingung, unter welcher der Begriff des sozialen Lebens als ein besonderes geartetes 
Objekt wissenschaftlicher Betrachtung wird, und durch welche zugleich die formale Richtlinie angegeben wird, in der 
gesetzmäsige Erfassung des gesellschaftlichen Menschendaseins aufzunehmen ist“ (R. Stammler, WuR, p. 98). Cf. also: 
„[...] sie ist die notwendige formale Art und Weise, unter welcher Gedanke und Gesetz der sozialen Wissenschaft steht“ 
(WuR, p. 99). 

38 In the original: „Soziales Leben ist äußerlich geregeltes Zusammenleben von Menschen“ (R. Stammler, WuR, p. 82, in: 
Der Begriff der Gesellschaft).  

39 Cf. PEF, t. IX, pp. 169 – 170.
40 Cf. T. Guz rightly observes that the element significantly helpful to overcome the materialist dialectics of Marx and 

Engels was to refer to the critical philosophy of Kant, and to develop pure forms of legal reasoning, non having the 
subjectivation in any realism of legal thinking [...] Law, according to Stammler, is the pure form of consciousness and 
the legal effect of wanting (ibidem, p. 168). Due to the context of the issue, it was necessary to re-recall the opinion 
of Professor T. Guz. Cf. Footnote 5. The equally interesting issue is the impact of government factors on economic 
processes taking place in specific countries in different historical periods of their development, See a very interesting 
work of P. Ruczkowski titled Municipal savings bank in the Second Republic - the legal structure and activity, Sandomi-
erz 2010, p. 7. Cf. also substantively valuable dissertation by H. Kaczmarczyk, in which he shows the instrumental use 
of law as a tool to achieve all sorts of social goals in:  Rule of Law and not humans`. The views of F. A. Hayek  on the 
instrumentalisation of law, ed. UJK, Kielce 2011, passim. 

the needs was identified by Stammler as the 
economy, which is a matter of public35, the 
form of this matter, however, is the external 
regulation, ie positive law36. The external 
regulation is therefore a critical and cognitive 
condition (die erkenntniskritische Bedingung) 
of the scientific examination of the society37, 
which allows the social existence and creates 
it conceptually as well. 

Since the above mentioned interaction 
must necessarily be ordered by the regulation 
coming from the outside, we can say 
therefore that the economy and legal order 
constitute the society as a unified whole, and 
so as the object of scientific cognition. The 
above statement perfectly shows us the way 
to the creation of a consistent definition of 
society as “externally regulated interaction 
of people”38, in other words, constituted by 
the legal norms of the social economy. So the 
whole of social life is in social philosophy by 

Stammler constituted by the legal regulation. 
Legislative wanting constitutes the society as 
the object of separate scientific cognition. 

Accurate and precise thus appears to be the 
statement by T. Guz that “using the concepts of 
form and matter Stammler created the theory 
of the relationship between law and economy, 
while human consciousness is the form and 
objects of cognition outside consciousness are 
the matter [...] the pure form for economy is 
law as a logical condition, that is, as the form 
of social economy, which in contrast to the 
materialistic philosophy cannot be conceived as 
a superstructure of economic relations [...] law 
and economy are the two bodies, between which 
there is no causal relationship, but only a logical 
relationship, shaped by consciousness”39, 
and the legal order is as a consequence the 
real “guarantee of the accuracy of the socio-
economic order of human existence”40. 
Inviolable legislative request, binding the legal 
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wanting (verbindendes Wollen) determines the 
economic and political sphere. 

With so understood empirical socio-
economic life one should never confuse, 
however, the ethical idea of the society, that 
is the idea of the community of people of free 
will. (Gemeinschaft frei wollender Menschen). 
It is therefore necessary to carry out clearly 
firm distinction and separation between “real 
society” living under the rule of legal standards 
and define them as Gesellschaft, and “the ideal 
ethical community” being under the jurisdiction 
of standards not containing the compulsion in 
their content, that is under the rule of laws 
relating generally to the moral order. In this 
case we will not speak about the society, but 
about the community-Gemeinschaft41, derived 
from the Kantian idea of pure, eternally 
creating will (deren verbindendes Wollen von 
der Idee reinen Wollens geleitet ist). 

StreSzczeNIe
Artykuł powyższy stanowi zmieniony 

fragment jednego z podrozdziałów rozprawy 
doktorskiej zatytułowanej „Idea prawa słusz-
nego i jej znaczenie w myśli filozoficznopranej 

Rudolfa Stammlera”, obronionej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 
13.04. 2010 roku. Celem publikacji jest ukaza-
nie głośnej pod koniec XIX stulecia idei moni-
zmu socjalnego w kontekście twórczości na-
ukowej wybitnego przedstawiciela tzw. Mar-Mar-
burger Schule, profesora Rudolfa Stammlera. 

SummaRy
Article above is modified fragment of one 

of the subsections of the doctoral dissertation 
entitled “The idea of the legitimate rights 
and its importance in mind Rudolf Stammler”, 
defended at the Catholic University of Lublin 
John Paul II on 13.04. 2010. The aim of the 
publication is to present famous in the late 
nineteenth century, the idea of social monism in 
the context of scientific creativity outstanding 
representative of the so-called. Marburger 
Schule, Professor Rudolf Stammler.
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1 Н.П. Яблоков, Теоретические и практические аспекты применения данных криминалистики в правоприменитель-
ной и иной юридической деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). - С. 16.

Accumulation of forensic knowledge, of 
course, changes not only the paradigm of 
general theoretical foundations of forensic 
science, but also the views on its opportunities 
in law enforcement. The major trends of this 
problem have been reflected in the works of 
Ukrainian professors and V .H. Honcharenko, 
V. Yu. Shepitko, M. P. Yablokov, et al. We will try 
to understand the grounds to these positions.

As practice shows, the vast majority of 
deadlock or abnormal situations in any sphere 
of law enforcement are generated usually 
equally; on the one hand, by non-systematicness 
and collision of legal norms and gaps in 
legislation, on the other, by incompetence, 
unprofessionalism of the lawyers themselves 
as they do not delve into the nature of social 
relations that require legal regulation through 
the application of the law. They misunderstand 
or intentionally disregard legal norms, objective 
nature regularities, modern technologies of 

law enforcement activities. In other words, 
the quality of law enforcement activities as 
an important component of the regulating 
mechanism and characteristic of the legal state 
depends not only on its proper legal-normative 
and executive-technological equipment, but 
mainly on the fact how it is done professionally.

Herewith, it seems, from the viewpoint 
of the professional level of a law enforcer, 
reflections and molded on their basis 
worldview position are unlikely grounded 
and indisputable. The law enforcer’s 
worldview position implies “the main 
role for the knowledge of the law and 
recommendations in legal science branches 
as to their application in the situations that 
require a legal solution. It is also essential to 
have the knowledge about the possibilities of 
non-legal science branches, which develop 
modern technologies for searching, recording 
and using of any evidentiary facts”1. The 

yaroslav Bereskyj, oksana Kaluzhnа, Ivanna luchakivska 

Criminalistics in law enforcement: 
possibilities, nowaday realities  
and problems

Kryminalistyka w stosowaniu prawa:  
możliwości, realia, obecne problemy
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2 Л.Е. Ароцкер, Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел / 
Е.Л.Ароцкер. – М.: Юрид. лит., 1964. – 223с.

professional level of a law enforcer equally 
dependents on the fact if s/he possesses:
1) adequate knowledge of appropriate 

branches of the law and basic legal science 
branches according to their competence; 

2)  knowledge of other legal sciences, 
especially those developing modern 
technologies for law enforcement; 

3) necessary experience, abilities, perfected 
skills of using these two blocks of 
knowledge to solve legal issues. 
It appears that this conclusion has been 

confirmed by practice. Otherwise, if the major 
role in determining a professional level of the 
lawyer is devoted exclusively to the knowledge 
of the law and legal science branches according 
to their specialization, and, thus, the importance 
of the other two components is underestimated, 
then virtually every law university graduate 
having a diploma with honors or appropriate 
excellent grades would have grounds to claim 
for occupying an “awaited” high position at 
once after graduation and he would not have 
“to go the way from a lieutenant to a general”. 
This would level the meaning of prosecutors’ 
class rates, judges’ qualifying classes, state 
employees’ ranks, etc. as criteria of legal officers’ 
experience, discipline, level of professionalism 
and prerequisites for their claiming for 
occupying an appropriate level of responsibility 
and complexity of tasks of the position. In 
terms of a natural psychological desire of any 
individual for professional growth, as well as 
the perspective of progress, self-development 
of any kind of human activity the best option, 
contributing to both of these processes, is 
employee’s possession of both – the quality 

of professional knowledge and up-to-date 
technology, which optimize their use, and the 
ability to quickly develop and fulfill them in 
practice.

Thus, proper possession of the complex of the 
above-mentioned three blocks of knowledge and 
skills means achievement of the contemporary 
level of legal professional knowledge that is 
the guarantee of law enforcement correctness, 
and, therefore, achievement of the objectives 
of regulation. In shaping lawyer’s professional 
level, the essential role belongs to legal science 
of practical direction, which develops advanced 
technologies for collecting, researching, 
evaluating, and using of legal facts, and thus 
participates (or may participate) in truth 
cognition, contributes to proving in the 
situations that require adjustment by means of 
the law.

That science, in particular, is criminalistics. 
Not being a branch of the law, forensic 
science in the Ukrainian law and in the law of 
other countries, within which it as a science 
overpassed a common Soviet period of its 
formation and intensive development, occupies 
an important place in enforcement activity, 
especially in the sphere of criminal justice.

Hereby, in late 90s of the 20th century – 
beginning of the 21st century there appeared 
not only some isolated publications, but 
a publication ‘wave’, which testified that 
forensics had entered new frontiers of 
knowledge and new spheres of use of its 
scientific product. Using its own means 
and methods, forensics helps proving and, 
thus, becomes a necessary attribute of the 
law2. “Forensic science is no longer only 
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for detection and investigation of crimes. 
... Forensics serves the task of solving, 
investigating, pre-trial investigating and 
preventing of the crime”. 

V. H. Honcharenko, V. Yu.Shepitko, M. P.
Yablokov see even wider horizons for 
using criminalistics, and this appears to 
be quite reasonable. Thus, according to 
V. H. Honcharenko, “for more than a century of 
its existence, forensic science has significantly 
escalated the scope of investigation and 
criminal justice system as a whole ... Modern 
forensics has become a peculiar and unique 
research entity through which natural-
scientific and technical achievements of the 
world society have been transformed and 
used to establish legally significant facts in the 
various fields of science and practice, going 
beyond combating delinquency, criminal 
justice, and it more substantively extends 
to all social relations, requiring specific 
situational regulation”3. V. Yu .Shepitko has 
a similar opinion that “criminalistics has 
moved beyond the cycle of criminal science”. 
He, like M. P. Yablokov emphasizes that 
“forensics primarily provides professional 
training of inquirers, forensic, operational and 
investigative personnel, prosecutors4. At the 
same time, the knowledge of criminalistics 
is equally necessary for judges, attorneys, 
employees of private detective and security 

agencies, bank employees and other legal 
professions5. Due to M. Gaberle, B. Hołysta, 
V. Shepitko, the knowledge may be used in 
civil and administrative proceedings and 
during various court procedures, in complete 
fixing of legal actions by using technical 
means; according to V. H. Honcharenko, it 
may be used in the notary, penal-executive, 
commercial, banking activity, literary studies, 
linguistics, archeology, art studies, etc.6 

At the same time, there are thorough 
scientific researches, including monographs 
and doctoral theses directed at adaptation of 
forensic means, techniques and methods for 
using them during the trial investigation by 
state prosecutors, defense attorneys and by 
the court. Moreover, in forensic science there 
has been a positive trend in the development 
of particular methods of judicial investigation 
intended for a public prosecutor, a defense 
attorney and the court7. But, unfortunately, 
in aspect of using forensics data in other 
spheres of the law enforcement we witness 
a stalemate situation; in the Ukrainian science 
there is only a statement of this possibility. 

While, on the other hand, arsenal of its 
knowledge (technical, tactical and methodical) 
and the use of forensic technologies with 
a variety of evidential facts, which forensics 
has developed during the time of its existence, 
as well accumulated experience of this 

3 В.Г. Гончаренко, Право і криміналістика  / В.Г.Гончаренко // Вісник академії адвокатури України. – 2004. - №3. 
– С.41.

4 Криміналістика : підручник / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого // за ред. проф. 
В.Ю. Шепітька. – 4-те вид., переробл. і доп.  – Х. : Право, 2008. – С. 12. 

5 Криминалистика: Учебник / отв. ред. Н.П.Яблоков. – 3-е изд. – М.: Юристь, 2005. – С. 21.
6 В.Г. Гончаренко, Методологічні проблеми вчення про предмет криміналістики / В.Г.Гончаренко // Актуальні 

проблеми криміналістики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Харків) 25-26 вересня 2003 
р. – Х., 2003. – С.12-13.

7 І.І. Когутич, Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду криміналь-
них справ у суді // І.І.Когутич. – Львів: Тріада плюс, 2009. – С. 273 – 348.
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knowledge use in evidence-based activities 
are actually in demand, they can be used and 
are being used in other, than criminal justice, 
spheres of law enforcement.

Forensics capabilities can be used 
particularly successful primarily in other 
kinds of procedural activities as they all have 
the same cognitive (gnoseological) basis 
i.e. proving. In particular, in civil, economic 
and administrative proceedings, forensic 
knowledge and technologies, first of all, can 
be successfully used at trial for appointing 
and conducting forensic examinations, 
while interacting with the expert; for 
requesting (withdrawing) free and selected 
experimental samples of handwriting or 
text writing, goods, documents for signature 
identification, etc.; in materials preparation 
for examination; in evaluation of expert’s 
opinion; in selection based on affiliation, 
examination and investigation of written and 
material evidence; in obtaining witnesses’ 
testimonies, or explanations of the parties 
and third parties.

In modern conditions of formalization 
and algorithmization of various kinds of 
evidentiary-cognitive activity, not only in 
criminal proceedings, and constant improving 
of the work of forensic technologies with any 
legally significant information, criminalistics 
opportunities are being increased in other 
spheres of law enforcement. In particular, the 
work of appropriate forensic technologies 
with evidential facts can be formed in certain 
algorithms depending on the type of legal 
facts that require establishment and legal 
issues that require solution. For example, 
on the basis of cognition of the form and 
essence of various civil law or commercial 

agreements, mechanisms of their making and 
implementation, obligations, testaments and 
other legal actions being in dispute, forensic 
technology identification and analysis of 
legally relevant facts, suitable for acceptance 
and justification of appropriate legal decisions, 
may be formed. 

Various means of forensic tactics can be 
used in administrative and legal activities, 
actually in all spheres of public relations 
as proceedings in cases of administrative 
offenses have much in common with 
investigation proceeding and trial of criminal 
cases. In particular, collecting of evidence in 
cases of administrative offenses is carried 
out by gathering of explanation, conducting 
of examination, investigating of physical 
evidence and documents, examining of 
premises and facilities, as well available there 
objects and documents, which belong to an 
entity or a private entrepreneur, personal 
examining of things and vehicles that an 
individual possesses, etc. In this case, during 
proceedings on administrative offenses, it 
certainly appears to be helpful not only tactical 
forensic techniques and recommendations 
for carrying out the abovementioned 
administrative and legal actions, but also 
possession by a law enforcer skills – the so-
called “forensic (investigative and analytical) 
thinking” i.e. evaluation of the collected 
evidence and the situation that emerged in 
the case; determination of proving directions, 
identification of unknown circumstances and 
range of evidence due to which they can be 
set, as well means of proving; analysis and 
evaluation of the collected evidence in terms 
of their adequacy for making the right legal 
decisions. 
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Similarly, for any legal activity are 
important law enforcer’s skills and abilities 
to establish psychological contact with other 
participants of this activity in a variety of 
situations, to identify (diagnose) the truth or 
falsehood of their statements, to elicit honesty 
and scrupulosity, or falsity of their taken up 
attitude, as well to receive from them legal 
and other information necessary for solving 
cases.

Surely, law enforcer’s ability to properly 
evaluate legal situations that arise in their 
course, and, accordingly, choose the most 
optimal ways (methods) of action in carrying 
out their professional functions for the proper 
solving of disputes, conflicts and negotiation 
processes is important for efficiency, 
ergonomics of legal activity. Eventually, the 
skill to assess the situation adequately is 
significant in any practice of any relationships 
and communication with people. And just 
the product of criminalistics is theoretical 
and practical foundations of the situational 
approach to the investigation as a whole, and 
in the course of separate investigative actions 
in order to solve effectively the final objectives 
of the investigation or tactical interim ones. 
This approach can be very useful to improve 
the efficiency of any other, than criminal 
proceeding, legal activity. 

The use of the situational-operational 
approach in the planning and organizing of 
the investigation as a whole and reflecting 
on separate investigative actions and other 
actions is practically a part of the process 
of thinking, which is conditionally called 

“forensic thinking” or “forensic worldview”8. 
The thinking algorithm based on the 
situational approach can be used not only to 
forensic, but also in any other legal activity. 
Thus, due to M. P. Yablokov, none of the legal 
sciences, except forensics, contributes to the 
formation of the lawyer’s analytical thinking9. 
Having these thinking skills, lawyers, 
regardless of the nature of their activities, can 
better detect, analyze and use any evidentiary 
facts, explore their material, documentary 
and other sources; they can tactically and 
correctly communicate with people during 
examinations, gathering of explanations, 
surveys, interviews in the course of various 
types of legal proceedings, in arranging 
processes, corporate relations, etc. 

Forensic means, techniques and methods 
can definitely help (and are helping) in 
ensuring the safety of different types of 
commercial, industrial, business activities 
detecting and preventing all types of offenses 
and crimes committed by the entity personnel 
themselves or with their help, as well outside 
criminal influences. Thus, in practice, legal 
departments and security department in the 
structure of public joint stock companies, 
private joint stock companies, banks always 
closely collaborate, sometimes forming 
a common structural unit.

For example, in any economic production 
activity, designed by criminalistics guidelines 
on the detection and disclosure of thefts in 
various economic sectors, on prevention 
manufacturing substandard products and 
a range of other economic crimes would be 

8 B. Hołyst, Kryminalistyka. – Wydanie XI zmienione. – Warszawa: LexisNexis, 2007. – s. 37. 
9 Н.П. Яблоков, Теоретические и практические аспекты применения данных криминалистики в правоприменитель-

ной и иной юридической деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). - С. 22.
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10 Яблоков, Н. П. Теоретические и практические аспекты применения данных криминалистики в правопримени-
тельной и иной юридической деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). - С. 21.

11 В.Ф. Орлова, Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие для студ. Вузов / Орлова Валерия Федо-
ровна. — М. : Юнити-Дана, 2006. — С. 72. 

12 Thus, from the perspective of enterprise management, logistics aims at optimizing the costs and an efficient production 
process, distribution and related services both within one enterprise and an enterprise group. It is considered as a 
strategic management of material, financial, informational flows in the process of procurement, supply, transportation, 
sale, and storage of materials, inventory parts and finished goods.

useful for most entities as they can prevent and 
deter similar crimes, using their own means. 
In fact, such forensic recommendations are 
actually a universal informational support 
for any professional activity that aims at 
identifying and detecting complex schemes 
of preparation for the theft, ways of their 
committing and concealment of traces and 
signs of their commitment; schemes of non-
recorded surpluses of raw materials or 
finished products and their appropriation; 
schemes of manufacturing substandard 
products and their falsification, including 
pharmaceuticals, alcohol and so on. 

Forensic science offers various means, 
techniques and methods for studying the 
individuality of the subjects who are involved 
in the criminal justice system or have their 
own interest there. First of all, we mean the 
polygraph. Besides, according to M. Yablokov, 
in order to determine the reliability of people 
who are selected to work, the methods of 
forensic handwriting diagnostics may appear 
to be effective as they can diagnose typological 
(socio-demographic and psychological) traits 
of the future workers10. Based on the study 
of handwriting samples of a person being 
diagnosed, this technique allows you to 
determine his/her psychopathological state, 
presence of various diseases; dependence 
on gambling, etc.11 It requires thorough 
knowledge of handwriting and can be done, 
for example, by handwriting experts on 

employers’ request who want to diagnose 
their employees. 

Forensic knowledge, techniques and 
methods are particularly relevant for those 
types of legal actions that investigate a variety 
of forged documents; then a legal officer 
should demonstrate appropriate knowledge 
and skills of applying forensic rules for 
documents and exhibits; the knowledge of 
signs and traces of different ways of forgery, 
methods and means for their detection. 

All of the above leads to the conclusion 
that it is both irrationally and not logistically12 
for most types of legal practice and forensic 
science itself, as well from the viewpoint 
of regulations efficiency achievement to be 
scornful and skeptical, to reject or ignore 
forensic analytical thinking, as well as other 
forensic means, techniques and methods for 
detection and investigation of the evidence-
based information in legal activities of other 
kinds rather than criminal-procedural. This 
is a waste of opportunities of the forensics 
scientific product. 

Instead, the following realities correspond 
to the above conclusion: introduction and 
implementation of forensic means, techniques, 
methods and algorithms for the detection and 
investigation of evidence-based information 
in legal activities of other kinds rather than 
criminal-procedural, is still in the Rubicon 
area of getting the ball rolling, and, obviously, 
could be better. 
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13 Н.П. Яблоков, Теоретические и практические аспекты применения данных криминалистики в правоприменитель-
ной и иной юридической деятельности / Н. П. Яблоков // Вестник криминалистики. - 2009. - № 3 (31). - С. 25.

14 Б.А. Райзберг, Современный экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. /  Б.А Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.

Who or what is to blame? The reason for 
this state lies in criminologists, forensic science 
and legal education. In fact, when teaching 
criminalistics still not enough attention is paid 
to reveal and demonstrate the advantages 
of the forensic thinking algorithm and other 
universal forensic technologies of collecting and 
tactically thoughtful using of evidence-based 
information in other kinds of legal activity. On 
the other hand, students-lawyers primarily 
of civil law schools are mostly focused that 
their professional future is not in the field of 
criminal justice, and when they begin studying 
a forensic science course, they usually do 
not realize expediency of mastering forensic 
knowledge, its applicability and usefulness 
for future civil, administrative, notary or other 
activity. In this case, professors-criminologists 
should not be self-assured and should not 
rely on students’ creative thinking, self-
interpretation and their successful adaptation 
of received forensic knowledge in solving legal 
situations not in the sphere of criminal justice. 
Therefore, the leading criminologists’ appeal 
makes sense13 as they revealed the essence of 
this and related issues and trends. They notify 
their colleagues about the need for teachers 
to help students develop the ability to select 
the appropriate forensic techniques, means 
and methods for collecting evidence-based 
information, their tactically correct use in 
proving and law enforcement, depending on 
the situation that has arisen and requires legal 
resolution. 

It seems that the conclusion about the 
need of changing approaches to teaching 

forensic science can hardly be denied, rather 
the opposite – one can easily find arguments 
that affirm its reason. Thus, forensic means, 
techniques, methods, algorithms, and 
technologies are a kind of peculiar goods, 
a scientific product in terms of economics. 
The same laws of economics, management, 
marketing, logistics and other economic 
categories pertain to it like to the other 
products. Therefore, from the standpoint of 
marketing (activities related to ensuring the 
availability of necessary goods and services 
to the right audience, in the right place, at 
the right time) and logistics14 (the science 
and activities related to organizing of rational 
process of promoting goods and services 
from the producer to consumers), the very 
forensic science (and criminologists) as the 
manufacturer of its product must take care 
of promoting its toolkit of practical legal 
experience of its customers – practicing 
lawyers – at the market. 

Consequently, the task of criminologists is 
to reveal, demonstrate, and promote forensics 
capabilities in any sphere of law enforcement 
actively and constantly. Accordingly, we 
should make appropriate adjustments to 
teaching criminalistics, avoiding fundamental 
restructuring of the science and its curriculum. 
It is especially important to do in the civil law 
schools where in the context of specializations 
being prepared, the main emphasis is placed 
on training specialists in the civil-economic or 
constitutional-administrative cycle. Of course, 
such informational “promotional” activities 
should be conducted the most actively in 
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the process of teaching the forensic science, 
but one should not ignore it in conferences 
presentations, in articles and scientific 
papers. In this way, it is necessary to convince 
the scientific community, especially of the 
civil, constitutional, and administrative cycles 
that the role of forensics in the formation of 
professional legal knowledge of university 
graduates and law enforcement in general 
should not be ignored. 

It is the criminologists who can provide 
methodological assistance to judges, 
members of civil, commercial, administrative 
proceedings for active and purposeful 
implementation of forensic techniques 
and methods in their activities. And this 
assistance is actually being provided in some 
scientific-practical books and textbooks, 
as well as in the scientific research. For 
example, its recommendations are very 
useful for judges and investigators’ tactics 
when they appoint and evaluate the results 
of forensic examinations, particularly, when 
the investigator, the parties or the court 
have difficulty with the wording of questions 
on solving the expertise, the assessment of 
expert’s opinion15. Especially valuable are 
the manuals, which show the scope of the 
relevant classes, certain types and subtypes 
of forensic examination i.e. it is shown their 
possibilities in resolving certain categories 
of criminal, civil and commercial cases, as 
well depending on individual situations16. 
In this case, the investigator, the court, and 
other subjects of the proceedings receive 
a methodological support for necessary 

objects, which should be provided for an 
expertise or their availability and access to 
them for the expert examination should be 
ensured; in preparation and provision of these 
objects it may be necessary to commit other 
proceedings (or apply for their commitment), 
to know the requirements of their packing 
and sending to the expert, etc. In this context, 
it is worth mentioning some research papers 
devoted to this problem, which have been 
published, for example, in Russia.

The above-mentioned considerations 
appear to lead to the following conclusions:

having different forensically relevant •	

information, forensic means, techniques 
and methods of obtaining and investigating 
the evidence can be successfully used 
in other than criminal justice, law 
enforcement spheres;
this requires good knowledge of forensic •	

science, possibility of its means, techniques 
and technologies; 
therefore, the task of criminologists is •	

to reveal, demonstrate, and promote 
forensics capabilities in any sphere of law 
enforcement actively and constantly. 

SummaRy
In the article it has been analyzed modern 

possibilities, conditions, tendencies and 
problems of the use of forensic knowledge in 
the other spheres of law enforcement, except 
criminological justice. It has been shown 
that in spite of some lawyers’ attempts to 
underestimate the role of criminalistics in the 
legal education and practice, it is necessary to 

15 Експертизи у судовій практиці  : наук.-практ. посібник / ред. В. Г. Гончаренко ; Київський НДІ судових експер-
тиз, Академія адвокатури України. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2010. – С. 32 – 49. 

16 А.Ю. Рожков, Криминалистическое обеспечение гражданского и арбитражного  судопроизводства: Автореф. 
… канд. юрид. наук. – Воронеж, 2003. – 19с.
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react quickly and change didactic approaches 
to teaching of forensic science in order 
to reveal, demonstrate, and promote its 
possibilities in any legal sphere. 

Key woRDS
Law enforcement, forensic thinking, 

forensic means, techniques, methods, 
technologies 

StreSzczeNIe
W artykule analizuje się współczesne moż-

liwości, stan, tendencje i problemy wykorzysta-
nia kryminalistyki w innych, oprócz sądownic-

twa karnego, zakresach stosowania prawa. Uza-
sadnia się, że w odpowiedzi na wysiłek niektó-
rych prawników ograniczyć rolę kryminalistyki 
w edukacji i praktyce prawnej, a koniecznym 
jest reagować dynamicznością, elastycznością 
i przemianą podejścia dydaktycznego przy jej 
wykładaniu, żeby aktywnie ujawniać, demon-
strować, propagować jej możliwości w dowol-
nym zakresie stosowania prawa.

SŁowa KlucZowe
Stosowanie prawa, myślenie 

kryminalistyczne, środki, narzędzia, techniki, 
metody i technologie kryminalistyczne
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1 Art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 141 ze zm.). 

I. wStęP
Odpowiedzialność pracowników admini-

stracji publicznej stanowi przedmiot wielu 
dyskusji, w szczególności w przypadku pod-
jęcia decyzji, która naraża obywateli na po-
ważne straty. Biorąc pod uwagę fakt, iż decy-
zje podejmowane personalnie przez pracow-
ników administracji publicznej mogą w zna-
czący sposób ingerować w sferę uprawnień 
i obowiązków obywateli, zasadne wydaje się 
pochylenie się nad tym zagadnieniem.

II. oDPowIeDZIalNość oSoBI-
Sta PRacowNIKów w SyStemIe 
PRawa PolSKIego

W przedmiocie odpowiedzialności pra-
cowników administracji publicznej w Polsce 
wyróżnić można odpowiedzialność dyscypli-
narną, cywilną i karną, w zależności od kon-
kretnego rodzaju czynu będącego podstawą 
odpowiedzialności. Odpowiedzialności te są 

od siebie niezależne i mogą się wzajemnie 
krzyżować. Na gruncie art. 38 kodeksu postę-
powania administracyjnego pracownik organu 
administracji publicznej, który z nieuzasadnio-
nych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie 
lub nie dopełnił obowiązku albo nie załatwił 
sprawy w dodatkowym terminie ustalonym, 
podlega odpowiedzialności porządkowej lub 
dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności 
przewidzianej w przepisach prawa.

Pracownicy organów administracji pu-
blicznej świadczą swoją pracę na podstawie 
mianowania. Warunki zatrudnienia, a co za 
tym idzie i odpowiedzialności, pracowników 
administracji publicznej reguluje ustawa z dnia 
16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych, ustawa z dnia 20 stycznia 2011 
r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjo-
nariuszy publicznych za rażące naruszenie 
prawa, a uzupełniająco znajdują zastosowanie 
inne ustawy oraz przepisy kodeksu pracy1.

Kinga Karaś

Odpowiedzialność osobista pracownika 
administracji publicznej za błędy 
w Polsce i we Francji

Personal responsibility of public administration employee for 
faults and mistakes in Poland and France
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a. Odpowiedzialność dyscyplinarna 
i porządkowa

Ustawa o pracownikach urzędów państwo-
wych nie zawiera regulacji odpowiedzialności 
materialnej pracowników wobec pracodawcy, 
natomiast w ustawie tej w sposób szczegóło-
wy została uregulowana odpowiedzialność 
dyscyplinarna i porządkowa urzędników. Od-
powiedzialność pracowników administracji 
publicznej wiążę się z naruszeniem obowiąz-
ków wynikających z aktu mianowania. Od-
powiedzialność ta oparta jest na winie oraz 
bezprawności danego działania. Wina stanowi 
ujemną ocenę podmiotowej strony zachowa-
nia naruszającego jeden z obowiązków po-
przez ustalenie, iż dane działanie lub zanie-
chanie było naganne z uwagi na subiektywne 
okoliczności takie jak niedbalstwo, lekkomyśl-
ność czy też umyślność2. Karę porządkową 
za przewinienie mniejszej wagi stanowi upo-
mnienie. Karami dyscyplinarnymi są: nagana, 
nagana z ostrzeżeniem, nagana z pozbawie-
niem możliwości awansowania przez okres do 
dwóch lat do wyższej grupy wynagrodzenia 
lub na wyższe stanowisko, przeniesienie na 
niższe stanowisko, wydalenie z pracy w urzę-
dzie3. Przedstawiony katalog kar stanowi kata-
log zamknięty, otwarty jest natomiast katalog 
deliktów za które mogą zostać wymierzone 
wyżej wymienione kary. W sprawach dyscy-
plinarnych orzekają komisje dyscyplinarne 
I i II instancji powoływane przez kierowni-
ków urzędów, przy których działają4. Najcie-
kawszą z wymienionego katalogu kar stanowi 

najsurowsza z kar tj. kara wydalenia z pracy 
w urzędzie. Orzeczenie kary dyscyplinarnej 
w postaci wydalenia z pracy w urzędzie, jako 
kary najsurowszej równoznacznej z rozwiąza-
niem stosunku pracy z winy pracownika w ro-
zumieniu art. 52 kodeksu pracy, powinno ono 
być orzekane wyjątkowo i z dużą ostrożnością, 
musi być uzasadnione szczególnymi okolicz-
nościami, które w zakresie winy polegają na 
jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. Ra-
żące niedbalstwo to postać winy nieumyślnej, 
która wyraża się w całkowitym ignorowaniu 
przez pracownika następstw jego działania, 
jeżeli rodzaj wykonywanych obowiązków lub 
zajmowane stanowisko nakazują szczególną 
przezorność i ostrożność w działaniu5.

b. Odpowiedzialność majątkowa
Odpowiedzialność majątkową funkcjona-

riuszy państwowych reguluje ustawa z dnia 
20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności ma-
jątkowej funkcjonariuszy publicznych za ra-
żące naruszenie prawa. Ustawa ta ma zastoso-
wanie tylko do funkcjonariuszy publicznych 
tj. osoby działającej w charakterze organu 
administracji publicznej lub z jego upoważ-
nienia albo jako członek kolegialnego organu 
administracji publicznej lub osoby wykonują-
cej w urzędzie organu administracji publicz-
nej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku 
służbowego lub umowy cywilnoprawnej, bio-
rącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzy-
ganej w drodze decyzji lub postanowienia 
przez taki organ6. Funkcjonariusz publiczny 

2 R. Hausner (w:) System prawa administracyjnego, t. 11, Stosunek służbowy, Warszawa 2011, s. 450. 
3 Art. 34 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 1982 r., nr 31, poz. 214 ze zm.). 
4 Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. 
5 Wyrok SN z dnia 11 września 2001 r., I PKN 634/00, OSNP 2003/16/381. 
6 Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za 

rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 r., nr 34, poz. 173 ze zm.). 
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ponosi odpowiedzialność majątkową w razie 
łącznego zaistnienia następujących przesła-
nek: 1) na mocy prawomocnego orzeczenia 
sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone 
przez podmiot odpowiedzialny odszkodo-
wanie za szkodę wyrządzoną przy wykony-
waniu władzy publicznej z rażącym narusze-
niem prawa, 2) rażące naruszenie prawa zo-
stało spowodowane zawinionym działaniem 
lub zaniechaniem funkcjonariusza publicz-
nego, 3) rażące naruszenie prawa zostało 
stwierdzone zgodnie z art. 6. Odpowiedzial-
ność na podstawie tej ustawy ma charakter 
odpowiedzialności regresowej oraz cywilno-
prawnej. Na gruncie art. 417 kodeksu cywil-
nego za szkodę wyrządzoną przez niezgod-
ne z prawem działanie lub zaniechanie przy 
wykonywaniu władzy publicznej ponosi od-
powiedzialność Skarb Państwa lub jednost-
ka samorządu terytorialnego lub inna osoba 
prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. 
Jako wykonywanie władzy publicznej można 
zakwalifikować wszelkie formy działania ad-
ministracji publicznej, np. wydanie decyzji 
administracyjnej. Pociągnięcie do odpowie-
dzialności funkcjonariusza publicznego jest 
możliwe po wypłaceniu odszkodowania. Od-
szkodowanie to ustala się w wysokości od-
szkodowania wypłaconego jednak nie może 
ono przewyższać kwoty dwunastokrotności 
miesięcznego wynagrodzenia przysługu-
jącego funkcjonariuszowi publicznemu7. 
Kluczową przesłanką otwierającą drogę do 

pociągnięcia funkcjonariusza do odpowie-
dzialności materialnej jest rażące narusze-
nie prawa. Art. 2 ust. 2 ustawy precyzuje, iż 
przez wykonywanie władzy publicznej z ra-
żącym naruszeniem prawa, należy rozumieć 
również wykonywanie władzy publicznej 
bez podstawy prawnej. Rażące naruszenie 
prawa to interpretacja przepisów ustawy 
wyraźnie, bezspornie, oczywiście sprzeczna 
z ich brzmieniem8. Można zatem mówić o ra-
żącym naruszeniu prawa, gdy proste zesta-
wienie treści rozstrzygnięcia z treścią zasto-
sowanego przepisu prawa wskazuje na ich 
oczywistą niezgodność9. Traktowanie naru-
szenia prawa jako „rażące” może mieć miej-
sce tylko wyjątkowo, a mianowicie, gdy jego 
waga jest znacznie większa niż stabilność 
ostatecznej decyzji10. Decyzja administra-
cyjna wydana wbrew materialnoprawnemu 
zakazowi rażąco narusza prawo11. Naczel-
ny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, 
iż za rażące należy uznać takie naruszenie 
prawa, w wyniku którego powstają skutki 
niemożliwe do zaakceptowania z punktu 
widzenia praworządności, co do którego nie 
ma znaczenia ani oczywistość naruszenia 
określonego przepisu, ani nawet charakter 
przepisu, który został naruszony12. Odpo-
wiedzialność funkcjonariusza publicznego 
na zasadach określonych w ustawie wyłącza 
przewidzianą w przepisach odrębnych od-
powiedzialność majątkową funkcjonariusza 
publicznego wobec podmiotu odpowiedzial-

7 Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 1982 r., nr 31, poz. 214 
ze zm.). 

8 B. Adamiak, J. Jendrośka, Zagadnienie rażącego naruszenia prawa w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i 
Prawo” 1986, z. 1, s. 69. 

9 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 1996 r., III SA 565/95, Biul. Skarb. 1997, nr 2, s. 26.
10 Wyrok SN z dnia 20 czerwca 1995 r., sygn. III ARN 22/95.
11 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 maja 1989 r., IV SA 339/89, ONSA 1989, nr 1, poz. 50.
12 Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 1984 r., sygn. akt II SA 737/84, GAP 1986, nr 1, s. 45.
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nego za szkodę wyrządzoną tym samym 
działaniem lub zaniechaniem13.

Pracownicy administracji państwowej 
i samorządowej podlegają również odpo-
wiedzialności materialnej na zasadach prze-
widzianych w dziale V kodeksu pracy, za-
równo w odniesieniu do szkody materialnej 
jak i szkody na osobie. Do zastosowania ko-
deksu pracy odsyłają poszczególne ustawy 
regulujące ich prawa i obowiązki14. Kodeks 
pracy przewiduje możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności zarówno materialnej jak 
i niematerialnej tj. porządkowej bądź dyscy-
plinarnej. Odpowiedzialność majątkowa pra-
cownika zachodzi w sytuacji niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków 
pracownika, który ze swojej winy wyrządził 
pracodawcy szkodę15.  W kodeksie pracy od-
naleźć można odpowiedzialność materialną 
na zasadach ogólnych oraz odpowiedzial-
ność materialną za powierzone pracowni-
kowi mienie. Odpowiedzialność majątkowa 
na gruncie kodeksu pracy brana jest pod 
uwagę w przypadku naruszenia obowiązków 
pracowniczych, w sytuacji spowodowania 
szkody materialnej naruszając powszechnie 
obowiązujące zakazy lub nakazy niemające 
związku z wykonywaną pracą dochodzi do 
odpowiedzialności cywilnoprawnej16. Odpo-
wiedzialność materialna na gruncie kodek-

su pracy zachodzi w przypadku spełnienia 
czterech przesłanek: bezprawności działania 
lub zaniechania pracownika polegającej na 
niewykonaniu bądź nienależytym wykona-
niu obowiązków pracowniczych, winy pra-
cownika, szkody w mieniu pracodawcy oraz 
istnieniu związku przyczynowego między 
niewykonaniem lub nienależytym wykona-
niem obowiązków pracowniczych a szkodą 
powstałą w mieniu pracodawcy17. Pierwsza 
z przesłanek, bezprawność wynikać może 
zarówno z działania jak i zaniechania. Jednak 
zaznaczyć w tym miejscu należy, iż chodzi tyl-
ko o obowiązki wynikające ze stosunku pra-
cy18. Istotą stosunku pracy jest świadczenie 
pracy na rzecz pracodawcy. W odniesieniu 
do winy pracownika ustawodawca wyróżnił 
winę umyślną oraz winę nieumyślną. Kodeks 
pracy nie zawiera definicji pojęcia winy, jed-
nak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego pojęcie winy w prawie pracy jest zbli-
żone do rozumienia tego pojęcia w prawie 
karnym19. Jeśli chodzi o dokładniejszą defini-
cję pojęcia szkody na mieniu pracodawcy, nie 
posiada ona również swojej definicji legalnej. 
Na gruncie art. 115 kodeksu pracy pracownik 
ponosi odpowiedzialność za szkodę w gra-
nicach rzeczywistej straty poniesionej przez 
pracodawcę i tylko za normalne następstwa 
działania lub zaniechania, z którego wynikła 

13 Art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. 
14 Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458 ze 

zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r., nr 227, poz. 1505 ze zm.), art.  9 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 1999 
r., nr 53, poz. 548 ze zm.). 

15 Art. 114 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  
16 M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 596. 
17 Tamże, s. 572.
18 Tamże, s. 575. 
19 Wyrok SN z dnia 9 marca 2010 r., I PK 195/09, LEX nr 603407.
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20 Wyrok SN z dnia 21 marca 1985 r., IV PR 32/85, LEX nr 14633.
21 Wyrok SN z dnia 2 czerwca 1956 r., III CR 515/56, OSNC 1957, nr 1, poz. 24.
22 Art. 119 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
23 Art. 122 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
24 Art. 228 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.). 
25 Art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

szkoda. Natomiast zgodnie z art. 122 kodek-
su pracy jeżeli pracownik umyślnie wyrządził 
szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia 
w pełnej wysokości. Odpowiedzialność ma-
terialna pracownika za mienie, które po-
wierzono mu z obowiązkiem zwrotu albo 
do wyliczenia się, ustalona została w pełnej 
wysokości szkody (art. 124 k.p.). Ostatnią ze 
wskazanych przesłanek jest związek przy-
czynowy między bezprawnym zachowaniem 
pracownika a powstałą szkodą, musi on być 
adekwatny. Sąd Najwyższy wskazał, iż nie 
każde uchybienie powoda stanowi o jego 
przyczynieniu się do powstania lub zwięk-
szenia szkody i tym samym o wyłączeniu lub 
ograniczeniu materialnej odpowiedzialności 
pozwanych za wyrządzoną szkodę - stanowić 
taką przyczynę może tylko takie uchybienie, 
które pozostaje w normalnym związku przy-
czynowym z powstałą szkodą i bez którego 
szkoda w ogóle lub w takich rozmiarach by nie 
powstała20. W innym wyroku, Sąd Najwyższy 
sprecyzował zasady prawidłowego ustalenia, 
czy w konkretnym przypadku zachodzi nor-
malny związek przyczynowy pomiędzy pew-
nym zdarzeniem a szkodą, zgodnie z którymi 
należy jak najdokładniej wyjaśnić wszystkie 
okoliczności sprawy, a zwłaszcza wszystkie 
fakty, które mogą być w jakimkolwiek związ-
ku przyczynowym ze szkodą, a przy ocenie 
związku przyczynowego i jego rodzaju kie-
rować się zasadami nauki, w miarę potrzeby 
wyjaśniając potrzebne dane przy pomocy 
biegłego. Po takim wyjaśnieniu sprawy rzeczą 

sądu jest ocenić w każdym przypadku z osob-
na, czy należy uznać, że pomiędzy konkret-
nym zdarzeniem a szkodą istnieje normalny 
związek przyczynowy, a pogląd swój uzasad-
nić w świetle stwierdzonych faktów i zasad 
naukowych21. Odpowiedzialność pracownika 
w przypadku wyrządzenia szkody z winny 
niemyślnej ograniczona została do kwoty 
trzymiesięcznego wynagrodzenia przysłu-
gującego pracownikowi w dniu wyrządzenia 
szkody22. Natomiast szkoda wyrządzona pra-
codawcy z winy umyślnej, zobowiązuje do jej 
naprawienia w pełnej wysokości23.

c. Odpowiedzialność karna
W odniesieniu do odpowiedzialności karnej 

pracowników administracji publicznej wskazać 
należy na uregulowania zawarte w kodeksie 
karnym. Osoba, która w związku z pełnieniem 
funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątko-
wą lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 824. 
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając 
swoje uprawnienia lub nie dopełniając obo-
wiązków, działa na szkodę interesu publiczne-
go lub prywatnego, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się 
czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub osobistej, podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 1025. Dodatkowo pracow-
nicy organów administracji publicznej ponoszą 
odpowiedzialność również za inne przestęp-
stwa może to być przestępstwo fałszerstwa czy 
też nadużycie uprawnień.
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26 Wyrok Tribunal des conflits français - Pelletier z 30 lipca 1973, www.tribunal-conflits.fr.
27 Wyrok Conseil d’Etat - Anguêt z 1911, http://www.conseil-etat.fr/. 
28 Wyrok  Conseil d’Etat - Lemonnier z 1918, http://www.conseil-etat.fr/.
29 Wyrok Tribunal des conflits français  - Blanco z 8 lutego  1873, http://www.legifrance.gouv.fr/.

III. oDPowIeDZIalNość 
oSoBISta PRacowNIKów 
W SyStemIe PrAWA 
fRaNcuSKIego

We francuskim systemie prawnym pra-
cownicy administracji publicznej mogą być 
pociągnięci do odpowiedzialności zarówno 
cywilnej, karnej jak i dyscyplinarnej.

a. Odpowiedzialność majątkowa
W systemie tym istnieje wyraźne rozróż-

nienie odpowiedzialności administracji oraz 
odpowiedzialności za błąd osobisty pracowni-
ka. Podział ten został wprowadzony już 1873 
roku na kanwie wyroku Pelletier26. Jeżeli sąd 
stwierdzi błąd popełniony osobiście przez 
pracownika administracji publicznej może 
on zostać personalnie pociągnięty do odpo-
wiedzialności majątkowej. Odpowiedzialność 
z tytułu błędu urzędnika to odpowiedzialność 
samego urzędnika, a w niektórych przypad-
kach także administracji publicznej. Istnienie 
winy osobistej pracownika oraz winy organu 
administracji publicznej prowadzić może do 
odpowiedzialności obu tych podmiotów, co 
łączyć się może z pozwaniem dwóch odpo-
wiedzialnych podmiotów. W takiej sytuacji 
mowa jest nie tylko o kumulacji winy27, ale 
też dochodzi do kumulacji odpowiedzialno-
ści28. We Francji istnieje niezależność między 
odpowiedzialnością cywilną a odpowiedzial-
nością administracyjną29. Obowiązuje zasada 
ogólna według której urzędnik może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności osobistej 
w wypadku oczywistej bezprawności dzia-
łania administracji bez względu na powagę 

szkody wyrządzonej, w przeciwieństwie do 
winy osobistej pracownika, która prowadzi 
do odpowiedzialności osobistej według zasad 
odpowiedzialności cywilnej. Ofiara nie jest 
zobowiązana do wykazania istnienia winy 
ze strony podmiotu publicznego, ponieważ 
jego odpowiedzialność może ponieść w przy-
padku osobistego uchybienia przez jednego 
z pracowników „poza administracją publicz-
ną” jednak pod warunkiem, że pracownik ten 
nie jest pozbawiony związku z administracją.

b. Odpowiedzialność dyscyplinarna
Pracownicy organów administracji pu-

blicznej we Francji podlegają również od-
powiedzialności dyscyplinarnej. Organem 
powołanym do ich wymierzania jest organ, 
który powołał danego pracownika na okre-
ślone stanowisko. Kary dyscyplinarne zosta-
ły zgrupowane w cztery kategorie: pierwsza 
grupa to ostrzeżenie i nagana; druga grupa 
to wykreślenie z listy do awansu oraz prze-
niesienie na inne stanowisko, a także zawie-
szenie w wykonywaniu obowiązków (maksy-
malnie 15 dni), automatycznie przeniesienie; 
trzecia grupa to degradacja, wyłączenie cza-
sowe (od 3 miesięcy do 2 lat); grupa czwar-
ta to obowiązkowe przejście na emeryturę 
oraz zwolnienie z pracy. Żadna ustawa nie 
zawiera definicji legalnej przewinienia będą-
cego podstawą do wymierzenia kary, należy 
w tym względzie odwołać się do orzecznic-
twa, w którym istnieją dwie kategorie zawi-
nień. Po pierwsze, naruszenia obowiązków 
zawodowych (obowiązku prawdziwego i peł-
nego wykonywania funkcji obowiązku bez-
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30 Art. 432-1 i 2 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.
31 Art. 432-4 do 6 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.
32 Art. 432-7 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.
33 Art. 432-11 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.
34 Art. 432-12 i 13 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.
35 Art. 432-14 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.
36 Art. 432-15 i 16 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.
37 Art. 441 du Code pénal z dnia 1 marca 1994,, http://www.legifrance.gouv.fr/.

stronności, obowiązku dyskrecji i obowiązku 
posłuszeństwa hierarchicznego), natomiast 
drugą grupę stanowią zachowania, które nie 
są związane z zaniedbaniami obowiązków 
zawodowych. W celu wymierzenia kary dys-
cyplinarnej należy wcześniej zasięgnąć opinii 
organu kolegialnego zwanego komisją dyscy-
plinarną, właściwą dla miejsca zatrudnienia 
pracownika. Obwiniony jest powiadamiany 
przez przewodniczącego komisji dyscypli-
narnej, co najmniej 15 dni przed planowa-
nym posiedzeniem komisji, a w posiedzeniu 
komisji może on uczestniczyć z jednym lub 
wieloma obrońcami.

c. Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność karna pracowników 

administracji publicznej dotyczyć może do-
tyczyć następujących przestępstw: nadużycia 
uprawnień30, nadużycia wolności osobistej31, 
dyskryminacji32, rozboju33, wzięcia nielegal-
nych odsetek34, uzyskania nieuzasadnionych 
korzyści w zakresie zamówień publicznych35, 
malwersacji36 oraz fałszerstwa37.

Iv. ZaKońcZeNIe 
Podsumowując, oba systemy prawne za-

wierają możliwość pociągnięcia do odpowie-
dzialności osobistej pracownika administracji 
publicznej. Odpowiedzialność ta zawężona 
została do winy osobistej pracownika. Takie 
uregulowania należy ocenić w sposób pozy-
tywny, ponieważ w celu dobrze świadczonej 

pracy pracownik powinien czuć swoistą toż-
samość z pracodawcą, którą można łączyć 
z odpowiedzialnością w przypadku czynów 
zawinionych będących podstawą szkody wy-
rządzonej użytkownikom danego urzędu.  Ta-
kie uregulowanie przyczynia się do wzrostu 
zaufania obywateli do organów administracji 
publicznej a tym samym do państwa. Moż-
liwość pociągnięcia do odpowiedzialności 
osobistej pracownika organu administracji 
publicznej przyczynia się również do podno-
szenia poziomu świadczonej pracy, poprzez 
większe zaangażowanie pracowników w sto-
sunku do świadczonej pracy. Uregulowania 
otwierające możliwość wyegzekwowania od 
pracowników rekompensaty szkody należy 
ocenić w sposób pozytywny. W tym miejscu 
zastanowić należy się nad tym, czy istniejąca 
w polskim systemie prawnym przesłanka ra-
żącego naruszenia prawa nie jest zbyt ciężka 
do wykazania. W moim odczuciu pracownik 
administracji publicznej powinien ponosić od-
powiedzialność nie tylko za rażące naruszenia 
prawa, ale też za zwykłe naruszenia prawa, 
ponieważ od urzędników oczekiwać możemy 
profesjonalizmu oraz zaufania. Przyjęcie takiej 
odpowiedzialności w polskim systemie prawa 
przyczyniłoby się bez wątpienia do wzrostu 
jakości świadczonych usług, ponieważ pra-
cownikiem organu administracji publicznej 
nie zostawałby każdy, tylko osoby posiadające 
odpowiednią wiedzę i kwalifikację. Takie roz-
wiązanie mogłoby uchronić obywateli przed 
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nieprzemyślanymi i fatalnymi w skutkach de-
cyzjami administracyjnymi. Wprowadzenie 
w polskim jak i francuskim systemie praw-
nym odpowiedzialności urzędników stanowi 
dobry krok w kierunku podnoszenia jakości 
świadczonych usług i tym samym realizacji 
postulatu tzw. dobrej administracji.

SŁowa KlucZowe
Odpowiedzialność, wina, błąd pracowni-

ka, kara

StreSzczeNIe
Przedmiotem rozważań jest odpowie-

dzialność osobista pracownika administra-
cji publicznej za popełnione błędy zarówno 

w systemie prawa polskiego jak i francu-
skiego. Omówiona została odpowiedzialność 
materialna, dyscyplinarna i karna. Wskazane 
zostały rodzaje kar oraz ich wymiar. 

SummaRy
The subject of discussion is the personal 

responsibility of public service  employee for 
making mistakes in the Polish and  French 
legal system. Financial , disciplinary and cri-
minal responsibility was discussed. has been 
possible penalties and their degrees . 

Key woRDS
Responsibility, fault, employee mistake, 

penalty.
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I. wStęP
W polskim porządku prawnym istnieje 

szereg praw i wolności obywatelskich. Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej1 w art. 12 za-
pewnia wolność tworzenia i działania związ-
ków zawodowych, organizacji społeczno-za-
wodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów 
obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń 
i fundacji. Oznacza to, że dzięki działaniu spo-
łeczeństwa obywatelskiego istnieje również 
wielość związków i organizacji pozarządo-
wych realizujących cele użyteczne zarówno 
społecznie jak i gospodarczo. Przedstawione 
w niniejszym artykule rodzaje osób prawnych 
mogą stanowić alternatywę dla spółek prawa 
handlowego. Konstytucja zakłada ich istnienie, 
zgodnie z zasadami demokratycznego państwa 
prawa, z której wynika wolność tworzenia ru-

chów obywatelskich i innych dobrowolnych 
zrzeszeń oraz fundacji2.

Jedną z podstawowych form społecznej 
aktywność są stowarzyszenia. Działalność 
społeczna jest nie tylko celowa, ale wręcz nie-
zbędna w realizacji założeń polityki gospo-
darczej i społecznej państwa Polskiego. Art. 
20 Konstytucji RP określa ustrój gospodarczy 
Rzeczpospolitej jako opartą na wolności dzia-
łalności gospodarczej, własności prywatnej 
społeczną gospodarkę rynkową. Art. 20 Kon-
stytucji RP podkreśla także rolę współpracy 
i dialogu partnerów społecznych. 

Podmiotem gospodarczym istniejącym 
w polskim systemie prawnym, którego gene-
zy należy upatrywać w art. 20 Konstytucji RP 
jest także spółdzielnia. Ten typ osoby prawnej 
uznawany za spółkę w rozumieniu prawa eu-

Robert Pakla 

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie 
jako alternatywa dla spółek prawa 
handlowego

Foundations, associations , cooperatives as an alternative to 
commercial companies
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ropejskiego (jak i w wielu państwach europej-
skich) stanowi niewątpliwie doskonały przy-
kład przedsiębiorczości społeczności lokalnej 
(w zamyśle autorów koncepcji spółdzielczości 
– pionierów roczdelskich), ale też dzięki spe-
cyficznym cechom zyskał ogromną popular-
ność zarówno w Polsce jak i w Europie.

Fundacja nie jest osobą prawną, której 
działanie jest nastawione typowo na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w celu 
osiągnięcia zysku. Nie mniej jednak fundacja 
jako osoba prawna może stanowić alterna-
tywę dla spółki prawa handlowego. Obecnie 
na rynku europejskim, szczególnie w okre-
sie recesji gospodarczej dostrzec możemy 
potrzebę istnienia form gospodarczych nie 
nastawionych sensu stricte na zysk mająt-
kowy, ale realizujących cele społeczne. H. 
Cioch dostrzegł wskazaną tendencję w no-
wej formie gospodarczej – spółdzielni euro-
pejskiej3, która łączy cechy spółki akcyjnej, 
spółdzielni, a także pośrednio może łączyć 
cechy fundacji i stowarzyszenia.

II. fuNDacja jaKo oSoBa 
PRawNa tyPu ZaKŁaDowego 

W polskim ustawodawstwie brak jest le-
galnej definicji fundacji, jednak na potrzeby 
niniejszego artykułu przyjmiemy definicję 
prezentowaną przez doktrynę, która pozwala 
zdefiniować fundację jako formę organizacji 
pozarządowej typu zakładowego, mogąca 
prowadzić działalność gospodarczą w rozu-
mieniu ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej4. Oznacza to, iż w przeciwieństwie 

do innych omawianych przeze mnie form 
fundacja nie posiada członków. Wyposażona 
jest w przymiot osobowości prawnej, powo-
łana przez osobę fizyczną lub prawną w celu 
trwałej realizacji na podstawie uzyskanych 
wpływów wskazanych w akcie fundacyjnym 
celów użyteczności publicznej. Oświadczenie 
o powołaniu fundacji powinno mieć formę 
aktu notarialnego. Wyjątkiem jest sytuacja, 
w której fundacja zostaje powołana w drodze 
testamentu. 

Fundacje możemy podzielić na prowadzą-
ce działalność gospodarczą i jej nieprowadzą-
ce. Substratem fundacji jest kapitał składają-
cy się zarówno z rzeczy jak i praw mających 
wartość majątkową, potrzebny do osiągnięcia  
celów statutowych fundacji. Fundator prze-
kazuje go samodzielnie albo przez osoby trze-
cie5. To właśnie majątek w przeciwieństwie 
do spółdzielni i stowarzyszeń jest elementem 
szczególnym. Pozostałe dwie z wyżej wymie-
nionych form prawnych typu korporacyjnego 
jako element zasadniczy dla swojego istnie-
nia czynią substrat osobowy. Wyłączone jest 
zatem zakładanie fundacji o strukturze kor-
poracyjnej6. Fundacja może zostać utworzona 
również z inicjatywy państwa; ma w wówczas 
status fundacji prawa publicznego. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez 
działanie odpowiednich organów. Organy 
fundacji są ściśle związane z celem określo-
nym przez fundatora. Zarząd jest najważ-
niejszym organem fundacji, bowiem kieruje 
jej działalnością oraz reprezentuje fundacje. 
Z art. 17 ust. 42 Kodeksu postępowania cy-

3 H. Cioch, Prawo spółdzielcze, Warszawa 2011, s.183. 
4 B. Rogalska, Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym, LEX 2014 nr 195152. 
5 H. Cioch, Prawo Fundacyjne, Kraków 2005, s. 20- 21. 
6 Tamże, s. 27.
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7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 43, poz. 296).
8 E. Góra, M. Kotula, Fundacje i stowarzyszenia: zakładanie, działalność, likwidacja, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Dosko-

nalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 11-12. 
9 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. z 1984 r., nr 21, poz. 97).
10 H. Cioch, Prawo fundacyjne, s.56. 
11 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r., nr 121, poz. 769), dalej jako KRS.
12 E. Góra, M. Kotula, Fundacje i stowarzyszenia: zakładanie, działalność, likwidacja, s. 10. 
13 Tamże, s. 13.
14 G. Gołębiowski (red.), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 2014, s. 24.

wilnego7 wynika, że każda uchwała zarządu 
może zostać uchylona przez sąd, jeżeli jest 
niezgodna z prawem. Sąd w razie uporczy-
wego naruszania przez zarząd przepisów 
prawa może wystąpić o zmianę zarządu fun-
dacji, lub wyznaczyć zarządcę przymusowe-
go. Istnienie innych organów uzależnione 
jest od postanowień zawartych w statucie8. 

Art. 1 ustawy o fundacjach9 określa, iż fun-
dacje mogą realizować cele jedynie społecznie 
lub gospodarczo użyteczne. Katalog praw wy-
mienia min. ochronę zdrowia, rozwój gospo-
darki i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę 
i sztukę, opiekę i pomoc społeczna, ochronę 
środowiska oraz opiekę nad zabytkami. Dzia-
łalność gospodarcza fundacji nie może być 
głównym celem jej działania, a jedynie sposo-
bem realizacji głównych założeń statutowych 
właściwych fundacjom. Nie utożsamianie 
celu społecznie użytecznego z celem użytecz-
ności gospodarczej w zakresie pojmowania 
idei fundacji i jej społecznego przeznaczenia 
może rodzić patologie10.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego11 
może zostać dokonany po stwierdzeniu przez 
sąd, że cel i statut fundacji są zgodne z prze-
pisami prawa. O wpisaniu fundacji do KRS 
zostaje powiadomiony minister właściwy 
ze względu na zakres działania fundacji, jak 
również wojewoda jeżeli fundacja działa na 
terenie jednego województwa12. Nie pobiera 
się opłat notarialnych za sporządzenie aktu 

notarialnego powołującego fundacje, a po-
stępowanie w sprawach rejestracyjnych jest 
zwolnione od opłat sądowych.

Statut określa sposób likwidacji fundacji, 
gdy zrealizuje ona swoje cele lub wyczerpią 
się jej środki finansowe. Właściwy minister 
lub wojewoda może również zwrócić się do 
sądu w sytuacji, gdy statut fundacji nie zawie-
ra rozwiązań w kwestii likwidacji fundacji. 
W innych przypadkach likwidacja może na-
stąpić tylko na mocy przepisu ustawy13. Jeżeli 
statut nie określa przeznaczenia pozostałego 
majątku fundacji, to o ich przeznaczeniu orze-
ka sąd, uwzględniając powody i cele do reali-
zacji których fundacja została powołana. 

Fundacja  może zatem stanowić alternaty-
wę dla typowych spółek prawa handlowego, 
gdyż może prowadzić działalność gospodar-
czą. Jej szczególny charakter polega na tym, 
iż kluczowym elementem jest jej substrat 
majątkowy, gdyż fundacja istnieje po to by re-
alizować dany cel. Powstaje zatem pytanie: na 
jakich sektorach rynkowych fundacja może 
być alternatywą dla spółki? Odpowiadając na 
powyższe pytanie należy przede wszystkim 
uwzględnić charakter i specyfikę tej osoby 
prawnej, która nie jest nastawiona na pomna-
żanie majątku ale na realizację celu. Jednak 
analizując dane w Krajowym Rejestrze Są-
dowym na dzień 31 grudnia 2012 były za-
rejestrowane 210 344 spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością14, które również reali-
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15 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855), dalej jako UPS.
16 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa, 2002, wyd. IV. 
17 Wyrok SN z dnia 15 czerwca 1993r. I PRN 54/93, OSAiSN 1994/11- 12/8  .
18 E. Góra, M. Kotula, Fundacje i stowarzyszenia: zakładanie, działalność, likwidacja, s. 16.
19 Zob. szerzej A. Wolter, Prawo Cywilne: Zarys Części Ogólnej, Warszawa 2001, s. 157-193.

zują nie tylko cele gospodarcze, ale zgodnie 
z kodeksem spółek handlowych spółka z o.o. 
może mieć inne cele niż osiąganie zysku, tj. 
cele społeczne. Na podstawie szczególnej 
popularności akurat tego rodzaju spółki han-
dlowej w Polsce, w tym uwzględniając wyżej 
wskazaną dyspozycję ustawodawcy, który po-
zostawił swobodę w wyborze celu istnienia 
spółki można wysnuć wniosek, że fundacja 
realizująca właśnie cele społeczne może sta-
nowić alternatywę dla spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością realizujących cele po za 
majątkowe.

III. StowaRZySZeNIa jaKo oSoBy 
PRawNe tyPu KoRPoRacyjNego

Zgodnie z porządkiem prawnym Rzecz-
pospolitej istnieje możliwość zrzeszania się 
obywateli w formie stowarzyszeń. Rozwiąza-
nie takie jest konieczne ze względu na reali-
zację podstawowych konstytucyjnych wolno-
ści; stymuluje społeczeństwo do aktywności, 
ułatwia wyrażanie poglądów oraz realizację 
zainteresowań poszczególnych obywateli. 
Ustawa o stowarzyszeniach z 1989 r. 15 po-
zostawia swobodę tworzenia stowarzyszeń. 
Ograniczenia wynikają jedynie z art. 6 UPS, 
który zakłada, iż stowarzyszenie nie może 
narzucić członkom bezwzględnego posłu-
szeństwa wobec swoich władz oraz Konsty-
tucji RP. Ustawa zasadnicza wprowadza więc 
zakaz istnienia organizacji, który został opar-
ty na trzech przesłankach16. Pierwsza dotyczy 
działalności organizacji, które odwołują się do 
idei totalitarnych metod oraz stosują prakty-

ki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. 
Druga dotyczy nienawiści rasowej i narodo-
wościową bądź stosowanie przemocy w celu 
zdobycia władzy lub wpływu na politykę 
państwa. Trzecie kryterium dotyczy organi-
zacji, która zakłada utajnienie swych struktur 
lub członkostwa. Z tych kryteriów wynika, iż 
sąd rejestrowy nie może dokonywać żadnych 
ocen dotyczących założycieli, przyszłych 
członków lub samego stowarzyszenia17. 

W art. 2 UPS znajduje się definicja legal-
na stowarzyszenia. Stowarzyszenie według 
ustawowej definicji jest dobrowolnym, sa-
morządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych. W przeciwieństwie do fun-
dacji jednak, stowarzyszenie samodzielnie 
określa swoje cele i programy działania. Sto-
warzyszenie, także określa swoja strukturę 
organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne 
dotyczące jego działalności. W tym wypadku 
również znajduje zastosowanie art. 17 ust 
42 KPC. Stowarzyszenie winno opierać się 
na pracy społecznej członków, a jego intere-
sy mogą być realizowane przez pracę wyko-
nywaną przez zatrudnionych pracowników. 
Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji 
międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zo-
bowiązań wynikających z umów międzyna-
rodowych.18 Co najmniej trzy stowarzyszenia 
mogą założyć związek stowarzyszeń.

Art. 3 UPS określa podmioty mogące 
stworzyć stowarzyszenie. Są to osoby fizycz-
ne19, posiadające obywatelstwo polskie po-
siadające pełną zdolność do czynności praw-
nych. Ustawa przyznaje także możliwość 
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przynależności do stowarzyszeń osobom 
małoletnim. Małoletni powyżej 16 roku życia, 
których zdolność prawna jest ograniczona 
mogą przynależeć do stowarzyszenia, a tak-
że przysługuje im bierne i czynne prawo wy-
borcze. Jednak zarząd stowarzyszenia muszą 
stanowić w większości osoby o pełnej zdol-
ności do czynności prawnych. Osoby poniżej 
16 roku życia mogą należeć do stowarzyszeń 
za zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie 
mają jednak prawa do głosu na walnych ze-
braniach stowarzyszenia, a także biernego 
ani czynnego prawa wyborczego do władz 
stowarzyszenia. Wyjątek stanowią stowarzy-
szenia zrzeszające jedynie osoby małoletnie, 
wówczas przysługuje im zarówno bierne jak 
i czynne prawo wyborcze. Art. 4 UPS określa 
natomiast sytuacje prawną cudzoziemców. 
Mogą oni tworzyć i być członkami stowarzy-
szeń, jeżeli ich miejsce zamieszkania znajduje 
się na terytorium Rzeczpospolitej. Jeżeli nie 
posiadają jednak miejsca zamieszkania na 
terytorium polskim to ustawodawca pozo-
stawił autonomię w tym zakresie właściwym  
stowarzyszeniom, których statuty przewidu-
ją taką możliwość. 

Do utworzenia stowarzyszenia potrze-
ba minimum 15 osób. Ich zadaniem jest 
uchwalenie statutu oraz wybranie komitetu 
założycielskiego. Komitet wnioskuje do od-
powiedniego sądu rejestrowego o wpis do 
KRS. Do takiego wniosku powinien dołączony 
być statut fundacji, lista założycieli, protokół 
z wyboru komitetu założycielskiego, a także 
informacje o tymczasowej siedzibie stowa-
rzyszenia. Wpisowi do KRS podlegają nastę-
pujące informacje: nazwa, siedziba, teren 
działalności, data dokonania wpisu, cele sto-

warzyszenia, a także sposoby ich realizacji, 
informacje o członkach komitetu założyciel-
skiego, skład zarządu oraz sposób reprezen-
tacji i zaciągania zobowiązań finansowych.  
Każde stowarzyszenie podlega wpisowi do 
KRS, chyba że ustawia stanowi inaczej. Wpis 
taki nie podlega jednak ogłoszeniu w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym. Stowarzy-
szenia dysponują majątkiem dla realizacji 
celów statutowych. Może on pochodzić ze 
składek członkowskich, spadków, datków 
publicznych, darowizn oraz dotacji z budże-
tu na zasadach przewidzianych w odrębnych 
ustawach. Stowarzyszenie może podjąć dzia-
łalność gospodarczą w celu realizacji swoich 
postanowień statutowych, a dochód z prowa-
dzonej działalności nie może być podzielony 
między członków stowarzyszenia. Gdy sto-
warzyszenie prowadzi działalność gospodar-
czą podlega również obowiązkowi wpisu do 
rejestru przedsiębiorców o czym stanowi art. 
50 ustawy o KRS. Wpisowi do rejestru podle-
gają również postanowienia o ustanowieniu 
likwidatora lub kuratora. Art. 8 ustawy o KRS 
stanowi, że rejestr jest jawny i dostępny dla 
osób trzecich, a każdemu przysługuje prawo 
do uzyskania uwierzytelnionych odpisów, wy-
ciągów lub zaświadczeń. O otrzymaniu wpisu 
do Rejestru zostają zawiadomieni założyciele 
stowarzyszenia oraz organ nadzorujący.

Zgromadzenie członków danego stowa-
rzyszenia jest jego najwyższą władzą. Podej-
mowanie uchwał należy do walnego zgro-
madzenia członków, chyba że statut stanowi 
inaczej. Ustawa nakłada na stowarzyszenia 
obowiązek posiadania zarządu oraz organów 
kontroli wewnętrznej. Stowarzyszenia są 
nadzorowane przez: 
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20 E. Sokołowska, Poradnik dla organizacji pozarządowych, http://poradnik.ngo.pl/x/843242%3Bjsessioni-
d=5F43EF5319859FAF87BDDFC9046CCBC6

Wojewodę właściwego ze względu na sie-a) 
dzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzo-
ru nad działalnością stowarzyszeń jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
Starostę właściwego ze względu na siedzi-b) 
bę stowarzyszenia- w zakresie nadzoru 
nad innymi stowarzyszeniami.
Stowarzyszenie swoją strukturą przypo-

mina spółki. Stowarzyszenie może również 
prowadzić działalność gospodarczą oraz za-
trudniać pracowników. Stowarzyszenie może 
przyjąć strukturę nawet bardziej sformali-
zowaną niż spółka osobowa, gdyż posiada-
jącą w pełni wykształcone organy kontrolne 
i zarządzające, natomiast stowarzyszenie 
nie będzie w takim stopniu skomplikowane 
jak spółki kapitałowe. Stowarzyszenie swoje 
istnienie opiera na pracy społecznej swoich 
członków i jest powołane do realizacji celów 
gospodarczych jak i niegospodarczych, przez 
co doskonale jako forma gospodarcza odnaj-
duje się w polskiej strukturze rynkowej. Do-
chód z prowadzonej działalności nie może być 
podobnie jak w fundacji podzielony między 
członków jednak jest dysponowany na cele 
statutowe. Taka konstrukcja jest doskonałą 
dla stowarzyszenia formą rozpoznania ryn-
ku, gdyż początkowe zaspokajanie potrzeb 
swoich członków poprzez prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej może przyczynić się do 
chęci rozszerzenia prowadzonej działalności 
gospodarczej i powołania nowej osoby praw-
nej w postaci spółki przez stowarzyszenie. 
Stowarzyszenie może być zatem ciekawą al-
ternatywą dla spółki jako forma pośrednia. 
Zaspokajanie potrzeb członków oraz pro-
wadzenie działalności gospodarczej może 

wskazać założycielom potrzebę rozwoju na 
rynku lokalnym, a być może doprowadzić do 
prowadzenia działalności w formie spółki. 
Tego typu analiza rynku pozwoli stowarzy-
szeniu zaoszczędzić środków finansowych 
na podjęcie inwestycji, a także sprawdzić za-
potrzebowanie na produkty czy usługi w da-
nym środowisku, poprzez wybór branży oraz 
skorelowanie jej z możliwościami kadrowymi 
i lokalowymi organizacji, aż do sporządzenia 
biznesplanu i strategii marketingowej oraz 
zabezpieczenia zasobów niezbędnych do roz-
poczęcia działalności20. 

Iv. SPóŁDZIelNIe
Art. 1 ust o prawie spółdzielczym21 okre-

śla legalną definicję spółdzielni, w myśl której 
spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem 
nieograniczonej liczby osób, o zmiennym 
składzie osobowym i zmiennym funduszu 
udziałowym, które w interesie swoich człon-
ków prowadzi wspólną działalność gospodar-
czą. Wyżej wymieniona definicja stanowi na-
wiązanie do kluczowych zasad roczdelskich22 
tj.: 

Jeden głos – jeden członek, 1) 
Otwarte, dobrowolne członkostwo, 2) 
Ekonomicznego uczestnictwa,3) 
Autonomii i niezależności, 4) 
Kształcenie i rozwój członków spółdzielni, 5) 
Współpraca między spółdzielniami, 6) 
Troska o ludność lokalną.7) 
Są to standardy obecnie obowiązującego 

w świecie ruchu spółdzielczego. Spółdzielnia 
zatem jest klasyczną korporacją gospodarczą 
realizująca cele gospodarcze i niegospodar-
cze. Spółdzielnia różni się zatem od stowarzy-
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21 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., nr 30, poz. 210), dalej jako PrSpółdz. 
22 Początki ruchu spółdzielczego sięgają rewolucji przemysłowej i samoorganizacji znajdujących się w drastycz-

nym położeniu robotników i chłopów. W 1844 roku w mieście Rochdale grupa tkaczy zwanych później Pio-
nierami Roczdelskimi założyła jedną z pierwszych kooperatyw, której sposób organizacji stał się wzorem 
dla innych tego typu zrzeszeń. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmiała: Rochdale Society of Equitable Pione-
ers. Rzemieślnicy roczdelscy zarabiali niezwykle mało, a wysokie ceny żywności powodowały, że nie mo-
gli zaspokajać swoich podstawowych potrzeb. 28 osób walczących o przeżycie postanowiło współpracować,  
by wspólnie zapewnić sobie dostęp do tańszych produktów. Co tydzień zbierali 2-3 pensowe składki, co pozwoliło im 
zebrać kapitał potrzebny na rozpoczęcie działalności: otwarcie małego sklepiku, w którym początkowo sprzedawano 
mąkę, masło, świece i kaszę. Każdy klient sklepu był zarazem jego współwłaścicielem. Omijając pośredników, członkom 
kooperatywy udawało się uzyskać towar tańszy i unikać oszustw na jakości czy wadze towaru. Pionierzy sprzedawali 
produkty po umiarkowanych cenach rynkowych. Dzięki temu każdy członek kooperatywy uzyskiwał tzw. dywidendę 
od zakupów – nadwyżkę, która wcześniej lądowała w kieszeni hurtownika. Asortyment sklepu szybko się rozszerzył – J. 
Zamojska, http://centrumklucz.pl/wiatrak/zasady-roczdelskie/, 2012. 

23 H. Cioch, Zarys Prawa Spółdzielczego, Warszawa 2007, s. 17. 
24 Tamże, s.18. 
25 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807). 
26 H. Cioch, Zarys Prawa Spółdzielczego, s. 19. 
27 H. Cioch, Prawo Spółdzielcze, s. 51

szeń tym, że jej głównym zadaniem jest zespo-
łowe prowadzanie działalności gospodarczej, 
natomiast stowarzyszenie przeznaczone jest 
prowadzeniu działalności ideowej, niezarob-
kowej, a czynnik gospodarczy służy jedynie 
realizacji celów statutowych stowarzysze-
nia23. Działalność gospodarcza w przypad-
ku spółdzielni ma zaspakajać potrzeby eko-
nomiczne członków spółdzielni, jednak nie 
w takim samym kontekście jak spółki prawa 
handlowego np. spółdzielnie mieszkaniowe, 
które nie osiągają żadnych korzyści ekono-
micznych względem swoich członków24. Ist-
nieją jednak spółdzielnie prowadzące stricte 
działalność gospodarczą w rozumieniu usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej25 
np. spółdzielnie pracy. 

Istnieją także związki spółdzielcze, któ-
re są spółdzielniami osób prawnych, ale ich 
członkami mogą być jedynie spółdzielnie 
szczebla podstawowego, posiadające osobo-
wość prawną. Przynależność do takich związ-
ków nie jest obligatoryjna. Związki spółdziel-
ni nie mogą prowadzić działalności gospo-
darczej, ich funkcja ograniczona jest głów-

nie do prowadzenia działalności rewizyjnej 
w stosunku co do zrzeszonych spółdzielni.

Każda spółdzielnia ma osobowość praw-
ną chwilą wpisania jej do działu I  KRS. Można 
zatem przyjąć, że spółdzielnia jest przedsię-
biorcą rejestrowym. Przedsiębiorstwo pro-
wadzone przez spółdzielnie różni się jednak 
od tradycyjnego rozumienia przedsiębior-
stwa, gdyż przedsiębiorstwo spółdzielcze ma 
nie tylko zaspokajać interesy i potrzeby eko-
nomiczne swoich członków, ale również ich 
potrzeby socjalne oraz kulturalne. Spółdziel-
nie powstają wyłącznie z inicjatywy swoich 
założycieli jako korporacja typu prywatne-
go, a środki na jej działanie zgodnie z art. 3 
PrSpółdz są przekazywane przez członków 
spółdzielni. Majątek spółdzielni stanowi jej 
własność jako osoby prawnej, a nie własność 
jej członków26. Członkom spółdzielni w sto-
sunku co do majątku stanowiącego własność 
spółdzielni przysługuje jedynie pewne ogra-
niczone prawo podmiotowe, którego treść 
i charakter określa status i ustawa27. Zasady 
i sposób wnoszenia środków finansowych 
oraz innych składników majątkowych oraz 
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28 Tamże, s. 52
29 Tamże, s.52. 

prawa członków do majątku spółdzielni okre-
śla ustawa i statut28. Własność spółdzielni jest 
własnością prywatną, gdyż środki na jej pozy-
skanie otrzymywane są z działalności gospo-
darczej, składników majątkowych wnoszo-
nych przez członków oraz ma na celu jedynie 
realizację zadań statutowych spółdzielni, czy-
li zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, kul-
turalnych i socjalnych. Własność spółdzielcza 
jest w zasadzie niepodzielna miedzy człon-
kami spółdzielni, gdy ta funkcjonuje, dopiero 
w wyniku likwidacji spółdzielni pozostały 
majątek może zgodnie z uchwałą ostatniego 
walnego zgromadzenia zostać podzielony 
w całości lub części między członków spół-
dzielni. W tym podziale uwzględnia się rów-
nież byłych członków spółdzielni. Nie można 
przekształcić spółdzielni w spółkę prawa 
handlowego.

Zakres członkostwa w spółdzielniach, 
oraz prawa i obowiązki członków określa 
dział III PrSpółdz. Zgodnie z art. 15 PrSpółdz 
członkiem spółdzielni może być każda oso-
ba fizyczna o pełnej zdolności do czynności 
prawnych, która odpowiada wymaganiom 
określonym w statucie, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. Przepis § 4 i § 5 regulują 
możliwość zrzeszania się w formie spół-
dzielczej osób prawnych. Ustawa pozostawia 
tu swobodę i uzależnia przystąpienie osób 
prawnych do spółdzielni od statutu.  Stano-
wi to realizacje jednej z zasad roczdelskich 
tj. do dobrowolnego i otwartego członko-
stwa. Przepis § 1 określa natomiast mini-
malną liczbę członków spółdzielni w liczbie 
10, a dla spółdzielni rolnej 5. Członkostwo 
w spółdzielni może wynikać z faktu jej za-

łożenia, lub przystąpienia do spółdzielni po 
złożeniu deklaracji członkowskiej oraz otrzy-
maniu decyzji o przyjęciu przez właściwy or-
gan spółdzielni. Odmowa przyjęcia w poczet 
członków spółdzielni musi być uzasadniona. 
Od decyzji odmownej służy poza wypadkami 
wskazanymi w ustawie, odwołanie na drogę 
sądową, po wcześniejszym bezskutecznym 
odwołaniu do organu właściwego spółdziel-
ni, wskazanego w statucie spółdzielni. Statut 
spółdzielni może nałożyć na członków obo-
wiązek ponoszenia wkładów, nie jest to jed-
nak obligatoryjne. Ważne regulacje zostały 
zawarte w art. 19 PrSpółdz. Przepis ten okre-
śla bowiem obowiązek członka spółdzielni 
do wpłaty wpisowego oraz zadeklarowanych 
udziałów stosownie do postanowień statu-
tu, pokrywania start do wysokości zadekla-
rowanego wkładu, jednocześnie zwalniając 
członka spółdzielni za jej zobowiązania wo-
bec wierzycieli. Wkłady podobnie jak udziały 
mają charakter zwrotny i są oprocentowane, 
a roszczenie o ich wypłatę przysługuje po 
ustaniu członkostwa29. Stosunek członko-
stwa w spółdzielni ustaje zgodnie z art. 22, 
24 i 25 PrSpółdz. w wyniku:

Śmierci członka bądź utraty osobowości 1) 
prawnej przez członka spółdzielni,  
Wystąpienia przez członka ze spółdzielni 2) 
za wypowiedzeniem członkostwa, 
Wykluczenia członka ze spółdzielni, gdy 3) 
z jego winy umyślnej lub z powodu rażą-
cego niedbalstwa dalsze pozostawanie 
w spółdzielni nie da się pogodzić z posta-
nowieniami statutu spółdzielni lub dobry-
mi obyczajami. Statut określa przyczyny 
wykluczenia, 
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Wykreślenia członka ze spółdzielni, gdy 4) 
nie wykonuje on obowiązków statuto-
wych z przyczyn przez niego niezawinio-
nych, zasady takiego wykreślenia określa 
status spółdzielni.
Członkostwo w spółdzielni jest dobro-

wolne, dlatego każdy jej członek może z niej 
wystąpić w dowolnym czasie, bez podania 
uzasadnienia ani przyczyn podjęcia przez 
niego takiej decyzji. Termin i okres wypo-
wiedzenia powinny być określone w statucie 
spółdzielni. 

Najważniejszym organem spółdzielni jest 
walne zgromadzenie jej członków. Jego po-
zycje wyznacza szeroki zakres kompetencji 
walnego zgromadzenia tj.: 

Uchwalanie kierunków rozwoju działal-1) 
ności gospodarczej oraz społecznej i kul-
turalnej, 
 Rozpatrywanie sprawozdań rady, za-2) 
twierdzanie sprawozdań rocznych i spra-
wozdań finansowych oraz podejmowanie 
uchwał co do wniosków członków spół-
dzielni, rady lub zarządu w tych sprawach 
i udzielanie absolutorium członkom za-
rządu, 
Rozpatrywanie wniosków wynikających 3) 
z przedstawionego protokołu po lustra-
cyjnego z działalności spółdzielni oraz po-
dejmowanie uchwał w tym zakresie, 
Podejmowanie uchwał w sprawie podzia-4) 
łu nadwyżki bilansowej (dochodu ogólne-
go) lub sposobu pokrycia strat, 
Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia 5) 
nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 
Podejmowanie uchwał w sprawie przy-6) 
stępowania do innych organizacji gospo-
darczych oraz występowania z nich, 

Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, 7) 
jaką spółdzielnia może zaciągnąć,
Podejmowanie uchwał w sprawie połą-8) 
czenia się spółdzielni, podziału spółdziel-
ni oraz likwidacji spółdzielni,
Rozpatrywanie w postępowaniu we-9) 
wnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał 
rady,
Uchwalanie zmian statutu,10) 
Podejmowanie uchwał w sprawie przy-11) 
stąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze 
związku oraz upoważnienie zarządu do 
podejmowania działań w tym zakresie, 
Wybór delegatów na zjazd związku, w któ-12) 
rym spółdzielnia jest zrzeszona. 
Statut może poszerzyć dodatkowo kom-

petencje walnego zgromadzenia członków 
spółdzielni.

Rada Nadzorcza spółdzielni jest drugim 
w kolejności ważnym organem obligatoryj-
nym przewidzianym w strukturze organiza-
cyjnej spółdzielni. Składa się z co najmniej 
trzech członków, a jeżeli członkiem spółdziel-
ni jest osoba prawna, do rady może zostać 
wybrany jej reprezentant nie będący człon-
kiem spółdzielni. Jej kompetencje reguluje 
art. 46 PrSpółdz:

Uchwalanie planów gospodarczych i pro-1) 
gramów działalności społecznej i kultu-
ralnej, 
Nadzór i kontrola działalności spółdzielni 2) 
poprzez: 

badanie okresowych sprawozdań oraz a) 
sprawozdań finansowych,
dokonywanie okresowych ocen wy-b) 
konania przez spółdzielnię jej za-
dań gospodarczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzegania przez 
spółdzielnię praw jej członków,
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przeprowadzanie kontroli nad sposo-c) 
bem załatwiania przez zarząd wnio-
sków organów spółdzielni i jej człon-
ków, 

Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia 3) 
i obciążenia nieruchomości oraz nabycia 
zakładu lub innej jednostki organizacyj-
nej,
Podejmowanie uchwał w sprawie przy-4) 
stępowania do organizacji społecznych 
oraz występowania z nich,
Zatwierdzanie struktury organizacyjnej 5) 
spółdzielni,
Rozpatrywanie skarg na działalność za-6) 
rządu, 
Składanie walnemu zgromadzeniu spra-7) 
wozdań zawierających w szczególności 
wyniki kontroli i ocenę sprawozdań fi-
nansowych, 
Podejmowanie uchwał w sprawach czyn-8) 
ności prawnych dokonywanych między 
spółdzielnią a członkiem zarządu lub do-
konywanych przez spółdzielnię w intere-
sie członka zarządu oraz reprezentowanie 
spół-dzielni przy tych czynnościach; do 
reprezentowania spółdzielni wystarczy 
dwóch członków rady przez nią upoważ-
nionych. 
Rada pełni zatem przede wszystkim funk-

cje kontrolno- nadzorcze w odniesieniu do 
zarządu spółdzielni. 

Zarząd spółdzielni kieruje spółdzielnią 
oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Liczbę 
członków zarządu jak również sposób ich po-
wołania określa statut spółdzielni. Głównym 
zadaniem zarządu jest podejmowanie uchwał 
w sprawach niezastrzeżonych w ustawie 
lub statucie dla innych organów spółdzielni. 
Zarząd może być zarówno organem kolegial-

nym jak i jednoosobowym co wynika z prze-
pisu art. 49 PrSpółdz. Zarząd może udzielić 
jednemu ze swoich członków pełnomocnic-
twa na podstawie art. 55§1 PrSpółdz. Są to 
pełnomocnictwa  do: 

Dokonywania czynności prawnych zwią-1) 
zanych z kierowaniem bieżącą gospodar-
czą działalnością spółdzielni lub jej wy-
odrębnioną organizacyjnie i gospodarczo 
częścią- to pełnomocnictwo ma formę 
prokury, 
Dokonywania czynności określonego ro-2) 
dzaju, 
Dokonywania czynności szczególnych. 3) 
Zgodnie z art. 54§1 PrSpółdz oświadcze-

nia woli za spółdzielnię składają dwaj człon-
kowie zarządu lub jeden członek zarządu 
i pełnomocnik. W spółdzielniach o zarządzie 
jednoosobowym oświadczenie woli mogą 
składać również dwaj pełnomocnicy. Zgodnie 
natomiast z art. 54§3 PrSpółdz oświadczenia 
pisemne skierowane do spółdzielni, a złożone 
w jej lokalu albo jednemu z członków zarzą-
du lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny 
względem spółdzielni.

Spółdzielczość należy uznać za przejaw 
ruchu socjalnego, stanowiącego „zdrową” 
alternatywę dla kapitalistycznych form go-
spodarczych. Pomimo, iż dzisiejszy ruch spół-
dzielczy zdecydowanie bardziej jest nasta-
wiony na rynek kapitalistyczny, sama idea ko-
operacji jest w mojej opinii idealną odpowie-
dzią na czasy kryzysu gospodarczego. Ruch 
spółdzielczy w Polsce wywodzi się z okresu 
zaborów, gdzie potrzeba integracji społecznej 
skupiona była nie tylko wobec gospodarcze-
go aspektu tego ruchu, ale koncentrowała się 
również w znacznym stopniu na elementach 
socjalnych. Spółdzielczość w jej tradycyjnym 
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rozumieniu i rozwijana zgodnie z zasadami 
roczdelskimi pozwoli prowadzić zrównowa-
żony rozwój nawet w krajach objętych rece-
sją. Nie bez powodu rok 2012 został uznany 
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. 
Hasło przewodnie Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości „Spółdzielnie budują lepszy 
świat” zwraca uwagę na znaczenie spółdziel-
czości i jej rolę w dążeniu do poprawy sytu-
acji społeczno-ekonomicznej we wszystkich 
warstwach społecznych, od lokalnych po mię-
dzynarodowe. Jednocześnie, hasło to niesie 
za sobą przesłanie, że troska o rentowność 
przedsiębiorstw nie musi ograniczać spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, iż dostępna obec-
nie dla polskich przedsiębiorców odmiana 
formy spółdzielczej – spółdzielnia europej-
ska, pozwala prowadzić transgraniczną dzia-
łalność w obrębie co najmniej dwóch państw 
Wspólnoty. Ruch spółdzielczy jest wyjątkowo 
popularny w Polsce, w takich sektorach jak 
rolnictwo, przemysł spożywczy czy też sektor 
mieszkaniowy. Można przewidywać, iż ruch 
spółdzielczy niebawem zyska w znacznym 
stopniu na popularności zwłaszcza w Europie 
w związku z kryzysem gospodarczym, gdyż 
z racji swej natury stanowi bezpieczniejszą 
alternatywę dla lokowania kapitału od trady-
cyjnych spółek kapitałowych.

v. ZaKońcZeNIe 
W powyższym artykule przedstawiono 

podstawowe informacje o trzech rodzajach 
osób prawnych: fundacji, stowarzyszenia 
i spółdzielni.  Pierwsza z wymienionych form 
stanowi osobę prawną typu zakładowego, 
której głównym substratem jest majątek, 
służący realizacji celu społecznie lub gospo-

darczo pożytecznego. Dwie pozostałe formy 
swoją podstawę znajdują w substracie oso-
bowym i społecznym zorganizowanym w for-
mie prawnej w celu realizacji odpowiednio 
w przypadku stowarzyszeń realizacji zainte-
resowań obywateli, a w wypadku spółdzielni 
celów kulturalno- gospodarczych. Powyższy 
tekst przedstawia także formę prawną, struk-
turę organizacyjną, zasady członkostwa, sys-
tem kontroli spółdzielni. Przedstawione in-
formacje są jedynie poglądowe i każdej z wy-
mienionych osób prawnych poświęconych 
jest wiele pozycji literatury, a także by lepiej 
poznać ich funkcjonowanie można zapoznać 
się z niezwykle bogatym orzecznictwem. Ni-
niejszy artykuł ma na celu ukazanie omawia-
nych osób prawnych, jako alternatywnych dla 
spółek form przedsiębiorczości na współcze-
snym rynku w Polsce. Pozornie można uznać, 
iż formy te nie stanowią realnej odpowiedzi 
na potrzeby przedsiębiorców pragnących 
prowadzić własną działalność gospodar-
czą, gdyż dwie pierwsze z przedstawionych 
w tekście form nie pozwalają nawet osiągać 
zysku przeznaczonego do podziału. W arty-
kule przedstawiono jednak, iż wszystkie trzy 
formy mogą stanowić instrument pozwalają-
cy realizować niektóre z celów, jakie są po-
wierzone spółkom handlowym. Oczywiście 
ani stowarzyszenie ani też fundacja nie mogą 
być uznane za substytut jakiejkolwiek spółki 
czy to kapitałowej, czy też osobowej. Można 
jednak dostrzec miejsce na współczesnym, 
niezwykle wymagającym rynku miejsce dla 
tych form. Prowadzenie działalności gospo-
darczej nie zawsze jest bowiem nastawio-
ne na osiąganie zysków do podziału między 
osoby inicjujące, lub prowadzące tą działal-
ność. Współczesny rynek europejski wymaga 
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czegoś znacznie więcej, tj. aspektu społecz-
nego. Wpływ ten można dostrzec w ruchu 
spółdzielczym, a zwłaszcza w jego nowej 
odmianie spółdzielni europejskiej. Mocno za-
znaczony w niej jest aspekt partycypacji pra-
cowniczej.  W mojej opinii wpływ pracowni-
ków na rozwój przedsiębiorstwa, ich niejako 
współuczestnictwo w prowadzeniu go oraz 
możliwość podejmowania niektórych decyzji 
stanowić będą odpowiednią odpowiedź na 
kryzys gospodarczy.

StreSzczeNIe
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie 

fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, jako al-
ternatywnych dla spółek form przedsiębior-
czości na współczesnym rynku w Polsce. 
Przedstawione w artykule formy prowadze-
nia działalności gospodarczej mimo pozor-
nych ograniczeń dla przedsiębiorców mogą 
być narzędziami,, które doskonale sprawdza-
ją się na współczesnym rynku. Oczywiście ani 
stowarzyszenie ani też fundacje nie mogą być 
uznane za substytut jakiejkolwiek spółki czy 
to kapitałowej, czy też osobowej. Można jed-

nak dostrzec miejsce ich na współczesnym, 
niezwykle wymagającym rynku gospodar-
czym.

SŁowa KlucZowe
Prawo handlowe, spółdzielnie, stowarzy-

szenia, fundacje, spółki. 

SummaRy
This article aims to show the foundations, 

associations, cooperatives , as alternative 
forms of business for companies in today’s 
market in Poland. Presented in the paper form 
of business , despite the apparent limitations 
for entrepreneurs can be tools  which prove 
themselves on the market today . Of course, 
neither the association nor foundations can-
not be considered as a substitute for any 
company whether it is capital or partnership 
. However, you can see their place in today’s 
extremely challenging economic market. 
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I. StatuS PoDmIotowy SPóŁKI 
KomaNDytowej 

Według art. 33 KC osobami prawnymi 
są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, 
którym przepisy szczególne przyznają oso-
bowość prawną. Nie ulega więc wątpliwo-
ści, że spółka komandytowa nie jest osobą 
prawną, ponieważ żaden przepis Kodeksu 
handlowego nie przyznaje jej takiej osobo-
wości1. W literaturze polskiej wypracowa-
no jednak tzw. koncepcję ułomnych osób 
prawnych. Wskazuje się w niej, że w obro-
cie prawnym występuje cały szereg bytów, 
posiadających cechy osoby prawnej, które 
jednak nie są takimi osobami z uwagi na 
brak szczególnego przypisu, który osobo-
wość taką by przyznawał2. Bezwątpienia 
spółka komandytowa posiada szereg cech 
osoby prawnej. Według art. 81 KH w zw. 
z art. 103  KH spółka komandytowa może 
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, 
pozywać i być pozwaną przed sądem. Po-
siada również  wewnętrzną organizację 

i odrębny chodź pozostający we współwła-
sności wspólników majątek. Wobec istnie-
nia pewnych cech charakterystycznych dla 
osób prawnych i braku przepisu przyznają-
cego osobowość prawną spółka komandy-
towa może zostać określona jako ułomna 
osoba prawna. 

II. elemeNty oSoBoWe 
I KaPItaŁowe w SPóŁce 
KomaNDytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobo-
wą z zaznaczonymi elementami kapitałowy-
mi. Osobowy charakter przejawia się tym że 
zgodnie z art.103 KH (jeśli dział X KH nie 
zawiera przepisów odmiennych), do spółki 
komandytowej stosuje się stosuje się odpo-
wiednio przepisy o spółce jawnej. Oznacza 
to, że spółka komandytowa ma wiele cech 
wspólnych ze spółką ze spółką jawną i są to 
przede wszystkim cechy spółki osobowej3. 
Między innymi: brak „pełnej” osobowości 
prawnej, ustrój majątkowy spółki (współ-
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własność łączna), zarządzanie spółką przez 
wspólników, niemożliwość powierzenia 
zarządzenia osobie spoza grona wspólni-
ków z pominięciem wspólników, względem 
trwałości składu osobowego, jednomyśl-
ność w podejmowaniu decyzji kolektyw-
nych, zasada: jeden wspólnik – jeden głos, 
brak kapitału zakładowego, dopuszczalność 
wnoszenia przez wspólnika własnej pracy 
w charakterze wkładu i wreszcie osobista 
odpowiedzialność wspólników za zobowią-
zania spółki. Spółka komandytowa wykazuje 
również szereg cech zbliżających ją do spół-
ek kapitałowych. Należą do nich chociażby 
ograniczony charakter odpowiedzialności 
komandytariusza, jego wyłączenie od zarzą-
dzania sprawami spółki i jej reprezentacji, 
jak również kapitałowy charakter wkładu. 
W spółkach komandytowych, które ukształ-
towane zostały w umowie spółki w sposób 
dość odległy od spółki typu „kodeksowego” 
cechy kapitałowe spółki mogą występować 
znacznie intensywniej4. 

III. SPóŁKa KomaNDytowa 
a INNe SPóŁKI

Pomimo wielu podobieństw do innych 
spółek, spółkę komandytową stosunkowo 
łatwo odróżnić od innych spółek. 

Spółka komandytowa wykazuje znacz-
ne podobieństwo do spółki jawnej. Wynika 
to przede wszystkim z faktu, że przepisy 
o spółce jawnej stosujemy odpowiednio 
do spółki komandytowej, o czym wspomi-
nałam wcześniej.  Spółka komandytowa, 
podobnie jak spółka jawna, jest to spółką 

osobową, nie posiada osobowości praw-
nej. W obydwu spółkach identyczne lub 
podobne jest są kwestie: wkładów, mająt-
ku, zarządu sprawami spółki, reprezenta-
cji spółki, odpowiedzialności wspólników 
odpowiadających w sposób nieograniczony 
za zobowiązania spółki, rozwiązania spółki, 
ustalania wartości udziału wspólnika i li-
kwidacji spółki. Pomimo jednak znacznych 
podobieństw konstrukcji, spółkę komandy-
tową wyróżnia od spółki jawnej istnienie 
dwóch kategorii wspólników i ich zróżni-
cowane zasady odpowiedzialności za zo-
bowiązania spółki. Kolejną bardzo ważną 
różnica jest umowa spółki. W przypadku 
spółki komandytowej konieczna jest forma 
aktu notarialnego. W spółce jawnej wystar-
czy zawrzeć na piśmie. Istotny jest charak-
ter wpisu do rejestru, który w przypadku 
spółki komandytowej ma charakter konsty-
tutywny, a w przypadku jawnej deklarato-
ryjny. Skoro w zakresie nieuregulowanym 
odmiennie do spółki komandytowej stosu-
jemy przepisy o spółce jawnej, to wszelkie 
przepisy o spółce komandytowej stanowią 
jej odrębność do spółki jawnej. Spółka ko-
mandytowa jest swoistą odmianą spółki 
jawnej5. 

Spółka komandytowa wykazuje pewne 
podobieństwo do spółki cywilnej. Obie są 
spółkami osobowymi i nie posiadają oso-
bowości prawnej. Majątek obydwu spółek 
stanowi współwłasność łączną wspólni-
ków, zarząd i reprezentacja spółki należą do 
wspólników, wspólnicy ponoszą osobistą od-
powiedzialność za zobowiązania spółki. Spół-

3 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-3000 k.s.h. ,Warszawa 2011, s. 442-443. 
4 G.Tracz, Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa, PUG 1994, Nr 6, s. 5 i nast.
5 J. Jaśkiewicz, D. Stępkowski, Przekształcenia spółki cywilnej w kodeksie spółek handlowych, Gorzów Wielkopolski 2001, 

s. 35.
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7 Jamroży, M. Jamroży, Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, 

Warszawa 2012, s. 88-93.
8 J. Jacyszyn, Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010, s. 337. 

ka komandytowa różni się od spółki cywilnej 
dużo bardziej niż od jawnej. Spółka cywilna 
nie jest spółką handlową.  Nie przysługuje jej 
prawo do firmy chronionej przepisami KH.  
Należy przede wszystkim pamiętać, że spółka 
cywilna nie jest podmiotem prawa i nie może 
spółki tej określić nawet jako ułomnej osoby 
prawnej. Idzie za tym szereg dalszych róż-
nić. Takich jak np. zasady odpowiedzialności 
za zobowiązania spółki, jej funkcjonowania, 
a także likwidacji. Spółka cywilna nie podlega 
rejestracji w sądzie. W formie spółki cywilnej 
można prowadzić  nie tylko stałą działalność 
gospodarczą ale również realizować rozmaite 
wspólne cele gospodarcze. Spółka cywilna 
została ukształtowana w sposób nie gwaran-
tujący trwałości jej bytu, w taki sposób , jak 
spółka komandytowa albo jawna.

Podobieństwo spółki komandytowej 
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
polega na podobieństwie statusu prawnego 
komandytariusza i wspólnika w spółce z o.o. 
Obydwaj wnoszą umówiony wkład i nie pono-
szą osobistej odpowiedzialności za zobowią-
zania spółki (w przypadku komandytariusza 
by tak było wkład musi być równy sumie ko-
mandytowej). Spółka z o.o., jako spółka kapi-
tałowa różni się zasadniczo od spółki koman-
dytowej. Większość różnić jest konsekwencją 
faktu, że spółka z o.o. jest sobą prawną.

Spółka komandytowa wykazuje sze-
reg cech wspólnych ze spółką komandyto-
wo – akcyjną. Podstawową cechą wspólną 
jest występowanie wspólników aktywnych 
i odpowiedzialnych bez ograniczeń za zobo-
wiązania spółki (komplementariuszy) oraz 

wspólników biernych, odpowiadających za 
zobowiązania spółki w sposób ograniczony, 
względnie nie ponoszących w ogóle odpo-
wiedzialności (komandytariuszy, akcjona-
riuszy). Obie spółki są spółkami osobowymi. 
Różnice wynikają z bardziej kapitałowego 
charakteru spółki komandytowo-akcyjnej. 
Spółka ta posiada kapitał akcyjny. Akcje 
spółki podobnie jak akcje spółki akcyjnej, 
a odmiennie od udziałów w spółce koman-
dytowej są papierami wartościowymi i mogą 
być przedmiotem swobodnego obrotu, także 
w obrocie publicznym.  Spółka komandyto-
wa-akcyjna, mimo braku osobowości praw-
nej posiada organy (zarząd, radę nadzorczą, 
walne zgromadzenie), co formalizuje sto-
sunki wewnętrzne spółki w porównaniu do 
spółki komandytowej6. 

Iv. PowStaNIe w wyNIKu PRZe-
KSZtaŁceNIa

Obok pierwotnego sposobu powstania 
spółek możliwe jest również powstanie spół-
ek w sposób następczy, w wyniku przekształ-
cenia. W tym przypadku istotna dla zawią-
zania spółki jest nie tyle umowa spółki, co 
uchwała o przekształceniu spółki. Wyróżnia-
my powstanie spółki w wyniku tzw. zwykłego 
przekształcenia innej spółki handlowej lub 
przekształcenia spółki cywilnej7. 

Przekształcenie spółki oznacza zmianę jej 
formy organizacyjno-prawnej, przy zachowa-
niu podmiotowości prawnej, praw i obowiąz-
ków przekształconego podmiotu8.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki 
handlowe inne niż jawna odbywa się wyłącz-
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nie według reguł określonych w przepisach 
art. 551- 584 KSH . Przekształcenie spółki 
cywilnej w kapitałową między innymi gwa-
rantuje wspólnikom ograniczenie ich odpo-
wiedzialności osobistej i pozwala na zacho-
wanie wyraźnej granicy pomiędzy majątkiem 
wspólników a majątkiem zaangażowanym 
w prowadzenie działalności9. Generalnie mo-
tywacja przekształcenia w spółkę handlową 
wynikać może z korzyści, jakie daje forma 
prawa spółki handlowej takich jak np. uzy-
skanie przez spółkę  statusu podmiotu praw-
nego oraz wpisu w rejestrze z wynikającymi 
z tego domniemaniami prawnymi, zapewnie-
nie spółce  pełniejszej ochrony używanego 
oznaczenia (jako firmy), uzyskanie możliwo-
ści udzielania prokury, zbywanie praw udzia-
łowych lub praw i obowiązków wspólników, 
pełniejszego wykorzystania zasady większo-
ści głosów przy podejmowaniu uchwał, wy-
łączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 
wspólników za zobowiązania spółki10.

Przyczyny przekształcenia mogą być tak 
daleko zróżnicowane, jak daleko różnią się 
cele i zamiary powodujące utworzenie spółki. 
Mogą to być przyczyny natury prawnej, finan-
sowej (zwłaszcza podatkowej), pragmatycz-
nej w zakresie prowadzenia spółki, a także 
o subiektywnym charakterze.

Kodeks spółek handlowych dopuszcza 
możliwość przekształcenia się każdej spółki 
handlowej w inny jej typ11. 

Procedura przekształcenia spółki zgod-
nie z kodeksem spółek handlowych wymaga 
podjęcia licznych czynności prawnych i fak-

tycznych. Oznacza to, że przekształcenie nie 
następuje nigdy uno actu, lecz stanowi okre-
ślony ciąg czynności, pozostających ze sobą 
w określonym związku, powiązanych w ko-
lejności następstwa i to także następstwa cza-
sowe, co oznacza, że przebiegają one w okre-
ślonej kolejności czasowej i w terminach za-
kreślonych przez kodeks12. 

Na gruncie przepisów KSH w procesie 
przekształcenia spółek zarówno w odniesie-
niu do spółek osobowych, jak i kapitałowych, 
można wyróżnić kilka etapów. Normatywną 
podstawę dla tego rodzaju wyodrębnienia 
stanowi art. 556 KSH. Zgodnie z jego brzmie-
niem konieczne jest: sporządzenie planu 
przekształcenia z załącznikami i opinią bie-
głego rewidenta, podjecie uchwały o prze-
kształceniu spółki, powołanie członków or-
ganów spółki przekształconej albo określenie 
wspólników prowadzących sprawy spółki, 
zawarcie umowy bądź też podpisanie statutu 
spółki przekształconej, wprowadzenie odpo-
wiednich zmian w rejestrze poprzez doko-
nanie wpisu spółki przekształconej i wykre-
ślenie spółki przekształcanej. Jest to katalog 
wymogów, które spółka powinna spełniać 
aby mogła przejść pomyślnie proces transfor-
macji. Nie jest to jednak katalog zamknięty, 
a jedynie minimalne wymogi dla przekształ-
cenia spółki. W konsekwencji jeżeli którykol-
wiek z tych etapów zostanie przeprowadzony 
wadliwie albo zostanie pominięty, wówczas 
przekształcenie może nie nastąpić13. 

Art. 553 KSH wyraża zasadę kontynuacji, 
wynikającą z tożsamości spółki przekształ-
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canej i przekształconej. Nie jest to sukcesja 
uniwersalna, gdyż spółka przekształcona nie 
jest następcą prawnym spółki przekształca-
nej, lecz „tą samą, ale nie taką samą” spółką. 
W przypadku przekształcenia spółki cywilnej 
w spółkę handlową nie stosuje się art. 553 § 
1, gdyż spółka cywilna (przekształcana) nie 
była podmiotem praw i obowiązków, ponie-
waż nie miała nawet ułomnej osobowości 
prawnej, podmiotami tymi byli zaś wspólni-
cy tej spółki. Zasada kontynuacji w aspekcie 
cywilnoprawnym (art. 553 § 1) oznacza, że 
treść stosunków prawnych spółki przekształ-
canej, łączących ją z „otoczeniem rynkowym” 
nie ulega zmianie. Spółka przekształcona nie 
musi zatem np. zawierać aneksów do umów 
zawartych przez spółkę przekształcaną, nie 
ma mowy o uzyskiwaniu zgody kontrahentów 
na zmianę strony umowy wzajemnej. Zasada 
kontynuacji w aspekcie cywilnoprawnym 
dotyczy nie tylko stosunków prawnych ex 
contractu, ale także z innych podstaw. Zasa-
da ta dotyczy także sfery prawa procesowego, 
nie zachodzi zatem zmiana strony procesu. 
Kontynuacja administracyjnoprawna doty-
czy także zezwoleń, koncesji oraz ulg przy-
znanych spółce przekształcanej przed dniem 
wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych 
(tj. przed 1 stycznia 2001 r.). 

W przypadku gdy zmiana brzmienia fir-
my dokonywana w związku z przekształce-
niem nie polega tylko na zmianie dodatko-
wego oznaczenia wskazującego na charakter 
spółki, spółka przekształcona ma obowiązek 
podawania w nawiasie dawnej firmy obok 
nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, 
przez okres co najmniej roku od dnia prze-
kształcenia14. 

Warto wymienić najważniejsze korzyści 
jakie daje przekształcenie się w spółkę ko-
mandytową: ograniczenie odpowiedzialności 
wspólników – komandytariuszy do wysokości 
sumy komandytowej (a pewnych sytuacjach 
– całkowite wyłączenie odpowiedzialności 
osobistej), możliwość uczynienia komple-
mentariuszem spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością lub spółki akcyjnej w celu wy-
eliminowania osobistej odpowiedzialności 
osób fizycznych,  wspólnicy – osoby fizyczne 
mogą wybrać liniową formę opodatkowania 
podatkiem dochodowym – 19%, jednokrotne 
opodatkowanie zysków ze spółki osiąganych 
przez wspólników (w przeciwieństwie np. do 
sytuacji w spółkach z o.o.), możliwość doko-
nania podziału ról w spółce komandytowej – 
na wspólników aktywnych, którzy prowadzą 
sprawy spółki (komplementariuszy) i wspól-
ników pasywnych nadzorujących komple-
mentariuszy, których rola w procesie kiero-
wania spółką jest co do zasady ograniczona 
(komandytariuszy) elastyczność konstrukcji 
– bardzo szerokie możliwości modyfikowa-
nia postanowień ustawowych, co pozwala 
na dostosowanie regulacji umowy spółki do 
potrzeb i wymagań wspólników, elastyczność 
dysponowania zyskiem spółki, w tym możli-
wość podjęcia uchwał o wypłacie zaliczek na 
poczet zysku w czasie trwania roku obroto-
wego, brak zależności pomiędzy wysokością 
wniesionego wkładu a wysokością udziału 
w zysku i kwocie likwidacyjnej, brak wymogu 
posiadania minimalnego kapitału zakłado-
wego, możliwość bieżącego rozliczania przez 
wspólników dochodów i strat spółki ze stra-
tami i dochodami z innych przedsięwzięć go-
spodarczych. 
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v. PoDSumowaNIe 
Cechą życia gospodarczego jest jego ciągła 

zmienność, co wymusza na przedsiębiorcach 
konieczność odnalezienia się w nowych re-
aliach. Przedsiębiorca, aby utrzymać się na 
rynku czy podwyższyć swoją konkurencyj-
ność, powinien wybrać najbardziej optymal-
ną formę prowadzenia działalności gospodar-
czej. Często okazuje się, że wybrana wcześniej 
forma w nowych warunkach ekonomicznych 
i prawnych nie gwarantuje osiągnięcia wyni-
ków finansowych na określonym poziomie 
lub nie jest najkorzystniejszą. Przedsiębior-
cy poszukują optymalnej formy prawnej dla 
prowadzenia działalności gospodarczej, któ-
ra ma im zapewnić najkorzystniejsze warun-
ki rozwoju. Wybór formy prawnej prowadze-
nia działalności gospodarczej  zależy od wielu 
czynników, jednak niewątpliwie bardzo duże 
walory ma spółka komandytowa. Atrakcyj-
ność spółki komandytowej związana jest m.in. 
z szansą oddzielenia  wspólników chcących 
prowadzić działalność bez ryzyka osobistego 
od wspólnik odpowiadających osobiście. Daje 
możliwość uczynienia komplementariuszem 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółki akcyjnej w celu wyeliminowania oso-
bistej odpowiedzialności osób fizycznych.  
Nie bez znaczenia jest także okoliczność jed-
nokrotne opodatkowanie zysków ze spółki 
osiąganych przez wspólników. Pomimo tych 
zalet i pomimo ciągle rosnącej popularność, 
nadal nie jest ona w mojej ocenie wystarcza-
jąco doceniania. Przekształcenie w spółkę ko-
mandytową daje wspólnikom innych spółek 
prawa handlowego bądź osobom prowadzą-
cym działalność gospodarczą w ramach spół-
ki cywilnej wiele nowych możliwości, które 
oferuje jedynie spółka komandytowa. Kodeks 

spółek handlowych przewiduje bardzo szero-
ki krąg podmiotów, które mogą przekształcać 
się w spółkę komandytową o czym warto pa-
miętać. 

StreSzczeNIe
W ubiegłym roku bardzo głośno było 

o planach objęcia spółki komandytowe i ko-
mandytowo – akcyjnej  podatkiem docho-
dowych od osób prawnych. Finalnie jednak 
nowelizacja ustawy podatkowej oszczędziła 
spółkę komandytową od opodatkowanie jej 
podatkiem dochodowym. Dużym zaskocze-
niem jest, że pomimo planów Ministerstwa 
Finansów, spółki komandytowe nie straciły 
na popularności.  Według danych Głównego 
Urzędu Statycznego w dniu 31 grudnia 2013 
roku było w Polsce zarejestrowanych 12.658 
spółek komandytowych, co oznacza, że przy-
rost wyniósł  20,6% w porównaniu do roku 
poprzedniego. Wynik jest mniejszy niż w la-
tach poprzednich, jednak nadal zaskakująco 
wysoki biorąc pod uwagę niekorzystne dla 
nich projekty Ministerstwa Finansów, które 
były w tle w tym czasie. Śmiało można zatem 
stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy docenili 
również inne (poza jednokrotnym opodatko-
wanie)  zalety  spółki komandytowej.  Spró-
buję zatem odpowiedzieć na pytanie na czym 
polega indywidualność spółki komandyto-
wej? Zastanowię się również nad kwestią czy 
można przekształcać istniejące formy praw-
ne prowadzenia działalności gospodarczej 
w spółkę komandytową i jakie przemawiają 
za tym korzyści. 

SummaRy
The plans of constituting corporate in-

come tax for limited partnerships and lim-
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ited joint stock partnerships were widely dis-
cussed last year. However, finally the amend-
ment to the Tax Ordinance Act has left limited 
partnerships free from corporate income tax. 
A great astonishment is the fact that despite 
the plans of the Ministry of Finance limited 
partnerships have not lost their popularity. 
According to Main Statistical Office data there 
were 12 658 registered limited partnerships 
on 31st December 2013, which means that the 
growth amounted to 20,6% in comparison to 
the last year. The result is lower than in last 
years but still surprisingly high, taking into 
consideration disadvantageous draft amend-
ments of the Ministry of Finance in the back-
ground at that time. Therefore it can be defi-
nitely stated that Polish entrepreneurs have 
also appreciated some other (except single 
taxation) advantages of a limited partnership. 

Accordingly, I will try to answer the question: 
what is the individuality of a limited partner-
ship about? I will also consider the issue – if 
existing legal forms of business activity can 
be transformed into limited partnership and 
what advantages speak for that solution. 

SŁowa KlucZowe
spółka komandytowa, przekształcenie 

w spółkę komandytową, spółka komandyto-
wa a inne spółki, elementy osobowe i kapita-
łowe w spółce komandytowej.  

Key woRDS
limited partnership, transformation into 

a limited partnership, limited partnership 
and other partnerships, personal and capital 
elements in a limited partnership. 
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1 Za M. Romanowski, W sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce, „Przegląd Prawa Han-
dlowego” 2008, nr 7, s. 4-6.

2 Tamże. 

Od chwili odkrycia  przez prawników grup kapitałowych 
Obsesyjnie męczy ich jedno pytanie: czy grupa kapitało-

wa jest podmiotem prawa?
Odpowiedź na to pytanie jest niebezpieczna.

Odpowiedź „tak” oznacza sprowadzenie grupy kapita-
łowej do punktu,

Z którego wywodzi się, a więc do pojęcia osoby prawnej, 
co prowadzi do prawnej eliminacji grupy kapitałowej.

Odpowiedź „nie” oznacza pozostawienie grupy kapita-
łowej w dolinie cieni,

Ponieważ w świetle prawa grupa, której nie przyznaje 
się osobowości prawnej

Jest podmiotem pozbawionym egzystencji.

P. Didier1

I. wStęP  
Funkcjonowanie grup kapitałowych jest 

obecnie zjawiskiem powszechnym. Dzięki ich 
funkcjonowaniu przedsiębiorcy mogą dopro-
wadzić do rozłożenia ryzyka gospodarczego, 
a także przystosować się do naturalnie wy-

stępujących cyklicznych wahań rynkowych. 
Podnosi się, iż okolicznością niewątpliwie 
sprzyjającą  do tworzenia światowych grup 
kapitałowych jest postępujący proces globali-
zacji. Grupy kapitałowe umożliwiają również 
łatwiejsze stosowanie optymalizacji podat-
kowej w zakresie podatku dochodowego od 
osób prawnych. Jednym z możliwych do za-
stosowania sposobów optymalizacji w tego 
typu podmiotach jest mechanizm cen trans-
ferowych, który umożliwia wpływanie na 
wyniki finansowe poszczególnych spółek, 
a poprzez to na płatność mniejszych obciążeń 
fiskalnych.  Tendencje do szybkiej ekspansji 
zagranicznej oraz stworzenie silnej pozycji na 
rynku z pewnością ułatwia działalność w for-
mie złożonych grup kapitałowych2. Wobec in-
tensywnego rozwoju struktur holdingowych 
należy rozważyć potrzebę reformy prawa 

Paulina ledwoń 

Regulacja prawa holdingowego  
jako wyzwanie dla polskiego  
i unijnego ustawodawcy

Regulation of the holding law as a challenge for Polish and 
European Union legislators
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polskiego oraz ujednolicenia prawa europej-
skiego w tym zakresie. 

II. PojęcIa gRuPy KaPItaŁowej 
I PRawa KoNceRNowego 

Niniejszy wywód godzi się rozpocząć od 
zdefiniowania pojęcia grupy kapitałowej oraz 
prawa koncernowego. Grupa kapitałowa to 
struktura powiązana węzłami kapitałowymi, 
w której możemy wyróżnić spółkę dominują-
cą – spółkę matkę oraz spółki od niej zależne – 
spółki córki. Bazując na Kodeksie Spółek Han-
dlowych jesteśmy w stanie wyodrębnić swo-
istą definicję spółki dominującej, czyli spółki, 
która posiadając uprawnienia między innymi 
do powoływania lub odwoływania większości 
członków zarządu/rady nadzorczej i dyspo-
nując większością głosów w spółce osobowej 
zależnej wywiera decydujący wpływ na dzia-
łalność całej grupy jak i samej spółki zależnej.  
Prawo holdingowe jest prawem regulującym 
mechanizm ochrony prawnej określonych 
grup interesu pojawiających się w związku 
z powstaniem stosunku dominacji i zależno-
ści, na ogół pomiędzy spółkami kapitałowy-
mi3. Regulacją prawa koncernowego objęte są 
zagadnienia niezwykle istotne, odnoszące się 
bezpośrednio do stosunku zależności w hol-
dingu, takie jak odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną spółce zależnej przy działaniu 
w interesie całej grupy kapitałowej, odpo-
wiedzialność spółki dominującej względem 
wierzycieli spółki zależnej (i mogąca powstać 
na tym tle sprzeczność z zasadą ograniczonej 
odpowiedzialności wspólnika za zobowiąza-
nia spółki), ochrona interesów wspólników 
spółki zależnej w wypadku jej przejęcia przez 

spółkę dominującą. Ponadto, regulacja praw-
na działania grup kapitałowych obejmuje 
również kwestię dopuszczalności wydawania 
przez spółkę dominującą wiążących poleceń 
dotyczących bezpośrednio spółki zależnej, 
a pośrednio całego holdingu, oraz prawo do 
informacji o działaniach spółki zależnej, jak 
i o samej spółce. Przedmiotem prawa hol-
dingowego jest także kwestia rozgraniczenia 
swobody decyzyjnej pozostawionej spółce 
zależnej od decyzji strategicznych podejmo-
wanych przez spółkę dominującą oraz, gene-
ralnie, treść rozmiaru wzajemnych świadczeń 
między tymi spółkami. 

III. StaN oBecNej PolSKIej 
RegulacjI 

W Polsce występuje jedynie szczątkowe 
uregulowanie normatywne kwestii uważa-
nych za zakres prawa koncernowego. Polski 
ustawodawca zaniechał kompleksowej regu-
lacji prawa holdingowego, ograniczając się 
do określenia skutków prawnych zawarcia 
umowy holdingowej w art. 7 Kodeksu spółek 
handlowych. Należy zaznaczyć, że zawiera-
nie umów holdingowych w Polsce należy do 
rzadkości. Znacznie bardziej popularne jest 
kreowanie grupy kapitałowej poprzez fak-
tyczny stosunek dominacji, czyli tzw. holding 
faktyczny. Poprzez obsadzanie organów spół-
ek zależnych powstaje faktyczne przejęcia 
zarządzania tymi spółkami przez dominanta, 
ale formalnie nie może on wydawać pole-
ceń wiążących. Przepisami odnoszącymi się 
do grup kapitałowych jest tylko art. 4 par. 1 
pkt 4, definiujący pojęcie spółki dominującej 
i spółki zależnej oraz art. 6 KSH, stanowiący 

3 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150 KSH. Tom I. 
Tytuł I. Przepisy ogólne. Dział I. Przepisy wspólne, Legalis 2012.  
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5 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 39. 
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o obowiązkach informacyjnych i uprawnie-
niach z nimi związanych w stosunku między 
spółkami. Niektóre przepisy KSH jedynie 
fragmentarycznie regulują skutki działań po-
dejmowanych przez spółkę dominującą w od-
niesieniu do spółki zależnej (np.art 15 par. 1, 
art. 200 par. 1, art. 362 par. 4, 365 par. 2, art. 
394 par. 1 i 2, 428 par. 2). Z kolei sankcję za 
nadużycie udzielonych  uprawnień lub niedo-
pełnienie  obowiązku ciążącego na członkach 
organu kierowniczego spółki zależnej, którzy 
wyrządzają jej znaczną szkodę majątkową, 
przewiduje art. 296 Kodeksu karnego. 

Iv. KRytyKa oBecNego StaNu 
PrAWNego

Niekompletna regulacja prawa holdingo-
wego, ograniczająca się zasadniczo wyłącznie 
do holdingu umownego, jest przedmiotem 
szerokiej krytyki doktryny. Głównym zarzu-
tem jest praktyczna martwość i brak stoso-
wania art. 7 KSH, z racji, że holdingi umowne 
w zasadzie nie funkcjonują w Polsce4. Manka-
mentem polskiej regulacji jest niewątpliwie 
wiele niejednoznaczności i bierność ustawo-
dawcy w tym zakresie. Wiele wątpliwości wy-
wołuje charakter i zakres odpowiedzialności 
spółki dominującej za szkody wyrządzone 
spółce zależnej (zwłaszcza w przypadku bra-
ku umownej regulacji zakresu odpowiedzial-
ności spółki dominującej, pojawia się problem, 
czy będzie to odpowiedzialność kontraktowa 
czy deliktowa) oraz odpowiedzialność spół-
ki dominującej względem wierzycieli spółki 

zależnej (koncepcja tzw. przekłucia welonu 
korporacyjnego, polegająca na pominięciu 
ograniczenia osobistej odpowiedzialno-
ści wspólnika spółki kapitałowej). Istnieją 
również wątpliwości co do art. 7 KSH par. 2 
– zdania doktryny są podzielone co do skut-
ków braku zapisu w umowie kwestii regulacji 
odpowiedzialności spółki dominującej wobec 
spółek córek. Ex lege nie ma odpowiedzialno-
ści spółki matki za zobowiązania spółki córki, 
więc pojawia się wątpliwość jaki skutek ma 
sankcja nieważność z art. 7 par 3 KSH. Część 
autorów uważa sankcję za bezprzedmiotową5, 
zaś inni uważają, że prowadzi ona do nieogra-
niczonej odpowiedzialności6. Ustawodawca 
w art. 7 KSH wprowadza także nieznaną pol-
skiej cywilistyce umowę o przekazywanie 
zysku spółki zależnej do spółki dominującej, 
która została wycięta z kompletnej regula-
cji niemieckiej i przeniesiona na grunt KSH7. 
Krytycznie ocenia się również penalizację 
wszelkich działań na szkodę spółki zależnej 
(art. 296 KK) oraz przewidziana dodatkowo 
odpowiedzialność cywilna z tego tytułu8.Re-
akcją ustawodawcy na krytyczne głosy dok-
tryny miała być nowelizacja KSH w zakresie 
prawa holdingowego. Proponowano wpro-
wadzenie definicji grupy spółek (art. 4 par.1 
projektu), jak również ich bardziej szczegóło-
wą regulację poprzez dodanie art. 21¹-21(5) 
projektu, określające uczestnictwo w gru-
pie spółek. Wysunięto możliwość skreślenia 
obecnego art. 7 KSH, ale nie zrezygnowano 
z całkowitego uregulowania umów koncerno-
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wych (art. 228 pkt 6 i art. 393 pkt 7 projektu). 
Najważniejszym celem projektu jest unor-
mowanie koncernu faktycznego i umownego 
jako dwóch form działania grupy kapitałowej, 
w oparciu o doktrynę Rozenblum (o czym 
niżej). Projekt ten jednak również został 
oceniony krytycznie. Zarzucono, iż nadal nie 
wskazano konkretnych okoliczności, w razie 
zaistnienia których spółka zależna mogłaby 
się domagać wyrównania szkód przez spół-
kę dominującą. Poza tym, dalej nie jest jasne, 
kto i w oparciu o jakie kryteria ma określać 
interes grupy9. Projekt nie łagodzi nadal ab-
solutnego zakazu działania na szkodę spółki 
w interesie podmiotu dominującego. Podnie-
siono, iż proponowane brzmienie przepisów 
o grupach kapitałowych obejmuje wąski krąg 
podmiotów dominujących (m.in. nie objęto 
nim spółek z udziałem Skarbu Państwa10) 
oraz nie chronią one w sposób wystarczający 
interesariuszy zewnętrznych (np. wierzycieli 
spółek zależnych) i wewnętrznych (członków 
organów spółek zależnych)11. 

v. PRawo HolDINgowe Na 
PRZyKŁaDZIe wyBRaNycH 
PańStw oRaZ PRóBy RegulacjI 

Różnice w unormowaniu prawnym grup 
kapitałowych nietrudno zauważyć również 
dokonując porównania systemów prawnych 
poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Za najbardziej kompletną uchodzi w re-
gulacja grup kapitałowych w Niemczech. Na 
gruncie przepisów niemieckich preferuje się 

koncern umowny (Vertragskonzern), gdzie 
podmiot dominujący wyposażony został 
w kompetencję do wydawania wiążących 
poleceń za cenę surowej odpowiedzialno-
ści tej pierwszej (konieczność wyrównania 
wszelkich strat). Podmiot dominujący de 
facto narzuca model zarządzania oparty na 
całkowitym podporządkowaniu spółki zależ-
nej i możliwości praktycznie nieograniczonej 
ingerencji w jej sprawy. Ważnym przepisem 
związanym z tym aspektem jest zobowiązanie 
zarządu spółki zależnej do wykonywania po-
leceń, nawet jeśli przyniosą one szkodę spółce 
powierzonej zarządowi. Zasadniczo, margi-
nes swobody stron przy zawieraniu tego typu 
umów jest niewielki12. Główną przyczyną sto-
sowania tego modelu w Niemczech jest ścisłe 
powiązanie go z prawem podatkowym, co 
ułatwia grupom kapitałowym funkcjonowa-
nie w tym aspekcie. Modelowi niemieckiemu 
zarzuca się brak dostatecznej elastyczności 
w zarządzaniu grupą kapitałową. 

Model francuski oparty został na doktry-
nie Rozenblum, która wykształciła się pod 
wpływem orzecznictwa zapoczątkowanego 
tytułową sprawą i która nakazuje uniewin-
niać członków organów spółki zależnej, jeżeli 
w swoich decyzjach kierowali się interesem 
całej grupy kapitałowej, nawet działając na 
szkodę własnej społki. W doktrynie francu-
skiej istotę holdingu postrzega się jako roz-
łożenie ryzyka związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i stanowiącej jej 
immamentną cechę na jak największą liczbę 
podmiotów. Jej istotą jest brak wyraźnej defi-
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nicji interesu grupy lub działania na jego szko-
dę. Ujęte są za to warunki, których spełnienie 
dopuszcza działanie na szkodę spółki zależ-
nej. Jest to istnienie stabilnej i zrównowa-
żonej struktury grupy, prowadzenie spójnej 
i wspólnej dla całego holdingu polityki oraz 
zachowanie równowagi między własnymi in-
teresami spółek. Zaletą tego rozwiązania jest 
elastyczność oraz możliwość uwzględniania 
interesu całej grupy. Za wadę uznaje się na-
tomiast oparcie na nieostrych i zbyt ogólnych 
przesłankach, co sprzyja niepewności decy-
zji. Regulacja oparta na wzorach francuskich 
została wprowadzona także we Włoszech i na 
Węgrzech. 

Z kolei w prawie angielskim nie ma wy-
raźnego uregulowania dotyczące grup kapita-
łowych, ale istnieją w tej kwestii liczne pre-
cedensy. Nie mniej jednak, system anglosaski 
koncentruje się głównie na interesie akcjo-
nariuszy. W tym systemie problem odpowie-
dzialności karnej właściwie nie istnieje13. 

Dla porządku prawnego Stanów Zjedno-
czonych charakterystyczne jest wykształce-
nie szczególnej instytucji prawa spółek syste-
mu common law, czyli piercing the corporate 
veil. Szersze omówienie tego zagadnienia 
wykracza poza ramy niniejszego artykułu, 
wspomnieć jedynie należy iż jest to koncep-
cja mająca na celu zapobieganie oszustwom 
czy naruszeniom prawa przez wspólników 
danej spółki „zasłaniających” się przed odpo-
wiedzialnością formą prawną14. 

Zupełnie odmienne uregulowania prawne 
w systemach poszczególnych państw człon-

kowskich UE dostrzegł również unijny usta-
wodawca. Wobec okoliczności, iż większość 
holdingów prowadzących działalność na 
terenie Europy ma charakter trans graniczy 
i ponadpaństwowy, postulowano wprowa-
dzenie jednolitych ram prawnych ich funk-
cjonowania w celu ułatwienia i zapewnienia 
większej przejrzystości obrotu gospodarcze-
go w ramach UE. Propozycje uregulowania 
prawa koncernowego były formułowane 
w latach 1974-1984, w ramach pracy legisla-
cyjnych nad IX Dyrektywą o prawie koncer-
nowym z 1985 r. Niestety, nigdy nie uzyskała 
ona statusu projektu oficjalnego. Dyrektywa 
wyróżnia cztery rodzaje koncernów: hol-
ding faktyczny, holding umowny, zintegro-
wane koncerny (spółka dominująca staje 
się prawie jednoosobowym wspólnikiem 
spółki zależnej) i pozostałe typy koncernów, 
przewidziane przez państwa członkowskie 
UE15. W ramach holdingu faktycznego, prze-
widywano wprowadzenie odpowiedzialno-
ści spółki dominującej za szkody poniesione 
przez spółkę zależną, jeżeli decyzje tej pierw-
szej były „błędne ekonomicznie” (art. 9 pro-
jektu Dyrektywy). Przy holdingu umownym, 
jako skutek prawny zawarcia umowy o za-
rządzanie, proponowano przejęcie odpowie-
dzialności przez spółkę dominującą za szkody 
spowodowane wykonywaniem przez spółkę 
zależną jej poleceń (art. 26 Dyr.). Spółka za-
leżna mogłaby ponadto żądać wyrównania 
straty majątkowej wynikłej z wykonywania 
zarządzeń wydanych przez spółkę dominują-
cą. Spółka dominująca odpowiadałaby tylko 
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16 K. Postrach, Działanie na szkodę spółki zależnej…, s. 380 - 381. 

wobec wierzycieli spółki zależnej w okresie 
trwania umowy, w razie jej braku obowiązek 
ten by nie istniał. Spółka dominująca mogła-
by się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli 
by wykazała, że niemożliwość świadczenia 
przez spółkę zależną nie wynika z jej działań. 
Ponadto, przewidywano obligatoryjny wpływ 
pracowników na funkcjonowanie koncernu. 
Założenia IX Dyrektywy oparte zostały na 
wzorcach niemieckich. 

Kolejną próbą uregulowania problematyki 
grup kapitałowych był dokument opracowa-
ny przez zespół ekspertów z Forum Europe-
anum Corporate Law. Dostrzeżono wówczas 
dysonans między praktyką funkcjonowania 
grupy kapitałowej i problemu rozumienia po-
jęcia interesu spółki. W 2002 roku w rapor-
cie Wintera, sporządzonym dla KE, również 
podjęto kroki w celu stworzenia dyrektywy 
regulującej prawo holdingów. Planowano 
uwzględnić strategię gospodarczą całej gru-
py, pod warunkiem odpowiedniego zabezpie-
czenia interesów wierzycieli. W celu podnie-
sienia konkurencyjności europejskich przed-
siębiorstw, powrócono w 2010 r. do dyskusji 
nad regulacją prawną koncernów. Powołana 
wówczas Grupa Refleksji doszła do wniosku, 
iż spółka dominująca winna posiadać prawo 
i obowiązek kierowania całą grupą. Nie osią-
gnięto jednak konsensusu w rozumieniu inte-
resu grupy, a KE nadal nie wydała stosownej 
rekomendacji16. 

 Niewątpliwą zaletą projektu IX Dy-
rektywy i kolejnych prób uregulowania pra-
wa koncernowego na poziomie UE jest chęć 
przeciwdziałania nadużyciom wynikających 
z mało przejrzystych struktur piramidalnych 
(tzw. łańcuchów spółek koncernowych), 

a w konsekwencji dopuszczenie na rynek 
wtórny akcji spółek holdingowych. Norma-
tywne ujęcie prawa holdingów w ramach 
UE zwiększyłoby jawność i przejrzystość 
informacyjną grupy kapitałowej w zakresie 
jej struktury oraz podejmowanych działań, 
a także relacji wewnętrznych przez jedno-
znaczne wskazanie co jest, a co nie, interesem 
grupy. Z oczywistych względów, nie jest moż-
liwa kompletna regulacja kwestii prawa kon-
cernów na poziomie UE, co nie oznacza, że 
należy wykluczyć możliwość zbliżenia i har-
monizacji ustawodawstw w tym zakresie. 
Należy podkreślić, że ustawodawca unijny 
stanął w obliczu niełatwego zadania, bowiem 
ujęcie tak ogromnej struktury, jakim jest hol-
ding (który de facto najczęściej ma charakter 
międzynarodowy), w ciasne ramy prawne, 
co również uwidacznia się w zróżnicowaniu 
poszczególnych systemów prawnych. Z kolei 
dla grupy kapitałowej jako całości, jak i dla 
spółki dominującej i zależnej traktowanych 
oddzielnie, ujednolicenie prawa w tym za-
kresie zagwarantowałoby pewność obrotu, 
jak również podniosłoby konkurencyjność 
europejskich holdingów na tle światowym. 
Transgraniczny charakter większości funk-
cjonujących obecnie holdingów jest silnym 
argumentem przemawiającym za harmo-
nizacją prawa koncernów na szczeblu UE, 
dostrzeganym również na forum różnych in-
stytucji unijnych. Jeżeli zdecydowano by się 
wydać odpowiednią dyrektywę w tej kwestii, 
cała grupa działałaby na podstawie ujednoli-
conego systemu prawnego. Zapewne miałoby 
to wpływ na decyzje podejmowane w ramach 
grupy oraz procesy inwestycyjne związane 
z rozwojem poszczególnych holdingów. Na-
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17 G. Domański, J. Schubel, Krytycznie o projekcie prawa grup spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 5, s. 13. 
18 M. Romanowski, W sprawie…, s. 11. 
19 Tamże. 
20 R. L. Kwaśnicki, Prawo holdingowe…, s.  24. 

leży więc wyrazić nadzieję rychłego uregu-
lowania tej kwestii poprzez podjęcie proce-
dury legislacyjnej w celu wydania stosownej 
dyrektywy mając na uwadze wcześniej wy-
sunięte postulaty (a w szczególności treść IX 
Dyrektywy z 1985 r.) co do kształtu prawne-
go grupy kapitałowej oraz zakresu ingerencji 
ustawodawstwa unijnego w unormowania 
własne państw członkowskich. Póki co, nie-
stety, sformułowanie europejskie prawo hol-
dingów jest jedynie tworem nauki i doktryny, 
a nie wyrażeniem języka prawnego.

vI. PoStulaty DoKtRyNy 
Kwestia postulowanych zmian i regulacji 

prawa holdingowego jest również dyskusyj-
na i wywołuje wiele kontrowersji. Niektórzy 
uważają, że potencjalny kierunek zmian ma-
jący na celu przełożenie koncepcji Rozen-
blum na realia polskie może powieść się tylko 
w przypadku zrealizowania tejże na podsta-
wie umów koncernowych. Uzasadnia się to 
tym, że tylko taka umowa jest w stanie odpo-
wiednio skonkretyzować w indywidualnym 
przypadku ogólne przesłanki doktryny. Klu-
czowe dla tego typu regulacji byłoby zawarcie 
ram prawnych wyżej opisanej umowy w usta-
wie17. Polski ustawodawca musi rozwiązać 
problemy związane z samą istotą grup kapi-
tałowych. M. Romanowski postuluje wprowa-
dzenie w projektowanej regulacji wyraźnej 
legitymizacji wspólnego interesu holdingu, 
ale z zastrzeżeniem, że powołanie się na tej 
interes może nastąpić wyłącznie pod warun-
kiem ujawnienia w rejestrze poszczególnych 

spółek. Kluczowym aspektem jest również 
uwzględnienie ochrony interesów wierzycieli 
poprzez ujęcia zasady jawności polegającej na 
obowiązku ujawnienia w rejestrze spółki za-
leżnej, że jest ona członkiem danej grupy oraz 
zasady przejrzystości polegającej na obowiąz-
ku zawierania opisu decyzji podejmowanych 
w interesie grupy kapitałowej w sprawozda-
niu z działalności zarówno spółki zależnej 
jak i dominującej18. Ważną kwestią, która mu-
siałaby znaleźć się w takiej regulacji, według 
postulatów doktryny, jest ochrona interesów 
udziałowców mniejszościowych, która mogła 
by być zapewniona poprzez prawo „wyjścia” 
z danej spółki, ograniczonej w czasie19. Postu-
luje się również zapewnienie prawa spółce 
dominującej do sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad spółkami zależnymi oraz dostę-
pu do wszelkich informacji dotyczących spół-
ek wchodzących w skład holdingu.

vII. PoDSumowaNIe
Niewątpliwie obecny stan prawny po-

woduje sytuacje patologiczne, w których 
formalne zakazy działania na szkodę spółki 
zależnej są łamane, ponieważ nie przystają 
do rzeczywistości prowadzenia działalności 
gospodarczej w formie holdingowej20. Przed 
polskim jak i europejskim ustawodawcą stoi 
ogromne  wyzwanie rozwiązania wymie-
nionych wyżej problemów, które muszą być 
koniecznie uregulowane. Podstawowym pro-
blem jest przymus wypracowania sensowne-
go, kompromisowego rozwiązania godzącego 
zarówno interesy spółki zależnej, jej akcjo-
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nariuszy mniejszościowych i wierzycieli, jak 
i interesy całej grupy kapitałowej, które wy-
rażają się w potrzebie stworzenie warunków 
sprawnego zarządzania całym koncernem21. 
W przypadku Polski znaczącą przeszkodą jest 
brak wykształconego orzecznictwa i praktyki 
obrotu, który mógłby samoistnie regulować 
sprawy związane z omawianym tematem. Na-
leży jednak zaznaczyć, że ustawodawca może 
korzystać tutaj z doświadczeń zgromadzo-
nych przez wieloletni dyskurs prawniczy od-
noszący się do prawa holdingowego, zwłasz-
cza wypracowaną przez Francję doktrynę 
Rozenbluma, która stanowi rdzeń postulatów 
przytłaczającej większości autorów koncepcji 
przyszłego prawa koncernowego. 

StreSzczeNIe
Celem artykułu jest przedstawienie obec-

nego stanu prawnego dotyczącego prawa 
koncernowego w Polsce, porównanie tego 
stanu z sytuacją prawną w wybranych kra-
jach ze szczególnym uwzględnieniem doktry-
ny francuskiej Rozenbluma oraz niemieckie-
go Koncernrechtu. Zaprezentowane zostały 
wnioski płynące z wieloletniego, międzyna-
rodowego dyskursu prawniczego odnośnie 
problematyki spółek powiązanych. Ponadto 

zostało wykazane, że zarówno polski jak i eu-
ropejski ustawodawca stoi przed ogromnym 
wyzwaniem opracowania regulacji grup ka-
pitałowych odpowiedniej do rzeczywistego 
procesu działalności przedsiębiorczej.

SŁowa KlucZowe
Spółka dominująca, grupa kapitałowa, 

doktryna Rozenblum, Koncernrecht.  
SummaRy

The goal of the article is to presentate 
present legal condition of corporate law in 
Poland, comparison of this condition with 
actual situation of corporate law in selected 
countries, especially with the French doctrine 
of Rozenblum and German Koncernrecht. 
There are presented conclusion of longterm, 
international law discourse.about the prob-
lem of groups of companies. Moreover it was 
proven that polish and European legislator 
are in front of giant analsis challenge: to regu-
late groups of companies appropriate to real 
enterprise activity. 
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I. wStęP 
Chociaż pojęcie „kryzys”, w odniesieniu 

do pojedynczej organizacji, jest różnie po-
strzygane, to w jednym stanowiska teore-
tyków i praktyków są zbieżne – kryzys jest 
permanentną cechą współczesnego biznesu, 
a zarządzanie w kryzysie staje się podstawo-
wą umiejętnością menedżerów1. Potwierdze-
niem tego niech będzie zdanie pochodzące 
z okładki książki P. Kotlera i J. A. Caslione pt. 
Chaos. Zarządzanie i marketing w erze tur-
bulencji, które brzmi: „Ten świat rozciera na 
miazgę nieprzygotowanych, a wynagradza 
zapobiegliwych, czyli te dziarskie firmy, które 
potrafiły przewidzieć potencjalne zagrożenia 
i szybko na nie zareagować”. 

Celem artykułu jest przedstawienie moż-
liwości zarządzania przedsiębiorstwem 
w okresie kryzysu, w szczególności wskaza-
nie działań wspierających przedsiębiorstwo 

w trudnych czasach oraz umożliwiających 
wykorzystanie sytuacji kryzysowej jako ele-
mentu rozwoju i budowania konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa. 

Artykuł ma charakter przeglądowy i zo-
stał oparty na analizie literatury przedmiotu 
oraz przemyśleniach własnych autorki. 

II. KRyZyS w PRZeDSIęBIoRStwIe 
– IStota ZjawISKa

W ujęciu słownikowym kryzys to moment 
rozstrzygający, punkt zwrotny, okres przeło-
mu2. Jego źródłosłów jest złożony – w języku 
greckim „krisis” pochodzi od „krinein” (oddzie-
lać), „oddzielić” oznacza również łacińskie „cer-
nere”3. Analiza znaczeń przypisywanych poję-
ciu „kryzys” w różnych dziedzinach pozwala 
zauważyć, że bywa on często łączony z szeroko 
pojętym rozwojem4. W języku chińskim kryzys 
zapisuje się dwoma ideogramami, z których je-
den oznacza zagrożenie, a drugi okazję5.

Beata Piasny

Zarządzanie przedsiębiorstwem 
w warunkach kryzysu

Corporate management in crisis

1 B. Wieczerzyńska, Kryzys w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009, s. 16.
2 J. Tokarski (red), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980, s. 404.
3 B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, Warszawa 1985, s. 10.
4 B. Glinka, S. Gudkova, Małe przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, „Problemy Zarządzania, nr 2 (2), Warszawa 

2003, s. 115.
5 L. Kim, Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor, “Organi-

zational Science”, 1998, nr 4. s. 509.
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6 B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje, Warszawa 1985, s. 60.
7 S. Slatter, A. Lovett, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych,  Warszawa 2001, 

s. 45.
8 J. Skalik, Strategia przedsiębiorstwa w zarządzaniu kryzysowym, Warszawa 2005, s. 77.
9 G. Gierszewska, Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, [w:] Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębior-

stwie, red. B. Kozera, A. Zelek, Szczecin 2002, s. 15. 
10 P. Chmielewski, Semantyka kryzysu, „Problemy Zarządzania”, nr 2 (2), Warszawa 2003, s. 14. 
11 Według B. Nogalskiego jest to dość uproszczone podejście, ponieważ nie każde przedsiębiorstwo mające ujemny wynik 

finansowy jest w kryzysie. Szerzej zob. B. Nogalski, A. Szpitter, Model biznesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. 
Odbudowa jego wartości, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 3/2, Sopot 2009, s. 71. 

12 Szerzej zob. E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003; A. Zelek, Źródła i objawy kryzysów przedsiębiorstw – raport z badań, [w:] 
Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. Kozera, A. Zelek, Szczecin 2002.

Kryzys w odniesieniu do przedsiębior-
stwa może być definiowany jako:

proces, tj. ciąg następujących po sobie zda-•	

rzeń, obejmujący zdarzenie, które jest szo-
kiem dla organizacji, oraz procesy poprze-
dzające i następujące po tym wydarzeniu6; 
stan, który zagraża przetrwaniu firmy, re-•	

alizacji jej celów, ogranicza czas dostępny 
na podjęcie działań zaradczych i zaskakuje 
decydentów swoim pojawieniem się, stwa-
rzając w ten sposób warunki silnej presji7; 
stan, w którym dochodzi do trwałego za-•	

chwiania równowagi ogólnej, w efekcie cze-
go zagrożony jest byt organizacji, a potwier-
dzeniem tego jest jej niewypłacalność;8 
sytuacja bądź stan, w którym wskutek •	

spiętrzenia się różnorodnych trudności za-
grożona zostaje realizacja podstawowych 
funkcji i celów przedsiębiorstwa przy jed-
noczesnym ograniczeniu zdolności do li-
kwidacji zaistniałej sytuacji lub stanu9; 
sytuacja, która zakłóca działania systemu lub •	

jego części, wywołuje w jego obrębie nagłą, 
gwałtowną zmianę (ujęcie systemowe)10.
Kryzys oznacza wybór, decydowanie, 

zmaganie się, walkę, w której konieczne 
jest działanie pod presją czasu. Najczęściej 
wnioskowanie o kryzysie następuje w efek-
cie analizy wskaźników finansowych przed-
siębiorstwa11. 

Kryzys zazwyczaj nie jest przypadkowy 
i zanim wybuchnie, można wskazać na symp-
tomy świadczące o możliwości jego pojawie-
nia się. Dotyczy to zarówno samego przed-
siębiorstwa, jak i gospodarek narodowych, 
w tym kryzysów krajowych, międzynarodo-
wych czy globalnych. Rozpoznanie przyczyn 
oraz wskazanie źródeł kryzysu stanowi pod-
stawę do rozpoczęcia procesu tzw. skutecznej 
naprawy przedsiębiorstwa.

 Przyczyny kryzysu mogą mieć cha-
rakter zewnętrzny i być zlokalizowane w ma-
krootoczeniu (np. kryzys makroekonomicz-
ny, tempo wzrostu gospodarczego, polityka 
ekonomiczna względem przedsiębiorstw, 
polityka fiskalna, zmiany w regulacjach praw-
nych) i/lub otoczeniu konkurencyjnym (np. 
kondycja przedsiębiorstw współpracujących, 
wielkość i struktura popytu na produkty 
przedsiębiorstwa, siła oddziaływania do-
stawców i oferentów substytutów) lub sta-
nowić konsekwencję czynników wewnętrz-
nych (np. strategii, zarządzania zasobami 
ludzkimi, zarządzania finansami przedsię-
biorstwa, struktury organizacyjnej)12. We-
dług Urbanowskiej-Sojkin, kryzys wewnątrz 
przedsiębiorstwa najczęściej jest spowodo-
wany brakiem równowagi pomiędzy celami 
a zasobami, w tym niewłaściwego postrze-
gania otoczenia i pozycji przedsiębiorstwa 
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13 E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań 2003, s. 22.
14 R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2010, s.7.
15 Tamże, s. 33.
16 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2008, s. 16.
17 B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, 

Warszawa 2012, s. 19.
18 P. Drucker, Skuteczne zarządzanie, Warszawa 1996, s. 75-76.

w tym otoczeniu13. Można zatem przyjąć, iż 
wszystkie wewnętrzne przyczyny kryzysu są 
efektem błędów w procesie zarządzania lub 
wręcz nieumiejętnością zarządzania. Dlatego, 
kryzys, ujawniając wszelkie niedoskonałości 
menedżerów i ich rzeczywiste umiejętności 
może mieć konsekwencje pozytywne.

  
III. wyBRaNe aSPeKty 
ZaRZąDZaNIa 
PRZeDSIęBIoRStwem – 
PRZyKŁaDy RoZwIąZań 
w waRuNKacH KRyZySu

W teorii i praktyce zarządzania można 
spotkać wiele różnych interpretacji pojęcia 
„zarządzanie”. Na potrzeby niniejszego arty-
kułu przytoczę tylko niektóre z nich.

Zarządzanie to zestaw działań (obejmują-
cy planowanie i podejmowanie decyzji, organi-
zowanie, przewodzenie tj. kierowanie ludźmi 
i kontrolowanie) skierowanych na zasoby or-
ganizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i infor-
macyjne) i wykonywanych z zamiarem osią-
gnięcia celów organizacji w sposób sprawny 
i skuteczny14. Sprawność oznacza robienie rze-
czy we właściwy sposób, to znaczy wykonywa-
nie zadań poprawnie, mądrze i bez zbędnego 
marnotrawstwa (minimalne zużycie zasobów 
pozwalające na osiągnięcie celów organizacji). 
Skuteczność to robienie właściwych rzeczy, 
czyli wykonywanie odpowiednich zadań, które 
prowadzą do osiągnięcia dobrze wytyczonych 
celów (działanie z powodzeniem). W dobrym 
zarządzaniu chodzi o to by być jednocześnie 

sprawnym i skutecznym, czyli efektywnym15. 
Z uwagi na tytuł artykułu warto przytoczyć 
jeszcze jedną definicję, zgodnie z którą za-
rządzanie to wędrówka przez chaos, której 
istotą jest panowanie nad różnorodnością 
i przekształcanie potencjalnego konfliktu we 
współpracę16. Zarządzanie to radzenie sobie 
z niepewnością17. 

Powszechnie przytaczany w literaturze 
przedmiotu zestaw cech zarządzania zapro-
ponował P. Drucker. Oto one18:

Zarządzanie dotyczy przede wszystkim •	

ludzi.
Zarządzanie jest głęboko osadzone w kul-•	

turze.
Zarządzanie wymaga prostych i zrozumia-•	

łych wartości, celów działania i zadań.
Zarządzanie powinno doprowadzić do •	

tego, że organizacja będzie zdolna do 
uczenia się.
Zarządzanie wymaga komunikowania się.•	

Zarządzanie wymaga rozbudowanego •	

systemu wskaźników.
Zarządzanie musi być jednoznacznie zo-•	

rientowane na podstawowy i najważniej-
szy rezultat, jakim jest zadowolony klient.
Realizacja procesu zarządzania sprzyjają-

cego „efektywności organizacji” jest podsta-
wowym zadaniem menedżerów. Jak zauważa 
Z. Ściborek, kryzys i szybko następujące zmia-
ny zasad funkcjonowania przedsiębiorstw 
sprawiają, że coraz częściej źródłem spraw-
ności przedsiębiorstwa staje się nie tyle umie-
jętność rozwiązywania problemów, ile szyb-
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19 Z. Ściborek, Uwarunkowania procesu zarządzania w kryzysie, [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie 
kryzysu, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Białystok 2010, s. 23.

20 W. Małecki (red.), Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Warszawa 2009, s. 136.

kość ich identyfikacji, strukturyzacji, analizy 
i zrozumienia. Oznacza to, że koniczne staje 
się posiadanie wiedzy zarówno o otoczeniu 
firmy, które może stwarzać w przyszłości 
bardziej lub mniej korzystne warunki dla jej 
rozwoju, jak i o samych przedsiębiorstwach19. 
Istotne jest też, aby do zarządzania przedsię-
biorstwem stosować podejście indywidualne 
(każdy kryzys jest inny i może być spowodo-
wany różnymi przyczynami), korzystać z ca-
łego szeregu możliwych technik i narzędzi, 
aby opracować kilka planów działania i pro-
cedur antykryzysowych, odpowiednich do 
zaistniałej sytuacji20. Należy przy tym dołożyć 
wszelkich starań, aby konsekwencje kryzysu 

nie były przyczyną niekorzystnych zmian 
w przedsiębiorstwie, lecz, na ile to tylko moż-
liwe, przyniosły pozytywne efekty. 

Istotę zarządzania przedsiębiorstwem 
w kryzysie przedstawia rysunek 1. Podsta-
wą prezentowanego modelu jest przyjęcie, iż 
celem zarządzania jest nie tylko zapewnienie 
przedsiębiorstwu przetrwania trudnej sytu-
acji, ale przede wszystkim stworzenie warun-
ków do jego rozwoju po zakończeniu kryzysu. 
Służyć temu mają równolegle podejmowane 
działania reaktywne i proaktywne, które 
umożliwiają poprawę pozycji i potencjału 
konkurencyjnego firmy na poziomie ope-
racyjnym oraz tworzą warunki do dalszego 

Ry sunek 1. Model zachowania w sytuacji kryzysowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Nogalski, H. Marcinkiewicz, Zarządzanie antykryzysowe 
przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Warszawa 2004, s.101.
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21 „Czujność oznacza umiejętność szybkiego reagowania na bodźce z otoczenia. Wytrzymałość  to umiejętność przetrzy-
mania stresów, nacisków i zmian pojawiających się w procedurach działania oraz sytuacji zewnętrznej. To umiejętność 
radzenia sobie z odstępstwami (czasami nieprzewidywalnymi) od zwyczajnego toku działania przy minimalnym pozio-
mie szkód, przeróbek i utraty funkcjonalności. Prężność (sprężystość) – umiejętność powrotu do oryginalnego kształtu 
po zgięciu, zgnieceniu albo rozciągnięciu. W biznesie dotyczy odzyskania formy i powrotu do skuteczności”. P. Kotler, 
J. A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Warszawa 2009, s. 116-117. 

22 Tamże, s. 146.
23 Szerzej zob., A. de Geus, The Living Company, Longview Publishing Limited 2002.
24 P. Kotler, J. A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Warszawa 2009, s. 189-191.

rozwoju na poziomie strategicznym. Model 
ten pozwala na opracowanie indywidualne-
go, dostosowanego do potrzeb konkretnego 
przedsiębiorstwa sposobu jego uzdrowienia. 

P. Kotler i J.A. Caslione uważają, że aby 
czerpać korzyści z nowych, ulegających tur-
bulencjom okoliczności i minimalizować 
szansę zostania zaskoczonym przez kryzys, 
przedsiębiorstwo regularnie musi stawać się 
coraz bardziej czujne, wytrzymałe i prężne21. 

W tym celu menedżerowie muszą rozwi-
jać nowe metody działania we wszystkich 
kluczowych działach firmy. W tabeli 1 przed-
stawiona została lista działań strategicznych, 
która stanowi wskazówkę, gdzie i kiedy do-
konywać cięć, stosować opóźnienia, przy-
spieszać, dodawać lub zlecać na zewnątrz. 
Lista działań stanowi proste i skuteczne na-
rzędzie, które kierownikom działów pozwala 
przygotować się na dłuższy okres odstępstw 
od normalności. 

Kotler i Caslione podkreślają, że poprzez 
odważne wdrażanie profilaktycznych dzia-
łań na czas kryzysu zarządzający zabezpie-
cza przyszłość firmy przed coraz bardziej 
nieprzewidywalnymi okolicznościami. Do-
datkowo przedsiębiorstwo zdobywa wiedzę 
i umiejętności do wypracowania kultury, 
w której wszyscy są bardziej dopasowani 
do sytuacji i dysponują metodami osiągania 
sukcesów w niepewnej przyszłości, zabez-
pieczenia działalności przed zagrożeniami 

sytuacyjnymi i wykorzystywania pojawiają-
cych się szans22. Kultura taka – ich zdaniem – 
stanowi fundament pod trwałość działalności 
gospodarczej.

Interesujące spostrzeżenia, z punktu wi-
dzenia prowadzonych w artykule rozważań, 
poczynił A. de Geus, który prowadził bada-
nia nad długo istniejącymi firmami23. Chciał 
sprawdzić, czy istnieje jakaś prawidłowość 
w stylach ich zarządzania. Ustalił, że umie-
jętność przetrwania i wychodzenia z kryzysu 
silniejszym wynikały z cech i priorytetów, 
wśród których wyróżnił24:

Wrażliwość na otaczający świat – długo-•	

wieczne przedsiębiorstwa sprawdzają 
i poznają swoje otoczenie, a także umieją 
się do niego przystosować.
Świadomość swojej tożsamości – są kon-•	

sekwentne i mają silne poczucie tożsamo-
ści oparte na umiejętności budowy spo-
łeczności. 
Tolerancja wobec nowych pomysłów – są •	

cierpliwe, przeważnie zdecentralizowane, 
decyzje zapadają na różnych szczeblach 
i tolerują działania na peryferiach swojej 
działalności podstawowej (które w przy-
szłości mogą stać się najważniejsze).
Konserwatyzm finansowy – w ostrożny •	

sposób zarządzają swoimi pieniędzmi, 
które wykorzystują do napędzania wzro-
stu i realizacji szans. 
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Tabela 1. Lista strategicznych działań w okresie chaosu różnych działów przedsiębiorstwa 
ograniczanie/rezygnacja Zlecanie na zewnątrz Przyśpieszenie/wzmożenie

Działy finansowe i informatyki

Nowe relacje finansowe 	
(chyba, że aktualne są 
niewiarygodne; wtedy trzeba 
starannie poszukać nowych)
Wypuszczanie nowych akcji	
Inwestycje w infrastrukturę 	
i wydatki na sprzęt
Podwyższanie ceny	
Preferencyjne warunki dla 	
niektórych klientów
Dywidendy	
Wykup akcji	
Działalność niedochodowa	
Wykorzystywanie debetów 	
(banki mogą ściągać je 
bezpośrednio z rachunku)
Automatyczne ciecia kosztów 	
„jak leci”
Zwolnienia i odsyłanie na 	
urlop ważnych pracowników
Płacenie składek na 	
nieobowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne
Stosunek zadłużenia do 	
majątku w porównaniu  
z konkurentami

Wszystkie lub jak 	
najwięcej działań 
obsługowych 
nienależących 
do podstawowej 
działalności
Cała lub jak największa 	
część obsługi 
informatycznej 
Cała lub jak największa 	
część obsługi kadr 
(płace, szkolenia, 
ubezpieczenia)

Nowe systemy sprawozdawczości 	
z zarządzania, które dostarczają decydentom 
bieżących informacji  
o najwyższym poziomie jakości
Nowe technologie poprawiające wydajność  	
i komunikację
Procedury kontroli wydatków	
Rabaty za przedpłaty i za zamówienia 	
hurtowe
Konsolidacja wydatków na działalność 	
administracyjną i wspierającą, która jeszcze 
nie została zlecona na zewnątrz
Negocjowanie lepszych warunków 	
z dostawcami profesjonalnych usług
Pokazywanie się na telekonferencjach  	
i teleprezentacjach w całej firmie i wśród 
wszystkich interesariuszy
Wykorzystywanie krótkoterminowych 	
kredytów
Osobiste wizyty we wszystkich oddziałach 	
firmy  
w towarzystwie wszystkich najważniejszych 
przedstawicieli personelu
Wzrost za pośrednictwem przejęć przy niskim 	
stosunku ceny do wartości
Wszelkie reorganizacje prowadzące do 	
zwiększenia wydajności 

Działy produkcyjno-operacyjne

Projekty związane z poprawą 	
jakości wymagające 
wydatków kapitałowych 
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
firma dysponuje wysokimi 
zasobami gotówkowymi 
i projektów o wysokim 
zwrocie  
z inwestycji)
Nawiązywanie relacji 	
z nowymi dostawcami. 
Lepiej starać się o jak 
najwydajniejszą współpracę 
z aktualnymi
Niekonieczne etapy procesu 	
produkcji (np. dodatkowe 
pakowanie, malowanie, 
wyposażanie)
Harmonogramy dostaw	
Zapasy (tylko do poziomu, 	
aby nie pogorszyć obsługi 
najważniejszych klientów)
Nowe produkty 	
i udoskonalenia produktów 
oraz usług drugoplanowych

Prace projektowe 	
i inżynieryjne, 
od których nie 
zależy przewaga 
konkurencyjna
Produkcja wymagająca 	
nowych technologii 
lub nowego sprzętu
Produkcja niskiej 	
wartości
Zarządzanie logistyką 	
i łańcuchem dostaw

Zachęty dla tych, którzy dostrzegają szansę 	
wprowadzenia znacznych oszczędności
Premie za podwyższenie wydajności	
Wymiana umiejętności w celu podwyższenia 	
elastyczności operacyjnej
Współpraca między jednostkami	
Inwestycje w technologie poprawiające 	
komunikację  
i pozyskiwanie klientów
Racjonalne zarządzanie zapasami	
Stosowanie nadgodzin aż do momentu, kiedy 	
będzie trzeba zatrudnić kogoś nowego
Precyzja prognoz produkcyjnych	
Obrót towarem	
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Działy zaopatrzenia

Wymagające wydatków 	
kapitałowych projekty 
związane z poprawa jakości 
(z wyjątkiem sytuacji kiedy 
firma dysponuje wysokimi 
zasobami gotówkowymi 
i projektami o wysokim 
zwrocie  
z inwestycji)
Nowe relacje 	
z dostawcami. Zamiast tego 
wypracowywanie stosownych 
relacji z obecnymi
Kontrakty z dostawcami 	
niekluczowymi

Prace projektowe 	
i inżynieryjne, 
od których nie 
zależy przewaga 
konkurencyjna
Produkcja wymagająca 	
nowych technologii 
lub nowego sprzętu

Znajomość ze wszystkimi kluczowymi 	
dostawcami
Poprawa relacji z kluczowymi dostawcami	
Komunikacja z kluczowymi dostawcami	
Wspólne audyty z dostawcami	
Zachęty dla tych, którzy dostrzegą szansę 	
wprowadzenia znacznych oszczędności, 
poprawy wydajności albo powiększenia 
wpływów
Wymiana umiejętności w celu podwyższenia 	
elastyczności operacyjnej
Szkolenia personelu zaopatrzeniowego	
Dopasowywanie się do sporządzanych 	
w firmach list preferowanych zakupów
Umowy z zabezpieczeniem ceny	

Działy kadr

Wszystkie podwyżki płac	
Poszerzanie powierzchni 	
biurowej
Walne zebrania firmowe, 	
konwenty
Promocje	
Zwalnianie ważnych 	
pracowników

Zarządzanie płacami	
Zarządzanie 	
ubezpieczeniami
Zarządzanie 	
odprawami
Zarządzanie 	
świadczeniami
Planowanie zebrań	
Szkolenia 	

Ogólnofirmowa komunikacja pomagająca 	
utrzymać poziom morale
System premii i wynagrodzeń oparty na 	
wynikach
Systemy monitorowania i pomiaru wyników	
Szkolenie wszystkich, łącznie z zarządzającymi 	
Wykorzystywanie państwowych 	
i samorządowych programów 
szkoleniowych, w tym szkoleń realizowanych 
w ramach projektów finansowanych lub 
współfinansowanych przez UE
Zatrudnianie szkoleniowców z zewnątrz	
Wyłanianie i zatrzymywanie utalentowanych 	
osób
Rekrutacja (wybiórcza)	

Działy marketingu

Nieskuteczne programy 	
marketingowe
Nieskuteczne działania 	
reklamowe
Słabe produkty i usługi	
Plany przeceny 	
podstawowych marek
Reklama i promocja 	
marginalnych produktów

Usługi wsparcia 	
marketingowego
Usługi wsparcia 	
promocji

Zwiększenie budżetu na marketing	
Zwiększenie budżetu na badania rynkowe	
Zwiększenie budżetu na ustalanie cen	
Zwiększenie budżetu na promocje 	
Koncentracja na podstawowych segmentach 	
klienckich
Poszerzanie rynkowych udziałów 	
w podstawowych segmentach
Wprowadzanie nowych, wysoce 	
innowacyjnych produktów i usług
Zindywidualizowana komunikacja 	
z kluczowymi klientami
Komunikacja marketingowa z dystrybutorami	
Komunikacja marketingowa ze wszystkimi 	
interesariuszami 
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Działy sprzedaży

Podwyższanie liczebności 	
personelu
Udział w pokazach i innych 	
przedsięwzięciach, które nie 
wiążą się bezpośrednio ze 
sprzedażą
Stałe wynagrodzenie	

Sprzedaż klientom 	
innym niż 
z podstawowego 
segmentu
Obsługa klienta 	
spoza podstawowego 
segmentu
Wezwania do naprawy	
Realizacja zobowiązań 	
gwarancyjnych
Działania związane 	
z rozwijaniem 
działalności pobocznej

Znajomość i porozumienie ze wszystkimi 	
kluczowymi dystrybutorami
Rozwijanie nowych kanałów dystrybucji	
Zdobywanie informacji o konkurencji	
Promowanie lojalności klienckiej	
Sprzedaż wiązana i tzw. 	 upselling
Dokładne prognozy handlowe	
Kontakty z klientami (spotkania, komunikacja)	
Komunikacja i kontakty z zespołami 	
handlowców
Umiejętności handlowe, negocjacyjne, 	
znajomość produktu

Źródło tabeli 1: P. Kotler, J. A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Warszawa 2009, s. 123, 
132, 138, 143, 161, 171. 

25 C.B. Dobni, The Innovation Blueprint, „Business Horizons”, no. 49, s. 329.
26 J. Klimek, A co z naszą przedsiębiorczością?, Toruń 2005, s. 79.
27 Z. Ściborek, Uwarunkowania procesu zarządzania w kryzysie, [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w czasie 

kryzysu, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 
2010, s. 17.

 Warunkiem koniecznym do przetrwa-
nia kryzysu i w dłuższym horyzoncie cza-
sowym do uzyskania korzystnej pozycji 
w gospodarce światowej jest – zdaniem 
wielu autorów – innowacyjność. Innowacje 
są najlepszym sposobem na usprawnienie 
działania i zmniejszenie kosztów, jednocze-
śnie mogą stać się czynnikiem napędzają-
cym rozwój. Przedsiębiorstwa innowacyjne 
częściej odnoszą sukcesy, lepiej rozumieją 
relacje z otoczeniem i szybciej odkrywają 
konfiguracje najlepiej pasujące do otocze-
nia25, co w kontekście poruszanej w artyku-
le problematyki, wydaje się mieć znacznie 
fundamentalne. 

Iv. ZaKońcZeNIe
Procesy globalizacyjne wraz z kryzysem 

wprowadziły nowe uwarunkowania i wy-
magania wobec zarządzania, wymuszając 
konieczność ustawicznego dostosowywa-
nia się do coraz bardziej zmieniającego się 
i coraz bardziej złożonego otoczenia. Wła-

ściwe zachowanie się przedsiębiorstwa wo-
bec otoczenia wymaga analizy umożliwiają-
cej zrozumienie natury, istoty i charakteru 
zjawisk i procesów w nim zachodzących, 
zidentyfikowania przyszłych szans i zagro-
żeń, a także poznania jego struktury26. Waż-
ne jest, aby analizować wszelakie wyda-
rzenia mające miejsce w bliskim i dalszym 
otoczeniu przedsiębiorstwa i podejmować 
działania eliminujące ewentualne zasko-
czenie, dokonywać szeregu koniecznych 
przekształceń. Ponadto, istotne jest, aby 
te przekształcenia (zmiany) następowały 
szybciej niż u konkurencji. Jest to możliwe 
tylko wtedy, gdy na czele przedsiębiorstw 
będą stały osoby zorientowane na przy-
szłość, które cechuje samodzielność, twór-
cze myślenie, niezależność i gotowość do 
podejmowania ryzyka, potrafiące stosować 
coraz bardziej wyrafinowane narzędzia za-
rządzania oraz zarządzać wiedzą – poten-
cjałem intelektualnym firmy27. 
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StreSzczeNIe
Procesy globalizacyjne wraz z kryzysem 

wprowadziły nowe uwarunkowania i wymaga-
nia wobec zarządzania, wymuszając konieczność 
ustawicznego dostosowywania się do coraz bar-
dziej zmieniającego się i coraz bardziej złożone-
go otoczenia. Kryzys gospodarczy zawsze ozna-
cza to samo: gwałtowne załamanie gospodar-
cze. Kryzys generuje poważne zagrożenia, ale 
równocześnie, wymuszając zmiany w otoczeniu 
i przekształcenia wewnątrz przedsiębiorstwa, 
stwarza nowe możliwości rozwojowe.

Celem artykułu jest przedstawienie moż-
liwości zarządzania przedsiębiorstwem 
w okresie kryzysu, w szczególności wskaza-
nie działań wspierających przedsiębiorstwo 
w trudnych czasach oraz umożliwiających 
wykorzystanie sytuacji kryzysowej jako ele-
mentu rozwoju i budowania konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa. 

Artykuł ma charakter przeglądowy i zo-
stał oparty na analizie literatury przedmiotu 
oraz przemyśleniach własnych autorki. 

SŁowa KlucZowe
Przedsiębiorstwo, kryzys, zarządzanie. 

SummaRy
Globalisation processes and the crisis in-

troduced new conditions and requirements 
for management, imposing the necessity of 
continuing adaptation to the ever changing 
and complex environment. The economic 
crisis always means the same: dramatic eco-
nomic collapse. The crisis generates serious 
threats but, simultaneously, by enforcing 
changes in the environment and transforma-
tions inside a company, creates new opportu-
nities for development.

The purpose of the article is to present the 
possibilities of managing a company during 
the crisis and, particularly, indicate actions to 
support a company in difficult times and en-
able the company to make the most of the cri-
sis situation as an element of developing and 
building the competitiveness of the company. 
The article is a review based on the analysis 
of the subject literature and the Author’s own 
reflections. 

Key woRDS
Enterprise, crisis, management. 
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I. wStęP
Permanentna obserwacja funkcjonowa-

nia organizacji gospodarczych wskazuje, 
że głównym czynnikiem decydującym o ich 
sprawnym działaniu jest kierowanie. Moż-
na je zaobserwować poprzez powodowanie 
i koordynowanie działań jednostkowych 
zgodnych z celami zespołowymi. Kierowa-
nie jest procesem złożonym i wielopod-
miotowym, który realizowany jest przez 
menedżerów. Główni twórcy teorii mene-
dżerskich W.J. Baumol, O.W. Williams, J.K. 
Galbraith, R. Morris przewodzą w profesjo-
nalizacji zarządzania. Twierdzą, że procesy 
zarządzania występują głównie w dużych 
korporacjach. Oznacza to, że władza zeszła 
z rąk dowodzących w ręce menedżerów. 
Oni to bowiem odpowiadają i zapewniają 
powiązanie oraz koordynację różnych, waż-
nych dla organizacji zasobów. Menedżer 
powinien wypracować byt sobie i przedsię-
biorstwu. Wypracowany zysk powinien być 
na takim poziomie aby zaspokoić dywiden-
dę oraz finansowanie firmy. Zdolność spółki 
do wygospodarowania zysku jest kryterium 
oceny pracy menedżera. 

Celem niniejszej pracy jest ogólna prezen-
tacja i ocena istoty działalności menedżera 
oraz jego miejsca w zarządzaniu przedsię-
biorstwem. W opracowaniu wykorzystano 
wyniki badań aktywnych, które za pośrednic-
twem wywiadu osobistego pozwolą przybli-
żyć sylwetkę polskiego menedżera.

II. meNeDżeR - ogólNa cHaRaK-
teRyStyKa

W literaturze przedmiotu wiele miejsca 
poświęcono na wyjaśnienie pojęcia „mene-
dżera”, jednak nadal trudno o jednomyślność 
w jego zdefiniowaniu. Fundamentalnym obo-
wiązkiem pracy menedżera, nazywanego 
również zarządcą, jest zarządzanie, przewo-
dzenie, motywowanie, itp. Najczęściej używa-
ne jest to pojęcie w stosunku do osób o cha-
rakterze przywódczym. Profesor zarządzania 
Peter Ferdinand Drucker uważał, że mene-
dżerem jest „każdy pracownik umysłowy, 
który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy 
odpowiada za wkład pracy wpływający fi-
zycznie na zdolność organizacji do osiągnięć”, 
a ponad to „główna odpowiedzialność me-
nedżera kieruje się w górę: ponosi ją wobec 

anna jaros

Rola i pozycja menedżera 
w przedsiębiorstwie

The role and position of Manager in the enterprise
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1 P.F. Drucker, Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Kraków 1994, s. 17-18. 
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przedsiębiorstwa, którego jest organem. Jego 
stosunki ze zwierzchnikiem i współmenedże-
rami są równie istotne dla jego osiągnięć, jak 
stosunki z podwładnymi i odpowiedzialność 
wobec nich”1. Jeśli za kryterium różnicowania 
przyjmiemy miejsce kierownika w hierarchii 
zarządzania podmiotem gospodarczym, to 
menedżerów podzielimy na: 

top management, (najwyższy szczebel) – 	

prezydenci korporacji, prezesi,
middle management, (średni szczebel) – 	

kierownicy, specjaliści, 
junior management, first-line manage-	

ment, (szczebel bezpośredni tzw. pierw-
szej linii)- brygadziści2.
W ostatnich latach umocniła się pozycja 

menedżera i wzrósł popyt na takie stanowi-
ska. Obok zarządzania, czy też kierowania 
menedżerowie bardzo często stają się też 
przedsiębiorcami. Czołowi menedżerowie 

nie mogą być traktowani jak zwykły pracow-
nik, gdyż często posiadają akcje kierowanych 
spółek. Jak wspomniano we wstępie na naj-
wyższych szczeblach zarządzania organizacją 
gospodarczą najczęściej dochodzi do sytuacji, 
w której to menedżer jest ściśle związany 
z firmą np. poprzez akcje, udziały. Takie roz-
wiązanie jest zabezpieczeniem spółki, któ-
ra wiedząc, że zarządzający posiada w niej 
własny majątek rozsądnie nim dysponuje 
i podejmuje poprawne decyzje. Najczęściej 
wykazują cele organizacji, strategię działa-
nia firmy oraz politykę operacyjną. Ponad to 
są osobami, do których należy kontakt z oto-
czeniem biznesu. Menedżerowie z niższego 
szczebla, czyli średniego stanowią najliczniej-
szą grupę. Zaliczamy do nich kierowników, 
specjalistów, szefów wydziałów, naczelników 
itp.. W ich kwestii leży realizacja odgórnych 
założeń firmy wypracowanych przez mene-

Tab. 1. Portret własny menedżera. 
Polityka menedżera i jego cechy (w %)

Umiejętność zarządzania ludźmi 88,2

Cechy interpersonalne 77,7

Kreatywność 71,5

Elastyczność w podejściu do problemu 68,6

Podejmowanie ryzyka 57,4

Obiektywność 57,3

Doświadczenie 57,3

Talent 50,1

Wykształcenie 48,4

Bycie specjalistą w swojej dziedzinie 40,8

Bezwzględność w dążeniu do celu 35,6

Autorytarne rozwiązanie problemów 32,8

Umiejętność manipulowania 30,4

Bezpardonowość 27,2

Źródło: opracowanie własne
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dżerów wyższego szczebla. Ponad to muszą 
objąć ścisłą kontrolą menedżerów niższego 
szczebla i wskazywać im zakres prac prowa-
dzonych w celu realizacji polityki firmy. Me-
nedżerami pierwszej linii zostają najczęściej 
osoby awansowane z szeregów personelu 
wykonawczego. Do nich należy koordynacja 
i nadzór pracowników szeregowych3.

III. cecHy meNeDżeRa I jego 
WyNAgrodzeNIe

Na podstawie wywiadu osobistego 
z osiemnastoma menedżerami pracującymi 
głównie na terenie województwa świętokrzy-
skiego i sąsiednich województw stworzyłam 
portret własny menedżera.

Badania wskazują, że zdaniem aktywnych 
zawodowo menedżerów umiejętność zarzą-
dzania ludźmi, cechy interpersonalne i kre-
atywność są najistotniejszymi i dominujący-
mi cechami dobrego menedżera. Jest to grupa 
zawodowa bardzo liczna z uwagi na zróżni-
cowanie gospodarcze. Analizując oferty pra-
cy zauważyłam, że ta grupa dynamicznie się 

powiększa. Z badań wynika, że w Polsce ak-
tualnie jest ponad dwa miliony menedżerów. 
Firma Antal International Sp. z o.o. wykonała 
w 2014 roku raport prezentujący wynagro-
dzenia oferowane dla specjalistów i mene-
dżerów w Polsce. Pod uwagę brani byli pra-
cownicy, którzy podjęli pracę w 2013 w re-
nomowanych przedsiębiorstwach, posiadają 
bogate doświadczenie zawodowe z minimum 
2- letnim stażem, doskonale znają rynek, na 
którym pracują oraz posiadają sukcesy zawo-
dowe.

Powyższe dane firmy Antal są rozbieżne 
z danymi GUS, gdzie średnie wynagrodzenie 
jest mniejsze o połowę. 

Wynagrodzenie polskiego menedżera 
jest bardzo zróżnicowane. Wpływ na to mają 
różne czynniki, m.in. popyt na towary, usłu-
gi, które promują, specjalizacja, kreatywność, 
zaradność, doświadczenie. Pensja menedżera 
składa się głównie z podstawy wynagrodze-
nia oraz premii sprzedażowej, a ponad to pre-
mii uznaniowej. Takie zarobki powodują, że 
tą grupę zawodową zaliczamy do „elitarnej” 

Wykres 1. Zarobki oferowane menedżerom i specjalistom w 2013 r.

Źródło: http://nf.pl/kariera/zarobki-specjalistow-i-menedzerow-w-polsce,,46780,197, 01.07.2015r.
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zbiorowości. Wysokie pensje menedżerów 
wprowadzają nierówność społeczną, kiedy 
porównamy je do wynagrodzenia innych za-
wodów. Wysokie zarobki kadry menedżer-
skiej wydają się być usprawiedliwione, w mo-
mencie gdy działania kierownika prowadzą 
do wzmocnienia funkcji, pozycji i wartości 
przedsiębiorstwa. Od dobrego menedżera wy-
maga się nie tylko umiejętności nabytych, ale 
jak się okazuje bardziej istotne wydają się być 
wrodzone cechy psychologiczne oraz fizyczne, 
których nie można nauczyć się w szkole lub 
na kursach. Te cechy okazują się być ważne 
w nagłych, kryzysowych sytuacjach, kiedy to 
kierownik musi być gotowy do podejmowania 
niecodziennych decyzji, które na studiach nie 
były omawiane. Z pracą menedżera wiąże się 
realizacja celów i strategii firmy, które często 
idą w parze z koniecznością całkowitego po-
święcenia. Dlatego najlepszymi kierownikami 
są osoby, które mają silną osobowość, mocną 
psychikę, dużą motywację i zdolność do szyb-
kiego reagowania na zmiany. Ważne jest aby 
motywacją nie było tylko duże wynagrodze-
nie, bo gdy pracownik osiągnie maksimum 
zarobków w danej jednostce organizacyjnej 
będzie wypalony i zniechęcony. Ważne jest 
aby wzrastała w nim chęć sukcesu, rozwiązy-
wania problemów, osiągania kolejnych celów 
itp. Menedżer aby mógł prawidłowo zdefinio-
wać problem musi zbadać jego tło i określić 
warianty wyboru. Wyróżnić możemy sześć 
etapów podejmowania decyzji:

zdefiniowanie problemu, 	

określenie celu,	

zbadanie wariantów decyzji,	

przewidzenie konsekwencji,	

wybór optymalnego wariantu,	

analiza wrażliwości	 4. 
Podjęte decyzje nie pozostają w próżni, 

ponieważ prawidłowo zdefiniowany problem 
pozwoli na jego dynamiczne rozwiązanie. 

Iv. Rola meNeDżeRa 
w PRZeDSIęBIoRStwIe 
I KoNtaKtacH Z PRacowNIKamI

Zdaniem menedżerów biorących udział 
w badaniu, zmieniająca się sytuacja rynkowa 
i oczekiwania odbiorców sprawiają, że pra-
ca kierownika staję się bardzo trudna. Poza 
cechami wrodzonymi konieczne jest samo-
doskonalenie. Rozwój kompetencji kierow-
niczych i osobistych to podstawa, na której 
menedżer powinien budować swoją karierę. 
Do podstawowych umiejętności w aspekcie 
kompetencji kierowniczych należy zaliczyć:

a. Rekrutacje i de- rekrutacje
Dobry menedżer to połowa sukcesu, ale 

druga połowa to jego podwładni czyli zespół 
wykonawczy. Proces rekrutacji często jest 
złożony i wymaga dobrego przygotowania 
aby wyłonić dobrego pracownika z grona 
kandydatów. Menedżer, który podejmuje de-
cyzję o przyłączeniu danej osoby do załogi 
musi utożsamić ją z firmą i ocenić czy ten 
pracownik przyczyni się do zbliżenia do suk-
cesu i celu firmy, czy oddali. Dlatego dosyć 
często sprawdza się przekonanie, że ludzie, 
którzy traktują swoją pracę jak hobby są bar-
dziej efektywni. Ważne jest wprowadzenie 
pracownika w jego obowiązki i szczegółowe 
określenie jego zadań i sposobu ich realiza-
cji. Dzięki temu nie straci on czasu na samo-
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dzielne uczenie się metodą prób i błędów. 
Do menedżera należy zadbanie o przyjazną 
atmosferę w pracy, nawet kiedy redukuje 
zatrudnienie w przedsiębiorstwie powinien 
mieć na względzie dobre imię firmy i z klasą 
przekazać informację o zwolnieniu, gdyż tzw. 
„poczta pantoflowa” ma duży wpływ na opi-
nię i reklamę firmy5. 

b. Organizacje własnego czasu pracy
Każdy menedżer, który wymaga od swojej 

załogi wykonawczej realizacji zadań w ściśle 
określonym czasie powinien zaczynać ocenę 
od swojej osoby. Ważne jest aby samemu być 
zorganizowanym i rozumieć naturę efektyw-
nej pracy człowieka. Sukcesem jest wykona-
nie zaplanowanych zadań i wygospodarowa-
nie czasu wolnego, który nie poświecimy na 
pracę dodatkową lecz na odpoczynek. Spraw-
dzonym sposobem na dobrą organizację jest 
zapisywanie wszystkich zadań i grupowanie 
ich według stopnia trudności i terminu reali-
zacji. Należy zapisywać pomysły i zadania aby 
oczyścić umysł z nadmiaru informacji, a dzię-
ki temu zwiększymy swoją efektywność. Mało 
skomplikowane zlecenia powinny być reali-
zowane na bieżąco, gdyż odkładane na póź-
niej często bywają zapomniane. Zapisanie za-
dań to jednak nie wykonanie całej pracy, gdyż 
trzeba monitorować postęp realizacji zadań6. 

c. Strategie firmy
Obserwację wskazują, że dobry menedżer 

ma dla przedsiębiorstwa opracowaną strate-
gię działania i dokładnie sprecyzowane cele. 

Tym samym inspiruje pracowników i jest dla 
nich przykładem, wówczas każda jednostka 
pracownicza również dąży do określonych 
potrzeb firmy. W celu efektywności pracy me-
nedżer powinien otaczać się ludźmi takimi 
jak on sam7. 

d. Komunikacje
Komunikacja powinna być uznawana za 

podstawę funkcjonowania organizacji. Kie-
rownik firmy musi zwracać szczególną uwagę 
na to co chcą przekazać mu podwładni, ponie-
waż „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”. 
Umiejętność słuchania określa skuteczność 
menedżera. Dobra komunikacja pozwala po-
znać problemy pracowników i pomóc w ich 
rozwiązaniu. Ponad to kierownik powinien 
dać szanse podwładnym do zaprezentowania 
własnych pomysłów, których pozytywna opi-
nia i wdrożenie wzmocni ich poczucie warto-
ści. Zdolność menedżera do prawidłowej ko-
munikacji jest fundamentem efektywnej pra-
cy. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie 
cyklicznych spotkań między działowych lub 
firmowych, gdyż właściwy obieg informacji 
eliminuje plotki i niedomówienia. Informacja 
zwrotna jest równie ważna, ponieważ pra-
cownik jest na bieżąco informowany o swo-
ich postępach i niedociągnięciach w pracy, 
a kierownik postrzegany jako osoba rzetelna 
i kompetentna8. 

e. Motywacje i kontrole 
Pochwały, nagrody, wyróżnienia, indywi-

dualne rozmowy, burze mózgów itp., pozy-
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9 J. Kisielnicki, J. Turyna, Decyzyjne systemy zarządzania, Difin, Warszawa 2012, s. 118.  

tywnie wzmacniają pracowników do bardziej 
twórczej i efektywnej pracy. Każdy pracownik 
jest inny, mając to na uwadze kierownik po-
winien być elastyczny w aspekcie motywacji 
pracowników. Wyznaczanie ambitnych zadań 
można zaliczyć do sposobu motywacji, któ-
re dodatkowo w dużym stopniu przybliżają 
firmę do określonych celów. Realizacja po-
wierzonych zadań powinna być nieustannie 
kontrolowana w sposób jawny, dzięki temu 
pracownik wie czego kierownik oczekuje 
i ewentualnie wprowadza zmiany. Zmotywo-
wany pracownik jest w stanie dawać z siebie 
więcej.

f. Inwestycja w kadry
Wizytówką dobrego menedżera jest bez-

wątpienia jego zespół pracowników. Dlate-
go bardzo ważne jest inwestowanie w ich 
kształcenie. Wybór co do sposobu rozwoju 
pracowników jest ogromny: szkolenia, kursy, 
konferencje, coaching, mentoring, e-learning 
i wiele innych, które znacząco wpływają na 
jakość wykonywanej pracy. Największym ka-
pitałem firmy jest kapitał ludzki, który może 
się rozwijać i powiększać równolegle z kapi-
tałem finansowym firmy.

g. Kreatywność i dominacja
Bardzo często kierownik chce dominować 

i mieć ostanie zdanie w firmie, jednak obser-
wacje wskazują, że w przedsiębiorstwach, 
gdzie menedżer pozwala pracownikom do 
wyrażania własnego zdania, prezentowania 
własnego pomysłu lub sposobu rozwiązania 
jakiegoś sporu, panuje poszanowanie drugiej 
osoby i zwiększone poczucie wartości wśród 

pracowników. Do podstawowych zadań me-
nedżera należy: planowanie, organizowanie, 
kierowanie i monitorowanie działań pracow-
ników9. Wiedza kierownika w połączeniu 
z potencjałem każdej jednostki wykonawczej 
może stanowić silną stronę firmy i zwiększyć 
efektywność zespołu.

Analizując powyższe kompetencje nale-
ży pamiętać, że wszystkie są bardzo ważne, 
a tylko współdziałanie w grupie może prowa-
dzić do osiągnięcia wspólnych celów.

v. wNIoSKI Końcowe 
Podsumowując niniejszą pracę stanow-

czo można stwierdzić, że menedżerowie to 
specyficzna grupa zawodowa, która równie 
specyficznie jest oceniana i wynagradzana. 
Dlatego nie ulega wątpliwości, że menedże-
rowie są osobami, które przyczyniają się po-
wstawania nierówności społecznych. Takie 
zjawisko jest spowodowane bardziej atrak-
cyjnymi i elastycznymi formami zatrudnienia 
i wynagrodzenia. Pensje menedżerów są czę-
sto wielokrotnie wyższe od pozostałych grup 
zawodowych.

Badania wykazały, że w pracy menedżera 
bardzo ważne są zdolności wrodzone dzię-
ki którym poszczególne jednostki odnoszą 
sukces. Stworzony portret polskiego mene-
dżera kładzie silny nacisk na zarządzanie 
ludźmi, kreatywność, cechy interpersonal-
ne, elastyczność itp., ale uwzględnia również 
podstawę zawodu, którą jest wykształcenie. 
Samodoskonalenie jest ważną kwestią, cze-
go dowodem są opisane kompetencje me-
nedżera pokazujące jego role jako osoby 
odpowiedzialnej i wieloaspektowej. Opis 
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powyższych kompetencji nie może być trak-
towany i stosowany do każdego kierownika, 
ponieważ nie na wszystkich stanowiskach 
są one całościowo wymagane. Jednak ich 
charakterystyka może posłużyć jako wpro-
wadzenie do pełnienia roli menedżera lub 
porównania swego postępowania na tym 
stanowisku do wzorca z artykułu. Menedże-
rami zostają osoby o silnej psychice i moty-
wacji, ponieważ ich praca często nie kończy 
się po ośmiu godzinach. Ponad to integruje 
on ludzi wokół siebie, aby wspólnie osiągnąć 
cel firmy, nawet w sytuacji kiedy pracowni-
cy nie wierzyli, że są w stanie go osiągnąć. 
Siłą współczesnych przywódców jest sztuka 
słuchania i wyciągania wniosków, a nie roz-
kazywania i karania.

StreSzczeNIe
W pracy przedstawiono podstawę funk-

cjonowania menedżera w firmie, jego pozy-
cję w hierarchii społecznej oraz portret pol-
skiego menedżera, który powstał na podsta-
wie badań . Ponad to omówiono jego wysoką 
pensję, która wprowadza znaczące nierów-
ności społeczne. Następnie przedstawiono 
kompetencje dobrego menedżera, które 
weszły w życie aby przyspieszyć realizację 
celów firmy. Ich szczegółowa analiza określa 
rolę kierownika i wskazówki do efektywnej 
pracy. Sukces firmy w dużej mierze zależy 
od kierownika, który musi dysponować fir-
mą w taki sposób, aby zapewnić byt sobie 
i samej firmie. Jednak nie można zapominać 
o pracownikach, którzy są wykonawcami 
jego pomysłów i to od nich wiele zależy. Kie-
rownik powinien pamiętać, że firma opiera 
się na wiedzy, kapitale ludzkim a co za tym 
idzie ma większe szanse rozwoju i przetrwa-

nia, ponieważ wiedzę i umiejętności pracow-
ników nie jest w stanie zniszczyć nawet kry-
zys gospodarczy. Dlatego też inwestowanie 
w kapitał ludzki jest inwestycją bezpieczną 
i długoterminową.

SŁowa KlucZowe
Menedżer, zarządzanie, kierowanie. 

SummaRy
The paper discusses the basic function-

ing Manager in the company. Listed and dis-
cussed his position in the social hierarchy. On 
the basis of active it was created portrait of 
Polish Manager. More than we discussed his 
high salary, which introduces significant so-
cial inequalities. Then presented the powers 
of good manager, which entered into force 
accelerate the achievement of corporate ob-
jectives. Their detailed analysis defines the 
role of manager and guidance to work effec-
tively. According to the company’s success 
largely depends on the manager who must 
dispose of the company so to ensure the ex-
istence and the company itself, but can not 
forget about the workers who are the execu-
tors of his ideas and it is also much depends 
on them. The manager should keep in mind 
that the company based on knowledge, hu-
man capital has a greater chance of develop-
ment and survival, because the knowledge 
and skills of workers is not able to destroy 
even the economic crisis. Therefore, invest-
ment in human resources is a long-term in-
vestment.

Key woRDS
Manager , managing, leadership. 
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W dniu 16 czerwca 2015 roku odbyła się 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Od-
powiedzialność władz publicznych w pań-
stwach członkowskich w przestrzeni aksjolo-
gicznej Unii Europejskiej. Wartości - sankcje 
- procedury”. Organizatorem tego wydarzenia 
był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach, Instytut Ekonomii i Administracji.

Powitania gości dokonał JM Rektor UJK 
prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak. Następnie 
głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Saletra Dzie-
kan WZiA UJK. Słowa powitania do zebranych 
skierował także prof. dr hab. Marek Leszczyń-
ski wicedyrektor IEiA UJK, który wyraził ra-
dość z idei organizacji takiej konferencji.

W sesji naukowej wzięli udział przedsta-
wiciele wielu ośrodków naukowych z całej 

Polski m.in: prof. zw. dr hab. Roman Tokar-
czyk UMCS „Istota i formy odpowiedzial-
ności w kontekstach aksjologii Unii Euro-
pejskiej”; prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia 
UJK „Odpowiedzialność władz publicznych 
w systemie aksjologicznym UE”; Prezydent 
Miasta Stalowej Woli mgr Lucjusz Nadbe-
reżny „Rola wartości w kształtowaniu tożsa-
mości jednostek samorządu terytorialnego”; 
dr hab. Leszek Bielecki WSEPiNM Kielce 
„Aksjologiczne podstawy UE”; dr Marcin 
Sokołowski UAM „Intercyza europejska na 
tle Karty Praw Podstawowych UE. Przykład 
realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn 
w małżeństwie”; dr Magdalena Molendow-
ska UJK i dr Agnieszka Zaremba UJK „Wzrost 
wartości demokratycznych UE na przykła-

artur lis

Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa „Odpowiedzialność 
władz publicznych w państwach 
członkowskich w przestrzeni 
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dzie ewolucji głównych uprawnień Parla-
mentu Europejskiego”; dr Edyta Krzysztofik 
KUL „Odpowiedzialność państw członkow-
skich za naruszenie prawa unijnego na przy-
kładzie Polski”; dr Dariusz Żak KUL „Znaki 
towarowe w obrocie gospodarczym”; dr 
Adam Kasprzyk UM Przemyśl „Precyzyjne 
ustalenie momentu obowiązywania regula-
cji – fundament systemu prawa”; dr Dominik 
Tyrawa KUL „Europejskie standardy admini-
stracyjne jako kryterium odpowiedzialności 
w działaniu administracji publicznej w Pol-
sce”; dr Monika Haczkowska PO „Granice 
odpowiedzialności państw członkowskich 
w związku z naruszeniem procedury noty-
fikacji”; dr Damian Gil KUL „Pokrzywdzony 
przestępstwem w świetle prawa polskiego 
i aktów prawa UE”; adw. dr Bogdan Mucha 
USA Chicago „Odpowiedzialność prezyden-
ta Stanów Zjednoczonych za wierne wyko-
nywania prawa”; dr Artur Lis KUL „Prawo 
do dobrej administracji w przestrzeni ak-
sjologicznej Unii Europejskiej” oraz „Ius 
resistendi w średniowiecznej Europie”; dr 
Marek Smarzewski KUL  „Podmioty bierne 
cyberprzestępstw a prawo europejskie”; dr 
Hubert Kaczmarczyk UJK „Ochrona praw 
zwierząt w Unii Europejskiej”; dr Andrzej 
Adamczyk UJK „Przełamanie zasady nieod-
powiedzialności państwa za szkody wyrzą-
dzone przez niezgodne z prawem działania 
urzędników w Niemczech”; dr Agnieszka 
Pieniążek PWSW Przemyśl „Zasada subsy-
diarności UE w wymiarze regionalnym i lo-
kalnym”; dr Tomasz Jarocki INP WZiA UJK 
„Ewolucja prawa europejskiego w zakresie 
bezpieczeństwa społecznego”; dr Monika 
Adamczyk UJK „Ustalanie przesłanki nie-
zgodności z prawem aktu normatywnego 

i orzeczenia sądowego (art. 417¹ §1 i §2 k.c.) 
w postępowaniach przed organami organi-
zacji międzynarodowych”; dr Łukasz Piku-
ła UJK „Sankcje stosowane wobec państwa 
członkowskiego na wypadek stwierdzenia 
istnienia wyraźnego ryzyka poważnego na-
ruszenia wartości UE”.

Na podkreślenie zasługuje duża liczba 
prelegentów reprezentujących Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: dr Edyta 
Krzysztofik, dr Dariusz Żak, dr Dominik Ty-
rawa, dr Damian Gil, dr Artur Lis, dr Marek 
Smarzewski, mgr Ilona Resztak, mgr Joanna 
Główka-Luty, mgr Janusz Luty.

Po każdej sesji przewodniczący konfe-
rencji dokonali otwarcia dyskusji z udziałem 
prelegentów, zaproszonych gości, profeso-
rów i studentów. W szczególności w dys-
kusję zaangażowani byli: dr Bogdan Mucha 
USA Chicago, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskier-
nia UJK, Prezydent Miasta Stalowej Woli mgr 
Lucjusz Nadbereżny, prof. zw. dr hab. Roman 
Tokarczyk UMCS, dr Łukasz Pikuła UJK, mgr 
Joanna Główka-Luty.

Zamknięcia konferencji dokonali: dr 
Anna Szyszka oraz dr Łukasz Pikuła. Przypo-
mnieli oni, iż celem konferencji było zorga-
nizowanie ogólnopolskiego forum dyskusyj-
nego – wymiany doświadczeń i propozycji 
na temat ewolucji przestrzeni aksjologicznej 
Unii Europejskiej oraz kwestii odpowiedzial-
ności władzy publicznej w państwach człon-
kowskich w tym zakresie. Przedmiotowa 
dyskusja pozwoliła ustalić kierunki zmian 
w obrębie funkcjonowania UE w obszarze 
prawnym, ekonomicznym, społecznym, po-
litycznym i moralnym. Jednocześnie celem 
dyskursu była próba udzielenia odpowiedzi 
na pytanie dokąd zmierza UE. Europa od po-
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i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. 

nad dwudziestu wieków związana jest z reli-
gią chrześcijańską, która ukształtowała stan-
dardy właściwych relacji pomiędzy prawem 
naturalnym a stanowionym. Chrześcijaństwo 
wprowadziło do koncepcji społeczeństwa 
i stosunków między jego członkami pewną 
ilość rudymentarnych pojęć i zasad, które 
następnie przejęte zostały w procesie inte-
gracyjnym zmierzającym do utworzenia UE. 
Współczesna Europa, a co za tym idzie rów-
nież UE, stają się coraz bardziej laickie. Stąd 
na sesji pojawiło się pytanie, które wartości 
i zasady przetrwają w przyszłości i okażą 
się z perspektywy odpowiedzialności władz 
publicznych państw członkowskich ważne 
i ponadczasowe, a które już teraz odczuwa 
się jako potencjalnie deficytowe. 

Dr Anna Szyszka konkludowała, że konfe-
rencja ta jest zasługą wszystkich zebranych, 
gdyż każdy wniósł tu swoje uczestnictwo 
i swój wysiłek intelektualny.

Wysoka frekwencja uczestników oraz in-
teresująca tematyka i dyskusje, jakie miały 
miejsce na kanwie wystąpień prelegentów, 
pozwalają stwierdzić, iż konferencja była 
udanym i potrzebnym przedsięwzięciem 
naukowym, które dotyczyło istotnego i ak-
tualnego problemu, jakim jest odpowiedzial-
ność władz publicznych w państwach człon-
kowskich w przestrzeni aksjologicznej UE. 
Pokłosiem konferencji będą dwie publikacje 
pod redakcją dra Łukasza Pikuły, zawierające 
zagadnienia poruszane w zaprezentowanych 
przez prelegentów wystąpieniach.
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„Europejska Karta Naukowca” została 
przygotowana w 2005 roku przez Komisję 
Europejską jako zalecenia dla organizacji na-
ukowych i uniwersytetów. Dokument opisuje 
prawa i obowiązki naukowców oraz instytucji 
ich zatrudniających. 

teKSt „euRoPejSKIej KaRty 
NauKowca”

wStęP
Celem karty jest zapewnienie, aby charak-

ter stosunków między naukowcami i ich praco-
dawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnię-
ciu pozytywnych wyników w tworzeniu, prze-
kazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu 
wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także 
rozwojowi kariery pracowników naukowych. 

Karta uznaje także wartość wszelkiego 
typu form mobilności będącej środkiem do 
dalszego rozwoju zawodowego naukowców. 
W tym sensie Karta stanowi ramy dla na-
ukowców, pracodawców i grantodawców, 
które są dla nich zachętą do odpowiedzialne-
go i profesjonalnego postępowania w środo-
wisku pracy, a także do postrzegania siebie 
nawzajem jako profesjonalistów. 

Karta skierowana jest do wszystkich na-
ukowców w Unii Europejskiej na wszystkich 
etapach kariery naukowej i obejmuje swoim 
zakresem wszystkie dziedziny badań nauko-
wych w sektorze państwowym i prywatnym, 
niezależnie od charakteru stanowiska i za-
trudnienia, statusu prawnego pracodawcy 
lub typu organizacji bądź instytucji, w której 
prowadzone są badania. 

Karta uwzględnia różnorodne funkcje 
pełnione przez naukowców, którzy wyzna-
czani są nie tylko do prowadzenia badań 
naukowych i/lub działań rozwojowych, ale 
także wykonują zadania związane z opieką 
naukową, doradztwem, zarządzaniem lub ad-
ministracją. 

Karta opiera się na założeniu, że nadrzęd-
nym zobowiązaniem zarówno naukowców, 
jak też ich pracodawców i/lub grantodawców 
jest przestrzeganie odpowiednich przepisów 
krajowych lub regionalnych. W przypadku, 
gdy status i prawa naukowców, pod niektóry-
mi względami są bardziej korzystne od tych, 
które przewiduje Karta, nie należy powo-
ływać się na zawarte w niej warunki w celu 
ograniczenia statusu i praw, które naukowcy 
posiadają. Naukowcy oraz ich pracodawcy 
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i grantodawcy przestrzegający postanowień 
ujętych w Karcie zobowiązani są również 
respektować prawa podstawowe oraz prze-
strzegać zasad uznanych przez Kartę Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. 

ogólNe ZaSaDy I wymagaNIa 
oBowIąZujące NauKowców:
wolNość BaDań NauKowycH

W swoich badaniach naukowcy powinni 
kierować się dobrem ludzkości oraz zmie-
rzać do poszerzenia granic wiedzy nauko-
wej, jednocześnie korzystając z wolności 
przekonań i wypowiedzi, a także wolności 
określania metod rozwiązywania proble-
mów, zgodnie z uznanymi zasadami i prak-
tykami etycznymi. 

Jednakże naukowcy powinni uznawać 
ograniczenia tych wolności, które mogą 
wynikać z określonych warunków badań 
naukowych (w tym opieka naukowa/do-
radztwo/zarządzanie) lub ograniczeń ope-
racyjnych, np. ze względów budżetowych 
lub infrastrukturalnych lub też, szczególnie 
w sektorze przemysłu, ze względu na ochro-
nę praw własności intelektualnej. Tego typu 
ograniczenia nie powinny jednak pozosta-
wać w sprzeczności z uznanymi zasadami 
i praktykami etycznymi, których naukowcy 
muszą przestrzegać.

zASAdy etyczNe
Naukowcy powinni przestrzegać uzna-

nych praktyk etycznych oraz fundamental-
nych zasad etycznych odnoszących się do 
dyscyplin, którymi się zajmują, a także norm 
etycznych ujętych w krajowych, sektorowych 
lub instytucjonalnych kodeksach etyki.

oDPowIeDZIalNość ZawoDowa
Naukowcy powinni poczynić wszelkie 

możliwe starania, by zagwarantować, że ich 
badania mają znaczenie dla społeczeństwa 
i nie powielają przeprowadzonych wcześniej 
i w innym miejscu badań. 

Naukowcy nie mogą dopuścić się plagia-
tu w jakiejkolwiek formie i muszą przestrze-
gać zasady poszanowania praw własności 
intelektualnej oraz wspólnej własności da-
nych w przypadku badań prowadzonych we 
współpracy z opiekunem/opiekunami i/lub 
innymi naukowcami. 

Konieczność potwierdzenia nowych ob-
serwacji przez wykazanie, że eksperymenty 
są powtarzalne, nie będzie uznawana za pla-
giat pod warunkiem, że w sposób wyraźny 
przytoczono dane, które mają być potwier-
dzone. W przypadku przekazania innej oso-
bie jakiegokolwiek aspektu pracy, naukowcy 
powinni się upewnić, że osoba, która została 
do tego zadania wyznaczona, posiada odpo-
wiednie kwalifikacje do jego wykonania.

PRofeSjoNalNe PoDejścIe
Naukowcy powinni znać strategicz-

ne cele swojego środowiska naukowego 
oraz mechanizmy finansowania badań, 
a także powinni zdobyć wszelkie niezbęd-
ne pozwolenia przed rozpoczęciem badań 
naukowych lub uzyskaniem dostępu do 
zapewnionych środków. Naukowcy po-
winni powiadomić swoich pracodawców, 
grantodawców lub opiekuna w przypadku 
opóźnienia, przedefiniowania albo ukoń-
czenia swojego projektu badawczego, lub 
też, jeśli ma on zostać ukończony wcześniej 
lub zawieszony z określonego powodu. 
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ZoBowIąZaNIa wyNIKające 
Z umowy luB PRZePISów

Naukowcy znajdujący się na dowolnym 
etapie kariery zawodowej muszą znać krajo-
we, sektorowe i instytucjonalne przepisy re-
gulujące warunki szkoleń i/lub pracy. 

Obejmują one przepisy dotyczące praw 
własności intelektualnej oraz wymagania 
i warunki ze strony wszelkich sponsorów 
lub grantodawców, niezależnie od charakte-
ru umowy. Naukowcy powinni przestrzegać 
tego typu przepisów dostarczając wymaga-
nych wyników badań (np. praca doktorska/
habilitacyjna, publikacje, patenty, sprawoz 
dania, opracowanie nowych produktów itp.), 
które określone są w warunkach umowy lub 
równoważnym dokumencie.

oDPowIeDZIalNość
Naukowcy powinni być świadomi tego, 

że są odpowiedzialni wobec swoich pra-
codawców, grantodawców i innych odno-
śnych organów publicznych lub prywatnych, 
a także, z przyczyn etycznych, wobec ogółu 
społeczeństwa. W szczególności, naukowcy, 
których badania finansowane są z funduszy 
państwowych, są również odpowiedzialni za 
efektywne wykorzystanie pieniędzy podat-
ników. W związku z tym naukowcy powinni 
przestrzegać zasad starannego, przejrzy-
stego i efektywnego zarządzania finansami 
oraz współpracować z wszelkimi organami 
upoważnionymi do kontroli ich badań na-
ukowych, niezależnie od tego, czy kontrola 
została podjęta z inicjatywy pracodawców/
grantodawców czy przez komisje etyczne. 
Metody gromadzenia danych i analizy, wyni-
ki oraz, w razie potrzeby, szczegółowe dane 
powinny być udostępnione dla celów kon-

troli wewnętrznej i zewnętrznej, o ile jest to 
konieczne i zgodnie z żądaniem właściwych 
władz. 

ZaSaDy DoBRej PRaKtyKI 
w BaDaNIacH NauKowycH

Naukowcy powinni zawsze stosować bez-
pieczne sposoby wykonywania pracy zgodnie 
z krajowymi przepisami, czyli m.in. podejmo-
wać niezbędne środki ostrożności w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz odzy-
skiwania danych utraconych wskutek awarii 
technologii informatycznych, np. poprzez 
przygotowanie odpowiednich strategii two-
rzenia kopii zapasowych. Powinni również 
znać obowiązujące przepisy prawa krajowego 
dotyczące wymagań w zakresie ochrony da-
nych i poufności oraz podejmować niezbędne 
kroki w celu stałego stosowania się do nich.

uPowSZecHNIaNIe, 
wyKoRZyStywaNIe wyNIKów

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ich 
umowach wszyscy naukowcy powinni zapew-
nić, by wyniki ich badań były rozpowszech-
niane i wykorzystywane, np. ogłaszane, prze-
kazywane innym środowiskom naukowym 
lub, w stosownych przypadkach, skomercja-
lizowane. W szczególności od starszych pra-
cowników naukowych oczekuje się przejęcia 
inicjatywy w zapewnieniu, by badania nauko-
we były owocne, zaś ich wyniki wykorzysty-
wane komercyjnie i/lub udostępniane ogó-
łowi społeczeństwa przy każdej nadarzającej 
się sposobności.

ZaaNgażowaNIe SPoŁecZNe
Naukowcy powinni zapewnić, aby ich 

działania naukowe były przedstawione ogó-
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łowi społeczeństwa w taki sposób, by były 
zrozumiałe dla osób nie będących specjali-
stami, tym samym podwyższając poziom po-
wszechnego zrozumienia nauki. Bezpośredni 
dialog ze społeczeństwem pomoże naukow-
com lepiej zrozumieć jego zainteresowanie 
priorytetami nauki i technologii, a także jego 
obawy.

Relacje Z oPIeKuNem 
NauKowym

Na etapie szkoleniowym naukowcy po-
winni ustalić zorganizowane i regularne for-
my kontaktu ze swoim opiekunem nauko-
wym i przedstawicielem kierunku/wydziału, 
aby w pełni skorzystać z tych relacji. Relacje 
te obejmują: rejestrowanie postępu wszel-
kich badań oraz ich wyników, uzyskiwanie 
informacji zwrotnych poprzez sprawozdania 
i seminaria, stosowanie tych informacji oraz 
pracę według ustalonych harmonogramów, 
terminów wykonania, praktycznych rezulta-
tów i/lub wyników badań.

NaDZóR I oBowIąZKI 
w ZaKReSIe ZaRZąDZaNIa

Starsi pracownicy naukowi powinni 
zwracać szczególną uwagę na różnorodne 
funkcje, które pełnią, tj. opiekunów nauko-
wych, mentorów, doradców zawodowych, li-
derów, koordynatorów projektów, menedże-
rów lub popularyzatorów nauki. Funkcje te 
powinni wypełniać zgodnie z najwyższymi 
standardami zawodowymi. W ramach swojej 
roli opiekunów lub mentorów pracowników 
naukowych, starsi pracownicy naukowi po-
winni budować konstruktywne i pozytyw-
ne relacje z początkującymi pracownikami 
naukowymi w celu określenia warunków 

efektywnego transferu wiedzy oraz z uwagi 
na przyszły pomyślny rozwój kariery tych 
naukowców.

KoNtyNuacja RoZwoju 
zAWodoWego

Na wszystkich etapach kariery zawodo-
wej naukowcy powinni szukać możliwości 
stałego rozwoju poprzez aktualizację i posze-
rzanie zakresu swoich umiejętności i kwalifi-
kacji. Cel ten można osiągnąć na różne sposo-
by, m.in. przez formalne szkolenia, warsztaty, 
konferencje i kursy on-line.

 
ogólNe ZaSaDy I wymagaNIa 
oBowIąZujące PRacoDawców 
I gRaNtoDawców:
uZNaNIe ZawoDu

Wszyscy naukowcy, którzy zdecydowali 
się na karierę naukową, powinni być uzna-
ni za profesjonalistów i traktowani zgodnie 
z tym faktem. Powinno to nastąpić w chwili 
rozpoczęcia kariery naukowej, tzn. na po-
ziomie studiów doktoranckich i odnosić się 
do wszystkich poziomów, niezależnie od 
ich klasyfikacji na poziomie krajowym (np. 
pracownik, doktorant, kandydat na stu-
dia doktoranckie, stypendysta po studiach 
doktoranckich, urzędnik administracji pań-
stwowej).

ZaSaDa NIeDySKRymINacjI
Grantodawcy i/lub pracodawcy nie będą 

w jakikolwiek sposób dyskryminować na-
ukowców ze względu na płeć, wiek, pochodze-
nie etniczne, narodowe lub społeczne, religię 
lub wyznanie, orientację seksualną, język, 
niepełnosprawność, przekonania polityczne 
oraz status społeczny bądź materialny.
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śRoDowISKo BaDań 
NauKowycH

Pracodawcy i/lub grantodawcy naukow-
ców powinni zadbać o stworzenie najbardziej 
stymulującego środowiska badań lub szko-
leń naukowych, które zapewni odpowiedni 
sprzęt, obiekty i możliwości, w tym współ-
pracę na odległość przy pomocy sieci badaw-
czych oraz powinni przestrzegać krajowych 
i sektorowych przepisów w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa pracy. Grantodawcy zapew-
nią odpowiednie środki na wsparcie uzgod-
nionego programu prac.

waRuNKI PRacy
Grantodawcy i/lub pracodawcy zapew-

nią, aby warunki pracy naukowców, w tym 
naukowców niepełnosprawnych, były w mia-
rę potrzeby na tyle elastyczne, aby osiągnąć 
efektywne wyniki badań naukowych zgod-
nie z obowiązującymi przepisami krajowymi 
oraz krajowymi lub sektorowymi umowami 
zbiorowymi. Ich celem powinno być zapew-
nienie takich warunków pracy, które umożli-
wiają zarówno kobietom, jak i mężczyznom 
pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego, 
posiadanie dzieci i rozwój kariery zawodowej 
. Szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na 
elastyczne godziny pracy, pracę w niepełnym 
wymiarze godzin, telepracę, urlop naukowy 
oraz niezbędne przepisy finansowe i admini-
stracyjne regulujące tego typu porozumienia.

StaBIlIZacja oRaZ StaŁe 
ZatRuDNIeNIe

Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni 
zapewnić, by niestabilność warunków za-
trudnienia nie miała negatywnego wpływu 
na osiągnięcia naukowców i z tego względu 

powinni zobowiązać się, w miarę możliwości, 
do poprawy stabilności warunków zatrud-
nienia pracowników naukowych, tym samym 
wykonując i przestrzegając zasad i warun-
ków określonych w dyrektywie UE w sprawie 
zatrudnienia na czas określony.

fINANSoWANIe 
I WyNAgrodzeNIe

Grantodawcy i/lub pracodawcy naukow-
ców powinni zapewnić naukowcom spra-
wiedliwe i atrakcyjne warunki finansowania 
i/lub wynagradzania wraz z odpowiednimi 
i sprawiedliwymi świadczeniami w zakre-
sie ubezpieczenia społecznego (w tym zasi-
łek chorobowy i rodzinny, prawa emerytal-
ne oraz zasiłek dla bezrobotnych) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami krajowymi 
oraz krajowymi lub sektorowymi umowami 
zbiorowymi. Warunki te muszą obejmować 
naukowców na każdym etapie kariery nauko-
wej, w tym początkujących naukowców, pro-
porcjonalnie do ich statusu prawnego, wyni-
ków oraz poziomu kwalifikacji i/lub zakresu 
obowiązków.

RówNowaga PŁcI
Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni 

stawiać sobie za cel zapewnienie reprezen-
tatywnej równowagi płci na każdym szczeblu 
kadry, w tym na poziomie opiekunów nauko-
wych i menedżerów. Cel ten powinien zostać 
osiągnięty na podstawie polityki równych 
szans na etapie rekrutacji i kolejnych etapach 
kariery zawodowej, jednak bez obniżania kry-
teriów jakości i kwalifikacji. W celu zapewnie-
nia równego traktowania, w komitetach do 
spraw doboru kadr i oceny kandydatów po-
winna istnieć odpowiednia równowaga płci.
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RoZwój KaRIeRy ZawoDowej
Pracodawcy i/lub grantodawcy naukow-

ców powinni sporządzić, najlepiej w ramach 
polityki zarządzania zasobami ludzkimi, 
określoną strategię rozwoju kariery zawodo-
wej dla naukowców na każdym etapie karie-
ry, niezależnie od rodzaju podpisanej umowy, 
w tym dla naukowców posiadających umowę 
na czas określony. Strategia ta powinna okre-
ślać dyspozycyjność mentorów udzielających 
wsparcia i wskazówek odnośnie osobistego 
i zawodowego rozwoju naukowców, tym sa-
mym motywując pracowników naukowych 
oraz przyczyniając się do zmniejszenia nie-
pewności co do ich przyszłości zawodowej. 
Wszyscy naukowcy powinni zaznajomić się 
z takimi przepisami i ustaleniami.

waRtość moBIlNoścI
Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni 

uznać wartość mobilności geograficznej, mię-
dzysektorowej, inter- i transdyscyplinarnej 
oraz wirtualnej, a także mobilności między 
sektorem państwowym i prywatnym jako 
ważnego sposobu poszerzania wiedzy nauko-
wej oraz wspierania rozwoju zawodowego 
naukowców na każdym etapie kariery. W re-
zultacie, powinni uwzględnić takie możliwo-
ści w określonej strategii rozwoju zawodo-
wego oraz w pełni docenić i uznawać wszel-
kie doświadczenie związane z mobilnością 
w obrębie własnego systemu rozwoju kariery 
i oceny pracowników. Wiąże się to również 
z wymogiem wprowadzenia koniecznych in-
strumentów administracyjnych w celu umoż-
liwienia przenoszenia zarówno grantów, jak 
i ubezpieczenia społecznego, zgodnie z prze-
pisami ustawodawstwa krajowego.

DoStęP Do SZKoleń NauKowycH 
oRaZ możlIwość StaŁego RoZ-
woju ZawoDowego

Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni 
zapewnić, by naukowcy na każdym etapie ka-
riery zawodowej, niezależnie od rodzaju umo-
wy, mieli możliwość rozwoju zawodowego 
oraz poprawy swoich szans znalezienia pracy 
poprzez dostęp do środków umożliwiających 
stały rozwój umiejętności i kwalifikacji. Tego 
typu środki należy poddawać regularnej oce-
nie pod kątem dostępności, zainteresowania 
oraz skuteczności w podnoszeniu kwalifikacji, 
umiejętności oraz szans znalezienia pracy.

DoStęP Do DoRaDZtwa 
zAWodoWego

Pracodawcy i/lub grantodawcy powin-
ni zapewnić naukowcom na każdym etapie 
kariery zawodowej i niezależnie od rodzaju 
umowy, w instytucjach, których to dotyczy, 
lub w ramach współpracy z innymi struktura-
mi, doradztwo zawodowe oraz pomoc w za-
kresie znalezienia pracy.

PRawa wŁaSNoścI 
INteleKtualNej

Grantodawcy i/lub pracodawcy powin-
ni zapewnić, by naukowcy na każdym etapie 
kariery zawodowej czerpali korzyści z wy-
korzystywania (jeśli ma ono miejsce) swoich 
wyników w zakresie badań i rozwoju poprzez 
ochronę prawną oraz, w szczególności, po-
przez właściwą ochronę praw własności in-
telektualnej, w tym praw autorskich. Polityki 
lub praktyki winny określać, jakie prawa przy-
sługują naukowcom i/lub, jeśli ma to zastoso-
wanie, pracodawcom i innym stronom, w tym 
zewnętrznym organizacjom komercyjnym lub 
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przemysłowym, o których prawdopodobnie 
stanowią określone porozumienia w zakresie 
współpracy lub inne rodzaje porozumień.

wSPóŁautoRStwo
Instytucje powinny pozytywnie odnosić 

się do współautorstwa przy ocenie kadry 
naukowej, gdyż jest ono dowodem konstruk-
tywnego podejścia do prowadzenia badań 
naukowych. Z tego względu pracodawcy i/
lub grantodawcy powinni opracowywać stra-
tegie, praktyki oraz procedury zapewniające 
naukowcom, w tym naukowcom na począt-
kowym etapie kariery, konieczne warunki 
ramowe, tak, aby mogli oni korzystać z prawa 
do uznania oraz wymienienia na liście i/lub 
cytowania, w kontekście rzeczywistego wkła-
du, jaki wnoszą, jako współautorzy prac, pa-
tentów itp. lub z prawa do publikacji swoich 
wyników badań niezależnie od swoich opie-
kunów.

oPIeKa NauKowa
Pracodawcy i/lub grantodawcy powinni 

zadbać o to, by wyznaczono osobę, do której 
mogą zgłaszać się początkujący naukowcy 
w kwestiach związanych z wykonywaniem 
swoich obowiązków zawodowych oraz by 
zostali oni o tym powiadomieni. Tego typu 
ustalenia powinny jasno określać, że propo-
nowani opiekunowie naukowi są wystarcza-
jąco biegli w nadzorowaniu prac badawczych, 
dysponują czasem, wiedzą, doświadczeniem, 
kompetencjami i zaangażowaniem, dzięki 
którym mogą zaoferować stażystom odpo-
wiednie wsparcie oraz zapewnić konieczne 
procedury monitorowania postępów i oceny, 
a także niezbędne mechanizmy udzielania in-
formacji zwrotnej. 

NaucZaNIe
Nauczanie jest istotnym sposobem or-

ganizacji i upowszechniania wiedzy i z tego 
względu należy je postrzegać jako cenną 
możliwość w ramach ścieżki rozwoju zawo-
dowego naukowców. Jednakże obowiązki 
w zakresie nauczania nie powinny być nad-
miernie obciążające i, szczególnie na po-
czątkowym etapie kariery, nie powinny sta-
nowić dla naukowców przeszkody w pro-
wadzeniu badań naukowych. Grantodawcy 
i/lub pracodawcy powinni zapewnić, by 
obowiązki w zakresie nauczania były odpo-
wiednio wynagradzane oraz uwzględniane 
w systemach oceny pracowników, a także, 
by czas poświęcony na szkolenia początku-
jących naukowców przez kadrę z wyższym 
stopniem naukowym został uznany jako 
część ich zaangażowania w proces naucza-
nia. Należy zapewnić odpowiednie prze-
szkolenie w zakresie nauczania i prowadze-
nia szkoleń w ramach rozwoju zawodowego 
naukowców.

SyStemy oceNy PRacowNIKów
Grantodawcy i/lub pracodawcy powin-

ni wprowadzić dla wszystkich naukowców, 
w tym dla starszych pracowników nauko-
wych, systemy oceny pracowników w celu 
regularnej oceny ich wyników zawodowych 
przeprowadzanej w sposób przejrzysty 
przez niezależną (zaś w przypadku star-
szych pracowników naukowych najlepiej 
przez międzynarodową) komisję. Tego typu 
procedury oceny pracowników powinny od-
powiednio uwzględniać ogólną kreatywność 
naukową oraz wyniki badań naukowców, np. 
publikacje, patenty, zarządzanie badaniami 
naukowymi, nauczanie/prowadzenie wykła-
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dów, opiekę naukową, doradztwo, współpra-
cę krajową lub międzynarodową, obowiązki 
administracyjne, działania w zakresie sze-
rzenia świadomości naukowej w społeczeń-
stwie oraz mobilność, a także powinny być 
brane pod uwagę w kontekście rozwoju za-
wodowego.

SKaRgI/aPelacje
Grantodawcy i/lub pracodawcy naukow-

ców powinni określić, zgodnie z krajowymi 
zasadami i przepisami, odpowiednie pro-
cedury, na przykład wyznaczyć bezstronną 
osobę (np. w charakterze rzecznika), która 
rozpatrywałaby skargi/apelacje naukow-
ców, w tym także kwestie dotyczące kon-
fliktów między opiekunami naukowymi 
a początkującymi naukowcami. Tego typu 
procedury powinny zapewnić całej kadrze 
naukowej poufną i nieformalną pomoc 
w rozwiązywaniu konfliktów związanych 
z pracą i w przypadku sporów i skarg; ce-
lem tych procedur jest propagowanie spra-
wiedliwego i równego traktowania w obrę-
bie instytucji oraz poprawa ogólnej jakości 
środowiska pracy.

wPŁyw Na oRgaNy DecyZyjNe
Grantodawcy i/lub pracodawcy naukow-

ców powinni uznać za w pełni uzasadnione, 
a wręcz pożądane, prawo naukowców do 
posiadania przedstawicieli we właściwych 
organach informacyjnych, konsultacyjnych 
i decyzyjnych w instytucjach, w których pra-
cują, w celu ochrony i reprezentowania indy-
widualnych i zbiorowych interesów naukow-
ców jako profesjonalistów oraz aktywnego 
włączenia się w prace instytucji.

ReKRutacja
Pracodawcy i/lub grantodawcy powinni 

zapewnić, by standardy przyjmowania na-
ukowców do pracy, szczególnie na począt-
kowym etapie kariery, były jasno określo-
ne, a także powinni ułatwić dostęp grupom 
w trudniejszym położeniu lub naukowcom 
powracającym do kariery naukowej, w tym 
nauczycielom (na każdym poziomie syste-
mu szkolnictwa) powracającym do kariery 
naukowej. Pracodawcy i/lub grantodawcy 
naukowców powinni przestrzegać zasad 
określonych w Kodeksie Postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych podczas 
mianowania lub rekrutacji naukowców.

ŹRóDŁa 
http://www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca
http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf


