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STUDIA PRAWNICZE KUL
1 (53) 2013

Katarzyna Babiarz – Mikulska* 

Charakter prawny sądu upadłościowego  
oraz jego czynności w postępowaniu upadłościowym 

– uwagi praktyczne na tle postępowania  
z opcją likwidacyjną

1. Uwagi ogólne 

Problematyka charakteru prawnego i zakresu czynności sądu upadło-
ściowego była przedmiotem rozważań na tle rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe1 
(dalej: pr.u.) i wielu wypowiedzi doktrynalnych2. Czynności sądu upadło-
ściowego podzielono przy tym na: orzecznicze i odwoławcze3, lecz wpro-
wadzano też inne ich klasyfikacje, wyróżniając np. czynności kierownicze, 
nadzorcze i dyscyplinarno-karne4. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki czyn-
ności sądu upadłościowego na poszczególnych etapach postępowania, 
a także omówienie charakteru prawnego instytucji tego sądu na gruncie 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze5 (dalej: 
pr.u.n.). Omówienie tych zagadnień w niniejszym opracowaniu dokona-
ne zostanie skrótowo, bowiem formuła artykułu nie pozwala na wnikli-
wą analizę poszczególnych kompetencji sądu i ma na celu jedynie zasy-
gnalizowanie pewnych występujących w praktyce sądowej problemów. 

* Dr, Sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach.
1 Tekst jedn. Dz. U. z 1991r. Nr 118, poz. 512 z późn. zm.
2 Por. na ten temat O. Buber, Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936, s. 91 i n., 

P. Nazarewicz, „Przegląd Prawa Handlowego” 1992, nr 1 s. 13, J. Brol, Charakter postępowa-
nia upadłościowego oraz wpływ ogłoszenia upadłości na procesowe postępowanie cywilne, Prawo 
upadłościowe w świetle praktyki sądowej, Warszawa 1995, s. 88, P. Pogonowski, Organy postę-
powania upadłościowego, Warszawa 2001, s. 29 i n. oraz 38 i n.

3 Taki podział wprowadził O. Buber, dz. cyt., s. 91 i n.
4 Zob.  P. Pogonowski, dz. cyt., s. 42 i n. 
5 Tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1112 z późn. zm.
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Analiza ta została dokonana w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, 
z przytoczeniem poglądów doktryny i orzecznictwa, a także przez pry-
zmat praktyki orzeczniczej autorki.

2. Charakter prawny sądu upadłościowego  
w postępowaniu upadłościowym

W zasadzie poza sporem na tle regulacji przepisów ustawy prawo 
upadłościowe i naprawcze pozostaje fakt zakwalifikowania sądu do orga-
nów postępowania upadłościowego6. Jest to obligatoryjny organ sądowy, 
który jednocześnie pozostaje organem samoistnym zarówno w odniesie-
niu do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak też właści-
wego postępowania upadłościowego7. Zgodzić się przy tym należy, że jest 
to organ sądowy sui generis, niezainteresowany wynikiem rozstrzygnięcia 
sprawy (przez pryzmat przesłanek organów procesowych) i wyposażony 
we władzę państwową (imperium)8.  

Sąd upadłościowy jest przy tym pojęciem funkcjonalnym, bowiem nie 
chodzi tu o wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, lecz jedynie o wyod-
rębnienie kompetencyjne sądu rejonowego9. Sądem upadłościowym jest 
zatem wydział gospodarczy lub wydział do spraw upadłościowych i na-
prawczych sądu rejonowego, stanowiący jeden z kilku wydziałów sądów 
powszechnych10. Kompetencje i skład sądu upadłościowego są zasadni-

6 Por. na ten temat A. G. Harla, Organy postępowania upadłościowego a organy postępowa-
nia cywilnego w ujęciu systemowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 4, s. 23. Takim 
określeniem posługują się przy tym przykładowo: S. Gurgul, Prawo upadłościowe i napraw-
cze. Komentarz, Warszawa 2010, s. 570, I. Gil, [w:] E. Marszałkowska – Krześ, I. Gil, Postępo-
wanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych, Warszawa 2011, s. 49. W poprzednim stanie 
prawnym pogląd taki podzielali m. in. S. Gurgul, Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, 
Warszawa 2000, s. 361, P. Pogonowski, dz. cyt., s. 38. Warto jednak zauważyć, że F. Zedler 
posługuje się pojęciem organu prowadzącego postępowanie upadłościowe (Prawo upadło-
ściowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004, s. 111).

7 Por. na ten temat obszerny wywód A. G. Harli, dz. cyt., s. 23.
8 Por. poglądy M. Waligórskiego w tym zakresie wyrażone na tle koncepcji organów 

procesowych (Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu. Część II. Struktura 
procesu cywilnego, Warszawa 1947, s. 217 i n). 

9 Por. na ten temat S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze..., s. 70, A. Jakubecki, [w:] A. Ja-
kubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, s.  46, R. Adamus, 
[w:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, s. 93.

10 Por. art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. (dalej: pr.u.s.p.).
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czo różne w zależności od poszczególnych etapów tego postępowania. 
Zasadą jest zatem trzyosobowy (zawodowy) skład sądu upadłościowego 
w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i jego wyłączność 
w zakresie wydawania sądowych decyzji (merytorycznych oraz innych 
„wpadkowych”, wskazanych w ustawie, i związanych z nimi czynności 
formalnych, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez przewodni-
czącego oraz sędziego wyznaczonego11) w toku tego postępowania (art. 
18 pr.u.n.), a także – zasadniczo – skład jednoosobowy sądu upadłościo-
wego we właściwym postępowaniu upadłościowym, za wyjątkiem przy-
padków, w których orzeka jako sąd trzyosobowy (zawodowy) – art. 150 
pr.u.n. 

Trzeba w tym miejscu wspomnieć także o wyłączeniu ustawowym sę-
dziego – komisarza ze składu sądu upadłościowego w przedmiocie roz-
poznania zażalenia na jego postanowienie (art. 150 ust. 3 pr.u.n.). Jest to 
przy tym wyłączenie ustawowe o charakterze zamkniętym – nie może być 
interpretowane rozszerzająco i nie dotyczy innych sytuacji, niewymienio-
nych w przepisie12. Nie istnieje przy tym obowiązek wskazywania „sta-
łych” sędziów sądu upadłościowego z imienia i nazwiska na czas trwania 
tego postępowania, a jego skład może być zmienny (inaczej niż w przy-
padku sędziego – komisarza13). 

Jak już wspomniałam, charakter prawny sądu upadłościowego w po-
stępowaniu upadłościowym kształtuje zasadniczo wydawanie meryto-
rycznych rozstrzygnięć, zarówno na etapie postępowania w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości, jak też właściwego postępowania upadłościowego. 
Stosownie do okoliczności sąd ten wydaje także formalne decyzje w przy-
padkach, gdy ustawa to przewiduje. Dotyczy to zwłaszcza kwestii zarzą-
dzeń związanych z nadawaniem biegu pismom, wnioskom i orzeczeniom 
(por. art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego – dalej: k.p.c.14 w zw. z art. 35 i  art. 229 pr.u.n., a także art. 
29 pr.u.n.). Rozstrzygnięcia te (co oczywiste) nie noszą znamion rozstrzy-
gnięć merytorycznych. 

11 Taki pogląd reprezentuje też P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komen-
tarz, Warszawa 2007, s. 29. Por. też E. Marszałkowska – Krześ, I. Gil, dz. cyt., s. 51.

12 Tak też F. Zedler, [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, dz. cyt., s. 381, D. Zienkiewicz, [w:] 
D. Zienkiewicz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004, s. 281. 
Warto przytoczyć i podzielić postulat wyrażony przez P. Zimmermana, by w toku postę-
powania upadłościowego właściwego nie łączyć funkcji sędziego – komisarza oraz funkcji 
sądu upadłościowego działającego jednoosobowo, bowiem osłabia to funkcję nadzorczą 
sędziego – komisarza oraz grozi zachwianiem zasady obiektywizmu sądu, zob. P. Zim-
merman, dz. cyt., s. 205.

13 Por. na ten temat przykładowo S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze…, s. 161. 
14 Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.
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Omawiając problematykę kompetencji sądu upadłościowego, nie spo-
sób też nie wspomnieć o innych uprawnieniach tego sądu wynikających 
z ustawy, zwłaszcza o treści regulacji art. 373 i n. pr.u.n., zgodnie z którą 
sąd upadłościowy orzeka również w przedmiocie zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej. W sprawach o pozbawienie prawa prowadze-
nia działalności gospodarczej sąd upadłościowy orzeka w składzie jedno-
osobowym15. Wśród innych prerogatyw sądu upadłościowego wymienić 
też należy np. orzekanie w przedmiocie uznania zagranicznych postę-
powań upadłościowych – art. 385 pr.u.n., a także współpracy z sądami 
i zarządcami zagranicznymi – art. 413 pr.u.n. Kompetencje te wykraczają 
poza zakres postępowania upadłościowego z opcją likwidacyjną i dlatego 
nie będą omówione w niniejszym opracowaniu. 

Reasumując dotychczasowe rozważania, należy wskazać, że sąd upa-
dłościowy jest obligatoryjnym sądowym organem postępowania upa-
dłościowego, procedującym od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości aż do czasu jego zakończenia, który wykonuje swoje upraw-
nienia i obowiązki na podstawie umocowania ustawowego, a przy tym 
jest zasadniczo jedynym „sądowym” podmiotem postępowania upadło-
ściowego uprawionym do podejmowania decyzji merytorycznych i roz-
strzygnięć formalnych w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości oraz jednym z dwóch podmiotów „sądowych” wydających 
takie rozstrzygnięcia w toku właściwego postępowania upadłościowego: 
tu zasadą jest samodzielne działanie prawidłowo umocowanego sędzie-
go–komisarza, zaś sąd upadłościowy wydaje orzeczenia w zakresie dlań 
zastrzeżonym ustawowo oraz działa jako sąd odwoławczy od orzeczeń 
sędziego–komisarza w przypadkach wskazanych w ustawie. 

Tak ustalony status prawny sądu upadłościowego w postępowaniu 
upadłościowym należy przy tym dookreślić skatalogowaniem poszcze-
gólnych czynności decyzyjnych podejmowanych przez niego w toku tego 
postępowania: wskazania jego poszczególnych praw i obowiązków na 
etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwe-
go postępowania upadłościowego. W mojej ocenie ich podział ma istotne 
znaczenie przez pryzmat zadań rzeczywiście wypełnianych przez sąd, 
stąd w opracowaniu niniejszym postaram się usystematyzować proble-
matykę tych działań z uwzględnieniem aspektów praktycznych. 

15 Por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r., III CZP 87/04, w OSNC 
2006, nr 2, poz. 19 i postanowienie z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 30/05, LEX nr 175389.
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3. Czynności sądu upadłościowego w postępowaniu  
upadłościowym z opcją likwidacyjną – próba systematyzacji

Zgodnie z treścią art. 18 pr.u.n., sprawy o ogłoszenie upadłości rozpo-
znaje sąd upadłościowy w składzie trzech sędziów zawodowych. Sądem 
upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Na etapie postępo-
wania w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd upadłościowy jest zatem 
organem wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji zarówno 
merytorycznych, jak też formalnych. 

Uważam, że zasadne jest wprowadzenie podziału dychotomicznego 
czynności sądu upadłościowego na każdym z etapów postępowania: na 
czynności, których dokonywać może i czynności, do których wykonania 
jest zobowiązany (fakultatywne i obligatoryjne). Taki podział ma bowiem 
w moim przekonaniu zasadnicze znaczenie z punktu widzenia praktycz-
nego (przyczynia się do ułatwienia pracy sądu) i w sposób konkretny do-
określa charakter prawny omawianej instytucji. Szczegółowe omówienie 
w niniejszym opracowaniu poszczególnych praw i obowiązków jest przy 
tym niemożliwe ze względu na jego rozmiary, dlatego też ograniczę się 
jedynie do wskazania poszczególnych czynności i zasygnalizowania pew-
nych związanych z nimi problemów.

3.1. Czynności fakultatywne sądu upadłościowego  
w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości 

Sąd upadłościowy na gruncie pr.u.n. w postępowaniu w przedmiocie 
ogłoszenia upadłości może zatem podejmować następujące czynności (fa-
kultatywnie):

– w razie potrzeby może wysłuchać dłużnika oraz wierzyciela bę-
dącego wnioskodawcą, a w sprawie upadłości przedsiębiorstwa 
państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także 
odpowiednio organ założycielski albo przedstawiciela ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa; sąd wysłuchuje dłużnika 
z zachowaniem przepisów k.p.c. o przesłuchaniu stron, po odebra-
niu od niego przyrzeczenia; gdyby wysłuchanie, o którym mowa 
w ust. 2, było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, sąd może za-
żądać od dłużnika złożenia wyjaśnień na piśmie z podpisem nota-
rialnie poświadczonym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywych zeznań; wyjaśnienia te są dowodem w sprawie 
(art. 30 pr.u.n.);



12 Katarzyna Babiarz – Mikulska

– może przesłuchać inne osoby w trybie art. 217 pr.u.n (art. 30 ust. 4 
pr.u.n.)16;

– może dopuścić dowód z opinii biegłego w celu zbadania stanu 
przedsiębiorstwa oraz zachowania terminu, o którym mowa w art. 
21 ust. 1 pr.u.n. (art. 31 pr.u.n.)17;

– może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczaso-
wego nadzorcy sądowego (art. 38 pr.u.n.);

– na wniosek dłużnika sąd może zawiesić prowadzoną przeciwko 
niemu egzekucję wierzytelności objętej z mocy prawa układem, je-
żeli egzekucja mogłaby uniemożliwić lub utrudnić przyjęcie ukła-
du; jeżeli zawieszenie dotyczy egzekucji z rachunku bankowego sąd 
może także uchylić zajęcie (art. 39 pr.u.n.)18;

– może stosować inne sposoby zabezpieczenia, w tym także zabezpie-
czenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem 
dłużnika, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój 
majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także 
gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądo-
wego (art. 40 pr.u.n.);

– może zwołać wstępne zgromadzenie wierzycieli w celu podjęcia 
uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowe-
go, wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia układu (art. 44 pr.u.n.);

– może wyznaczyć rozprawę do rozpoznania sprawy (art. 27 ust. 1 
pr.u.n.);

– może przeprowadzić postępowanie dowodowe na posiedzeniu nie-
jawnym (art. 27 ust. 2 pr.u.n.).

16 Celem przyspieszenia postępowania wprowadzona została możliwość wysłucha-
nia w trybie pisemnym. Szerzej na ten temat por. S. Ociessa, [w:] A. Witosz (red.), dz. cyt., 
s. 446 i n.

17 Dopuszczenie tego dowodu jest uzasadnione zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne 
jest pozyskanie wiadomości specjalnych od biegłych. Sąd samodzielnie jednak ocenia, czy 
zaprzestanie płacenia długów przez dłużnika ma charakter trwały. W przypadku złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, powinien się on liczyć z koniecznością 
uiszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych ze sporządzeniem opinii przez bie-
głego lub biegłych pod rygorem odrzucenia wniosku – art. 32 ust. 5 pr.u.n.

18 Warto podkreślić, że chodzi tu wyłącznie o zawieszenie postępowania egzekucyj-
nego w odniesieniu do wierzytelności, która w postępowaniu z opcją układową objęta 
jest z mocy prawa układem. Po nowelizacji tego przepisu, wprowadzonej ustawą z dnia 
6 marca 2009r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 53, 
poz. 434), niedopuszczalne jest w trybie tej regulacji zawieszenie postępowania egzeku-
cyjnego w odniesieniu do wniosku o ogłoszenie upadłości z opcją likwidacyjną – por. uza-
sadnienie projektu ustawy, druk Sejmu RP VI kadencji nr 654, http://www.sejm.gov.pl., 
[dostęp: 11 czerwca 2008 r.].  
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3.2. Czynności obligatoryjne sądu upadłościowego  
w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości 

Do obligatoryjnych czynności sądu upadłościowego na etapie postę-
powania w przedmiocie ogłoszenia upadłości z opcją likwidacyjną należą 
natomiast: 

– wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłosze-
nie upadłości, lecz tylko takich, które podlegają uzupełnieniu (art. 
35 pr.u.n. w zw. z art. 130 k.p.c.);

– zwrócenie wniosku o ogłoszenie upadłości, do którego dłużnik nie 
dołączył oświadczenia na piśmie co do prawdziwości danych za-
wartych we wniosku (art. 25 pr.u.n.);

– jeżeli dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego 
przedstawiciel ustawowy, a także gdy w składzie organów dłużnika 
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadają-
cą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, ustanowie-
nie dla niego kuratora; przepis stosuje się odpowiednio w przypad-
ku śmierci dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 
(art. 261 pr.u.n.);

– rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym (art. 27 ust. 1 pr.u.n.)19;
– zwrócenie wniosku o ogłoszenie upadłości nieodpowiadającego 

wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłaconego bez 
wezwania o uzupełnienie lub opłacenie wniosku, jeżeli został on 
zgłoszony przez wnioskodawcę reprezentowanego przez adwokata 
lub radcę prawnego (art. 28 ust. 1 pr.u.n.);

– zwrócenie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli na skutek braku 
lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika lub niewykonania 
innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu (art. 29 
pr.u.n.);

– rozstrzyganie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów są-
dowych oraz orzekanie w przedmiocie tych kosztów (art. 32 pr.u.n. 
i 34 ust. 1 pr.u.n.);

– jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości złożył dłużnik, dokonywa-
nie z urzędu zabezpieczenia majątku dłużnika; jeżeli z wnioskiem 
o ogłoszenie upadłości wystąpił wierzyciel lub inny uprawniony, 
zabezpieczenia dokonuje się na jego żądanie; 

19 Co do zasady wszakże sąd upadłościowy rozpoznaje sprawę na posiedzeniu nie-
jawnym; na ten temat por. obszerne uwagi Sądu Najwyższego w uzasadnieniu postano-
wienia z dnia 5 listopada 2004 r., III CK 27/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 163.  
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– dokonywanie doręczeń postanowień i nadawanie biegu zażaleniom 
na własne rozstrzygnięcia.

Jak już wspomniałam, sąd upadłościowy w postępowaniu w przed-
miocie ogłoszenia upadłości orzeka w składzie trzech sędziów zawodo-
wych (art. 18 pr.u.n.). Trzeba jednak pamiętać, że – zgodnie z art. 35 pr.u.n. 
– w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości szereg czynności 
zastrzeżonych jest dla przewodniczącego20. Podobnie jest przy tym uregu-
lowana kwestia wstępnego zgromadzenia wierzycieli: któremu przewod-
niczy samodzielnie sędzia wyznaczony ze składu sądu rozpoznającego 
wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 46 ust. 1 pr.u.n.). W praktyce, tuż po 
wpłynięciu do sądu, wniosek o ogłoszenie upadłości jest kierowany przez 
przewodniczącego wydziału do referatu poszczególnych sędziów, którzy 
podejmują stosowne decyzje formalne związane z nadaniem sprawie dal-
szego biegu (por. § 49 i 57 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych21).

3.3. Czynności fakultatywne sądu upadłościowego  
we właściwym postępowaniu upadłościowym 

Jeśli chodzi o fakultatywne czynności sądu upadłościowego we wła-
ściwym postępowaniu upadłościowym, to należą do nich:

– zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z po-
stępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępo-
wanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli podstawy przeprowa-
dzenia takiego postępowania ujawniły się dopiero po ogłoszeniu 
upadłości; zmiana sposobu prowadzenia postępowania podlega 
obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 16 pr.u-
.n.)22;

– zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego 
z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie 
obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli podstawy przepro-
wadzenia takiego postępowania ujawniły się dopiero w toku postę-
powania; zmiana sposobu prowadzenia postępowania podlega ob-

20 Tak też P. Zimmerman, dz. cyt., s. 29.
21 Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późn. zm.
22 Należy wskazać, że postanowienie w tym zakresie nie podlega zaskarżeniu, gdy 

tymczasem w sytuacji odwrotnej (zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości układo-
wej na likwidacyjną) jest ono zaskarżalne; por. na ten temat S. Gurgul, Prawo upadłościowe 
i naprawcze…, s. 52.   
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wieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 17 ust. 1 
pr.u.n.)23;

– zabezpieczenie powództwa o wyłączenie mienia z masy upadłości 
przez ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania mienia objęte-
go żądaniem (art. 74 ust. 4 pr.u.n.);

– połączenie do łącznego rozpoznania spraw upadłościowych pro-
wadzonych wobec wspólników spółki cywilnej w razie ogłoszenia 
upadłości wszystkich jej wspólników lub w razie ogłoszenia upa-
dłości osobowej spółki handlowej oraz jej wspólników ponoszących 
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym 
swoim majątkiem (art. 215 pr.u.n.); 

– wysłuchanie upadłego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, 
wierzyciela, członka rady wierzycieli lub innych osób (w tym świad-
ka lub biegłego) na posiedzeniu i sporządzenie protokołu, w obec-
ności lub nieobecności innych osób zainteresowanych, bądź odebra-
nie od osób wysłuchiwanych oświadczenia na piśmie, ewentualnie 
zobowiązanie do dołączenia do oświadczenia podpisu notarialnie 
poświadczonego (art. 217 pr.u.n.);

– orzekanie o umorzeniu w całości lub części zobowiązań upadłego, 
które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym na 
wniosek upadłego, którym jest osoba fizyczna, w postanowieniu 
o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwi-
dację majątku upadłego (art. 369 pr.u.n.)24. 

3.4. Czynności obligatoryjne sądu upadłościowego  
we właściwym postępowaniu upadłościowym 

Do obligatoryjnych decyzji sądu upadłościowego we właściwym po-
stępowaniu upadłościowym należą natomiast:

23 Podstawy obligatoryjnej zmiany sposobu prowadzenia postępowania wymienia 
art. 289 i 304 pr.u.n. 

24 Takie umorzenie zobowiązań nie może być regułą. Może ono nastąpić jedynie w sy-
tuacji, gdy: niewypłacalność była następstwem wyjątkowych i niezależnych od dłużnika 
okoliczności (przedstawiciele doktryny wymieniają tu: ciężką chorobę dłużnika, klęski ży-
wiołowe, strajk, przy czym okoliczności te powinny być wykazane przez dłużnika – por. 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011r., II CSK 370/10, LEX nr 1027167), 
nie istnieją okoliczności uzasadniające orzeczenie wobec dłużnika zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej w trybie art. 373 i n. pr.u.n., a upadły rzetelnie wykonywał nało-
żone na niego obowiązki w postępowaniu upadłościowym. 
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– ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, 
w razie gdy brak jest podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwo-
ścią zawarcia układu (art. 15 pr.u.n.);

– rozstrzyganie powództwa w przedmiocie wyłączenia mienia z masy 
upadłości (art. 74 pr.u.n.)25;

– w razie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością 
zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmu-
jącej likwidację majątku upadłego, orzekanie  o odwołaniu nadzorcy 
sądowego albo zarządcy i powołaniu syndyka; w  razie zmiany po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku 
upadłego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością 
zawarcia układu sąd orzeka również o odwołaniu syndyka i powo-
łaniu nadzorcy sądowego albo zarządcy (art. 158 pr.u.n.);

– orzekanie o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków syndyka, nadzor-
cy sądowego i zarządcy (art. 164 pr.u.n.);

– określanie wstępnej i ostatecznej wysokości wynagrodzenia syndy-
ka, nadzorcy sądowego i zarządcy na wniosek syndyka, nadzorcy 
sądowego albo zarządcy (art. 165 1-3 pr.u.n.); 

– orzekanie o zwrocie wypłaconych zaliczek i wydatków wyższych 
niż konieczne (art. 165 ust. 4 pr.u.n.); 

– odwoływanie syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, jeżeli 
nie pełnią należycie swoich obowiązków lub z powodu przeszkody 
nie mogą ich pełnić albo na ich wniosek, na wniosek rady wierzy-
cieli lub członka rady wierzycieli, albo w  przypadku cofnięcia lub 
zawieszenia praw wynikających z licencji syndyka przez Ministra 
Sprawiedliwości (art. 170 pr.u.n);

– rozpoznawanie zażaleń jako sąd drugiej instancji na postanowienia 
sędziego–komisarza w przypadkach wskazanych w ustawie (art. 
222 ust. 1 pr.u.n.), np.: w przedmiocie upomnienia lub nałożenia 
grzywny na syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę albo ich za-
stępców i odwołania zastępców syndyka, nadzorcy sądowego i za-
rządcy przysługuje zażalenie (art. 172 ust. 1 pr.u.n.), w przedmio-
cie rozpoznania sprzeciwów co do uznania bądź odmowy uznania 
wierzytelności (art. 259 ust. 2 pr.u.n.), w przedmiocie zatwierdzenia 
wyboru oferenta (art. 320 ust. 2 pr.u.n), w przedmiocie rozpozna-

25 Powództwo o wyłączenie z masy niezależnie od wartości przedmiotu sporu wnosi 
się do sądu upadłościowego, który sprawę taką rejestruje w Rep. GUo (§ 198 zarządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, Dz. Urz. MS 
Nr 5, poz. 22 z późn. zm.). Od pozwu należy uiścić opłatę stosunkową w wysokości 5% 
wartości przedmiotu sporu (należy ją sprecyzować) – art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 
2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.
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nia zarzutów przeciwko planowi podziału (art. 350 ust. 3 pr.u.n), 
w przedmiocie kosztów likwidacji majątku po umorzeniu postępo-
wania upadłościowego (art. 366 ust. 3 pr.u.n.);

– wydawanie postanowień o umorzeniu postępowania upadłościo-
wego (art. 361 pr.u.n.); 

– ogłaszanie przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym o umorzeniu postępo-
wania upadłościowego i doręczenie upadłemu, syndykowi, nadzor-
cy sądowemu albo zarządcy oraz członkom rady wierzycieli odpisu 
postanowienia (art. 362 pr.u.n.);

– stwierdzanie zakończenia postępowania upadłościowego po wyko-
naniu ostatecznego planu podziału w sprawach, w których postępo-
wanie upadłościowe obejmowało likwidację majątku, lub gdy w toku 
postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku 
upadłego wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni (art. 368 pr.u.n.);

– orzekanie w przedmiocie uchylenia postępowania upadłościowego 
w razie prawomocnego odrzucenia albo oddalenia wniosku o ogło-
szenie upadłości (art. 371 pr.u.n.) 

– nadawanie biegu zażaleniom wniesionym na własne rozstrzygnię-
cia w sytuacjach, gdy ustawa dopuszcza wniesienie zażalenia, np. 
na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia syndyka, nadzor-
cy sądowego i zarządcy oraz zwrotu do masy upadłości wydatków 
i pobranych zaliczek (art. 165 ust. 4 pr.u.n.).

Jeszcze raz podkreślić należy, że zasadą jest, iż we właściwym postępo-
waniu upadłościowym sąd upadłościowy działa jednoosobowo (art. 150 
ust. 1 pr.u.n.). Skład trzyosobowy sądu upadłościowego ustawa zastrzega 
w toku właściwego postępowania upadłościowego wyłącznie do:

– orzekania w sprawie wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka, 
nadzorcy sądowego i zarządcy (art. 164 pr.u.n.);

– określania wstępnej i ostatecznej wysokości wynagrodzenia syndy-
ka, nadzorcy sądowego i zarządcy na wniosek syndyka, nadzorcy 
sądowego albo zarządcy (art. 165 ust. 1-3 pr.u.n.); 

– orzekania o zwrocie wypłaconych zaliczek i wydatków wyższych 
niż konieczne (art. 165 ust. 4 pr.u.n.); 

– rozpoznawania zażaleń na postanowienia sędziego–komisarza 
w przypadkach przewidzianych w ustawie (art. 150 ust. 2 pr.u.n.).

Niezależnie od czynności sądu przewidzianych w pr.u.n., szereg dzia-
łań podejmuje on także na podstawie innych ustaw. Należy wśród nich 
przykładowo wymienić: 

– sprawowanie policji sesyjnej w trybie art. 48 i n. ustawy pr.u.s.p.;
– czynności wykonywane w ramach odpowiedniego stosowania 

w postępowaniu upadłościowym przepisów k.p.c. (art. 229 pr.u.n.), 
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np: rozpoznawanie wniosków o przywrócenie terminu (art. 168 
k.p.c.), zwracanie się do innych sądów z wnioskiem o wykonanie 
odezwy (art. 235 k.p.c.).

4. Podsumowanie

Mimo zakwalifikowania poszczególnych czynności sądu upadło-
ściowego do fakultatywnych bądź obligatoryjnych trzeba podkreślić, że 
ocena, czy dana czynność może, czy już powinna być podjęta przez sąd, 
wynika z okoliczności konkretnej sprawy: czasem bowiem sąd w oparciu 
o główną zasadę postępowania upadłościowego (dążenie do zaspokoje-
nie wierzycieli w jak najwyższym stopniu przy zachowaniu przedsiębior-
stwa upadłego) powinien podejmować określone czynności, które nie są 
w myśl ustawy obligatoryjne. 

Podział kompetencji sądu upadłościowego zaproponowany w niniej-
szym opracowaniu pozwala pełniej oddać treść jego uprawnień i obo-
wiązków. Jest on przy tym jednym z proponowanych sposobów klasyfi-
kacji tych czynności. Niewątpliwie ma to znaczenie praktyczne: kwestia 
obligatoryjności lub fakultatywności jest wyznacznikiem, jakie czynności 
w toku szeroko pojętego postępowania upadłościowego musi lub może 
podejmować sąd upadłościowy. Klasyfikacja ta porządkuje czynności 
sądu, a przy tym pozwala na prawidłową ocenę charakteru prawnego 
tego organu. 

Przeprowadzone rozważania należy zatem podsumować stwierdze-
niem, że sąd upadłościowy jest podmiotem pełniącym bardzo ważną rolę 
w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, w szczególności 
w zakresie jego prawidłowej oceny formalnej i merytorycznej. Wpraw-
dzie jest to sądowy organ niezainteresowany wynikiem rozstrzygnięcia, 
lecz wyposażony w uprawnienia władcze, których właściwe stosowanie 
warunkuje prawidłowe nadanie biegu sprawie oraz wydanie prawidło-
wych decyzji merytorycznych, które rzutują na dalszy bieg postępowania 
upadłościowego.

Trzeba jednak pamiętać, że również wadliwe decyzje sądu o charakte-
rze formalnym rodzą daleko idące skutki. Mimo że decyzje te mają cha-
rakter jedynie formalny, to mogą pośrednio przyczynić się do pogłębienia 
złej sytuacji majątkowej dłużnika i utrudnić osiągnięcie zasadniczej funk-
cji postępowania upadłościowego, jaką jest windykacja. Przedłużające się 
postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przed wydaniem me-
rytorycznego orzeczenia w tym zakresie dodatkowo bowiem sprzyja po-
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głębianiu złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Dlatego tak 
ważne jest, by sąd sprawnie i prawidłowo podejmował wszystkie decyzje 
w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a także był świa-
dom przysługujących mu praw oraz obowiązków na tym etapie.

Słowa kluczowe: sąd upadłościowy, czynności fakultatywne sądu upadło-
ściowego, czynności obligatoryjne sądu upadłościowego, kompetencje sądu 
upadłościowego

The LegaL NaTUre of a BaNkrUPTCy CoUrT aNd The LegaL aCTS  
of The CoUrT iN The BaNkrUPTCy ProCeediNgS  

– The PraCTiCaL remarkS wiTh reSPeCT To The BaNkrUPTCy  
ProCeediNgS By LiqUidaTioN of The BaNkrUPT’S aSSeTS

S u m m a r y

The article concerns the legal nature of Polish bankruptcy court in account 
with the bankruptcy proceedings by liquidation of the bankrupt’s assets. It 
approaches the nature of the competences of the court and presents them as 
compulsory or optional. The authoress tries also to explain the importance of 
the bankruptcy court decisions: in either proceedings to declare bankruptcy 
or proper bankruptcy proceedings.

key words: bankruptcy court, compulsory legal acts of the bankruptcy 
court, optional legal acts of the bankruptcy court, competences of the bank-
ruptcy court 

Юридический характер несостоятельного Cудa  
и его действия в несостоятельным производствe  

– практические комментарии об производствe  
C вариантом ликвидации

P е з ю м е

Статья посвящена вопросу об юридическом характере несостоятель-
ного cудa в польском производствe с возможностью ликвидации. При-
ближает проблематику о компетенции суда, что одновременнo вводит 
разделение действий между облигаторные и факультативные. Через 
призму этого анализа, автор пытается показать важность достоверность 
решений (формальных и по существу), принятых в несостоятельном 



20 Katarzyna Babiarz – Mikulska

судe на стадии производствa о банкротстве, а также в процедурах o не-
состоятельности.

ключевые слова: несостоятельный cуд, факультативные действия 
несостоятельного cудa, облигаторные действия несостоятельного cудa, 
компетенции несостоятельного cудa
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Zasada ne bis in idem w kontekście ekstradycji

1. Uwagi wstępne

Zasada ne bis in idem (określana także jako non bis in idem, rule against 
double leopardy, autrefois acquit/convict, tholed assize) zapewnia ochronę oso-
bie już osądzonej w jednym państwie przed ściganiem w celu osądzenia 
i ukarania za ten sam czyn w innym państwie1. Ma ona związek z zasadą 
bezpieczeństwa prawnego i gwarantuje osobie, której sprawa została już 
prawomocnie osądzona, że nie będzie ponownie prowadzone przeciwko 
niej postępowanie w tej samej sprawie. Kilkakrotne postępowanie pro-
wadzi bowiem do zbędnego powielania tych samych czynności, co może 
skutkować naruszeniem praw zarówno oskarżonych, jak i pokrzywdzo-
nych. Konieczność kilkukrotnego udziału w postępowaniach toczących 
się w różnych krajach może ograniczać prawo tych osób do swobodnego 
przemieszczania się, a także zwiększa obciążenie psychiczne oraz koszty 
zastępstwa prawnego2.

* Dr, Uniwersytet Rzeszowski. 
1 Szerzej na temat pojęcia i istoty tej zasady m. in. B. Nita, Orzeczenia uruchamiające za-

kaz wynikający z zasady ne bis in idem w art. 54 Konwencji Wykonawczej z Schengen, „Przegląd 
Prawa Europejskiego i Międzynarodowego” 2008, nr 1, s. 5; B. van Bockel, The Ne Bis In 
Idem Principle in EU Law, Amsterdam Ipskamp 2009, s. 2; A. Sakowicz, Zasada ne bis in idem 
w prawie karnym w ujęciu paneuropejskim, Białystok 2011, s. 29 – 71 i 108 - 119; P. Rosiak, The 
ne bis in idem Principle in Proceedings Related to Anti-Competitive Agreements in EU Competi-
tion Law, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” 2012, vol. 5(6), s. 113; B. van Boc-
kel, The ne bis in idem principle in the European Union legal order: between scope and substance, 
„Era Forum” 2012, vol. 13, cz. 3, s. 326 - 327.

2 K. Kisielewska–Tracz, E. Wyszogrodzka, Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie 
konfliktu jurysdykcji w postępowaniu karnym, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 6, s. 19.
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Zasada ne bis in idem jest uznawana za „prekursora zasady wzajemne-
go uznawania orzeczeń”3. 

Na gruncie prawa międzynarodowego zakaz ne bis in idem urasta do 
rangi zasady prawa międzynarodowego i odgrywa coraz istotniejszą rolę 
z uwagi na konkurencję jurysdykcji karnej, która jest wynikiem coraz 
częstszego zbiegu przepisów prawa międzynarodowego i europejskie-
go, nakładających na państwa obowiązek ścigania określonych kategorii 
przestępstw4.

Realizację zasady ne bis in idem na gruncie międzynarodowego prawa 
karnego można rozpatrywać na trzech płaszczyznach, a mianowicie na 
płaszczyźnie horyzontalnej, jako zbieg jurysdykcji krajowych5, wertykal-
nej, jako konkurencję jurysdykcji krajowej i międzynarodowej, oraz jako 
kolizję jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych6.

Zasada ne bis in idem może być ujęta na dwa różne sposoby. Może wy-
stępować w postaci procesowej, określanej wyrażeniem nemo debet bis ve-
xari, i w tym ujęciu uniemożliwiać ponowne postępowanie w tej samej 
sprawie przeciwko temu samemu oskarżonemu. Może także przybrać 
kształt materialnoprawny, określany wyrażeniem nemo debet bis puniri 

3 Ch. Wyngaert, G. Stessens, The international non bis in idem Principle: Resolving some 
of the Unanswered Questions, „International and Comparative Law Quarterly” 1999, (vol. 
48), s. 779. Szerzej na temat tej zasady zob. M. Płachta, Wykonywanie zagranicznych wyroków 
karnych – zarys historycznego rozwoju instytucji, „Nowe Prawo” 1985, nr 11 – 12, s. 107 – 109; 
M. Rogalski, Zasada ne bis in idem w polskim procesie karnym, „Studia Prawnicze” 2007, nr 2, 
s. 75 – 79; K. Polit–Langierowicz, Wzajemne uznawanie orzeczeń karnych między państwami 
Unii Europejskiej, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 3, s. 82 - 95; A. Sakowicz, Zasada ne bis in 
idem w prawie karnym…, s. 166 – 250; Z. Barwina, Zasada wzajemnego uznawania w sprawach 
karnych, Warszawa 2012.

4 H. Thomas, Das Recht auf Einmaligkeit der Strafverfolgung. Vom Nationalem zum inter-
nationalem ne bis in idem, Baden – Baden 2002, s. 2. Tak również: T. Hackner, W. Schomburg, 
O. Lagodny, N. Wolf, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, München 2003, s. 167; M. Ro-
galski, Zasada ne bis in idem…, s. 92.

5 Na płaszczyźnie horyzontalnej zbieg jurysdykcji krajowej wynika z faktu, że jej 
kształt uzależniony jest od suwerennej decyzji każdego państwa, co może skutkować zbie-
giem wszczętych i prowadzonych postępowań w tej samej sprawie. Ponadto niejednoli-
cie jest ujmowany przez państwa zasięg terytorialny oddziaływania zasady ne bis in idem. 
Niektóre z państw przyjmują, że zasada ta odnosi się zarówno do orzeczeń krajowych, jak 
i do orzeczeń państw obcych (tak np. Holandia i Hiszpania, Wielka Brytania i Szwecja), 
natomiast inne nie uznają obowiązywania zasady w stosunku do orzeczeń wydanych poza 
granicami kraju (np. Niemcy) bądź uznają ją w ograniczonym zakresie (np. Belgia, Francja, 
Słowenia i Włochy). Szerzej na ten temat: B. Nita, Zasada ne bis in idem w międzynarodowym 
obrocie karnym, „Państwo i Prawo” 2005, z. 3, s. 20 – 22.  

6 Szerzej na ten temat: J. L. de la Cuesta, Concurrent National and International Criminal 
Jurisdiction and the Principle „ne bis in idem”. General Report, „Revue Internationale de Droit 
Penal” 2002, no. 3 – 4, s. 708. 
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bądź ne bis poena in idem, i w tym przypadku wynikający z niej zakaz bę-
dzie miał węższy zasięg i będzie obejmował tylko ponowne karanie7.

Zasada ne bis in idem w aspekcie ekstradycji może być rozpatrywana 
jako przesłanka, która może uniemożliwić wydanie.

2. Podstawowe elementy zasady ne bis in idem na gruncie  
prawa międzynarodowego

Zasada ne bis in idem w trakcie obrad XVI Międzynarodowego Kongre-
su Prawa Karnego, który odbył się Budapeszcie w dniach 5 – 11 września 
1999 roku, została uznana za jedno z podstawowych praw człowieka, któ-
re powinno być respektowane zarówno na arenie międzynarodowej, jak 
i w poszczególnych państwach8.    

Zagadnienie obowiązywania zasady ne bis in idem na gruncie prawa 
międzynarodowego było jednym z tematów obrad podczas kolejnego, 
XVII Międzynarodowego Kongresu Prawa Karnego, który odbył się w Pe-
kinie w dniach 12 – 19 września 2004 roku, co zaowocowało podjęciem 
Uchwały, w której jeden z rozdziałów, noszący tytuł Concurrent National 
and International Criminal Jurisdiction and The Principle Ne Bis In Idem, został 
poświecony przedmiotowej tematyce. W ramach tego rozdziału wskaza-
no na następujące zagrożenia związane z kolizją jurysdykcji krajowych:

• możliwość prowadzenia wielu postępowań karnych opartych na tej 
samej podstawie faktycznej;

• wywieranie negatywnego wpływu na podstawowe prawa i wolno-
ści obywatelskie osób, których dotyczą te postępowania;

• możliwość utrudnień w ustaleniu całej działalności przestępczej 
sprawcy9.

W związku z wymienionymi zagrożeniami postulowano wypraco-
wanie mechanizmów umożliwiających ich wyeliminowanie, a do czasu 
ich wypracowania, rozwiązywanie problemów związanych z kolizją ju-
rysdykcji za pomocą stosowania i rozwoju międzynarodowych regula-
cji prawnych dotyczących współpracy międzynarodowej w sprawach 

7 G. Conway, Ne Bis in Idem in International Law, „International Criminal Law Review” 
2003, no. 3, s. 226, podobnie A. Sakowicz, Zasada ne bis in idem w prawie karnym…, s. 36 – 37. 

8 Por. B. Kunicka–Michalska, XVI Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego AIDP (Buda-
peszt, 5 – 11.09.1999), „Państwo i Prawo” 2000, z. 3, s. 98 – 100.  

9 Tekst Uchwały dostępny na stronie: http://www.chinalawcociety.com. [dostęp: 12 
czerwca 2012 r.]. 
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karnych. Zachęcano także państwa do tworzenia rozwiązań uwzględ-
niających różnice wynikające z systemów prawnych i politycznych po-
szczególnych państw na arenie międzynarodowej oraz umożliwiających 
stosowanie określonych kryteriów mających na celu uniknięcie prowa-
dzenia równocześnie lub następujących po sobie postępowań karnych, 
dotyczących tej samej osoby i tego samego czynu10. 

Zasada ne bis in idem, zawarta jest w art. 14 ust. 7 Międzynarodowe-
go Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej MPPOiP) z 16 grud-
nia 1966 roku11 oraz w art. 4 ust. 1 Protokołu numer 7 do Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej 
EKPC), podpisanego dnia 22 listopada 1984 roku12. Zakaz ujęty w tych 
regulacjach uniemożliwia prowadzenie postępowania w tej samej sprawie 
i przeciwko tej samej osobie, ale przed sądem danego państwa, ma więc 
zastosowanie w odniesieniu do postępowań wewnątrzkrajowych13.

W ramach Rady Europy uregulowania odnoszące się do zasady ne bis 
in idem zawiera Europejska Konwencja o międzynarodowej mocy praw-
nej wyroków w sprawach karnych z 28 maja 1970 roku14 oraz Europej-
ska Konwencja o przekazywaniu ścigania w sprawach karnych z 15 maja 
1972 roku15. Konwencja o międzynarodowej ważności wyroków karnych 
z 1970 roku, dążąc do rozszerzenia ważności zagranicznych wyroków 
karnych, w art. 1 lit. a wprowadziła pojęcie „europejskiego wyroku kar-
nego”, oznaczającego każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd 
karny państwa, które jest stroną Konwencji, na skutek przeprowadzonego 
postępowania karnego.

10 Teksty wygłoszonych na konferencji sprawozdań krajowych, raport generalny oraz 
projekt uchwały zostały opublikowane, „Revue Internationale de Droit Penal” 2002, no. 
3 – 4. Zob. także: M. Rogalski, Zasada ne bis in idem…, s. 92 – 94.

11 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 
12 Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364.
13 Co prawda brak jest jednolitego stanowiska co do zakresu zakazu ne bis in idem 

występującego w art. 14 ust. 7 MPPOiP z 1966 r., dominuje jednak stanowisko o jego obo-
wiązywaniu na gruncie wewnątrzpaństwowym. Zob. L. Gardocki, Zagadnienia internacjo-
nalizacji odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione za granicą, Warszawa 1979, s. 50; 
G. Rejman (red.), Kodeks karny, część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 1380; Ch. Wyn-
gaert, G. Stessens, dz. cyt., s. 797; D. D. Spinellis, Global Report. The ne bis in idem Principle in 
„Global” Instruments, „Revue Internationale de Droit Penal” 2002, nr. 3 – 4, s. 1149 – 1162; 
M. Rogalski, Przesłanka procesowa powagi rzeczy osądzonej – zagadnienia wybrane, „Ius et Ad-
ministratio” 2004, nr 3, s. 32; K. Buchała, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komen-
tarz, t. I, Kraków 2004, s. 1366. 

14 European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, 
28.05.1970, Council of Europe Treaty Series (dalej: CETS) No. 70. 

15 European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, 
15.05.1972, CETS  No. 73.



Zasada ne bis in idem w kontekście ekstradycji 25

3.  Zasada ne bis in idem w ujęciu negatywnej przesłanki  
ekstradycji

Zasada ne bis in idem jako przesłanka niedopuszczalności wydania jest 
zwarta w Modelowym Traktacie Ekstradycyjnym z 1990 roku, w którym 
zalecono, by ostateczne orzeczenie wydane w państwie wezwanym w sto-
sunku do osoby i za przestępstwo objęte wnioskiem pociągało za sobą 
bezwzględną niedopuszczalność ekstradycji16.

Zasada ne bis in idem jest sankcjonowana postanowieniami Europej-
skiej Konwencji o ekstradycji z 1957 roku, w której w art. 9 zakazano 
ekstradycji osoby, w stosunku do której zapadło prawomocne orzecze-
nie właściwych organów strony wezwanej, dotyczące przestępstwa bądź 
przestępstw wymienionych we wniosku ekstradycyjnym. Ponadto, Kon-
wencja umożliwia odmowę wydania, gdy mocą decyzji właściwych orga-
nów strony wezwanej postanowiono o niewszczynaniu postępowania lub 
o jego umorzeniu w związku z tym lub tymi samymi przestępstwami17.

Powyższe regulacje zostały rozszerzone postanowieniami Protoko-
łu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o ekstradycji, podpisanego 
w 1975 roku18. Na podstawie art. 2 Protokołu przesądzono o niedopusz-
czalności ekstradycji, gdy w państwie trzecim, które jest stroną Konwen-
cji, w sprawie o przestępstwo lub przestępstwa, w odniesieniu do których 
wniosek został złożony, zostało wydane prawomocne orzeczenie i jeżeli 
nastąpiło uniewinnienie oskarżonego, wykonano w całości karę pozba-
wienia wolności lub inny orzeczony środek, bądź zastosowano ułaskawie-
nie lub amnestię co do całości albo niewykonanej części kary, albo sąd 
skazując oskarżonego odstąpił od wymierzenia kary.

Odstępstwo od przedstawionych wyżej zasad, skutkujące możliwo-
ścią ekstradycji, jest dopuszczalne w trzech następujących przypadkach:

• gdy przestępstwo, w związku z którym zapadło orzeczenie, zostało 
popełnione przeciwko osobie, instytucji lub dobru o charakterze pu-
blicznym w państwie wzywającym,

• gdy osoba, wobec której zapadło orzeczenie, jest osobą publiczną 
w państwie wzywającym, lub

• gdy przestępstwo, za które zapadło orzeczenie, popełniono w cało-
ści lub części na terytorium państwa wzywającego albo w miejscu 
traktowanym jak jego terytorium19.   

16 Por. art. 3 lit. d Modelowego Traktatu, UN. Doc. A/ RES/45/116 (1990), Annex.
17 Dz. U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307.
18 Dz. U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307.
19  Por. art. 2 ust. 3 Protokołu.
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W ramach Unii Europejskiej zasada ne bis in idem została ujęta w Kon-
wencji Unii Europejskiej o podwójnym karaniu, podpisanej 25 maja 1987 
roku20, w kształcie dokładnie odpowiadającym unormowaniom Konwen-
cji Wykonawczej do Układu z Schengen. 

Znaczącą rolę w aspekcie poszanowania zasady ne bis in idem ode-
grała Konwencja Wykonawcza wprowadzająca Układ pomiędzy rząda-
mi państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec 
i Republiki Francuskiej, dotyczący stopniowego znoszenia kontroli na 
wspólnych granicach, podpisana w Schengen 19 czerwca 1990 roku21. Art. 
54 Konwencji stanowi, że: „Osoba, której proces zakończył się wydaniem 
prawomocnego wyroku na obszarze jednej Umawiającej się Strony, nie 
może być ścigana na obszarze innej Umawiającej się Strony za ten sam 
czyn, pod warunkiem, że została nałożona i wykonana kara lub jest ona 
w trakcie wykonywania, lub nie może być już wykonana na mocy prze-
pisów prawnych skazującej Umawiającej się Strony”. Art. 55 Konwencji 
przewiduje możliwość odstąpienia od przestrzegania analizowanej zasa-
dy na podstawie złożonej przez państwo deklaracji o niezwiązaniu się art. 
54, w jednym lub więcej następujących przypadkach:

• jeśli czyn, którego dotyczy zagraniczny wyrok, miał miejsce w cało-
ści lub w części na jego własnym terytorium; przy czym wyjątek ten 
nie będzie miał zastosowania, gdy czyn miał miejsce częściowo na 
terytorium państwa – strony, w którym wyrok został wydany;

• jeśli czyny, których dotyczy zagraniczny wyrok, stanowią przestęp-
stwo przeciwko bezpieczeństwu narodowemu lub innym równo-
ważnym podstawowym interesom państwa – strony;

• jeśli czyny, których dotyczy zagraniczny wyrok, zostały popełnio-
ne przez funkcjonariuszy tego państwa–strony, z naruszeniem obo-
wiązków wynikających z pełnionego przez nich urzędu.

Istotnym jest jednak fakt, że na podstawie art. 55 ust. 4 Konwencji okre-
ślone przez państwo na mocy złożonej deklaracji wyjątki nie będą miały 
zastosowania, gdy państwo w związku z tymi samymi czynami wystąpiło 
z wnioskiem do innego państwa–strony o wszczęcie ścigania lub wyraziło 
zgodę na ekstradycję danej osoby.  

Przytoczony wyżej art. 54 Konwencji Wykonawczej do Układu 
z Schengen był przedmiotem analizy Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej zapoczątkowanej pytaniami prejudycjalnymi w związku 

20 Tekst Konwencji na stronie: http://ue.eu.int/ejn/DATA/vol_a/accords_ce/CPEIIen.
html [dostęp: 28 czerwca  2012 r.]. Szerzej na temat Konwencji: Ch. Wyngaert, G. Stessens, 
dz. cyt., s. 787.

21 Konwencja Wykonawcza weszła w życie 26 marca 1995 r., Dz. Urz. WE 2000 r. L 
239, s. 1.
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z kontrowersjami dotyczącymi pojęcia „ten sam czyn” oraz „prawomoc-
ny wyrok”.

W wyroku z dnia 11 lutego 2003 roku w połączonych sprawach Gözütok 
i Brügge przeciwko Niemcom,22 wyroku z dnia 10 marca 2005 roku w spra-
wie Miraglia przeciwko Włochom23 oraz wyroku z dnia 9 marca 2006 roku 
w sprawie Leopold Henri Van Esbroeck24 Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej przyjął szeroką wykładnię zasady ne bis in idem i uznał, że 
pojęcie „prawomocny wyrok” obejmuje nie tylko orzeczenia sądowe, ale 
także prokuratorskie postanowienia kończące postępowanie przygoto-
wawcze, nakładające na podejrzanego obowiązki (szczególnie obowiązek 
zapłaty określonej kwoty)25. Trybunał doszedł do wniosku, że w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej wobec jednej osoby nie można prowa-
dzić postępowania opartego na tych samych faktach, które w innym pań-
stwie członkowskim stanowiły podstawę do zakończenia postępowania, 
nawet gdy to zakończenie przybrało inną formę aniżeli decyzji sądowej. 
Zdaniem Trybunału gwarancyjna funkcja zasady ne bis in idem jest także 
aktywowana ugodą sądową i zatwierdzonym przez sąd porozumieniem 
zawartym pomiędzy oskarżonym a oskarżycielem26. 

22 Sprawa C–187/01 i C–385/01. Wyrok wydany w odpowiedzi na pytanie prejudy-
cjalne Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii oraz Sądu I Instancji w Belgii, dotyczące wy-
rażenia „wyrok”. Wyrok opublikowany: „Neue Juristische Wochenschrift” 2003, nr 16, s. 
1173 - 1174. Zob. też omówienie tego wyroku, I. Skomerska– Muchowska, Orzeczenie ETS 
w sprawach połączonych: C–187/01 postępowanie karne przeciwko Hueseyn Goezuetok i C–385/01 
postępowanie karne przeciwko Klausowi Bruegge, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2003, nr 2, 
s. 101–104; J. Banach – Gutierrez, Zasada ne bis in idem w prawie karnym Unii Europejskiej, 
„Jurysta” 2004, nr 11–12, s. 4; R. S. Sawicki, Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości. Orzeczenie Sądu I Instancji z dnia 11.02.2003 r. w połączonych sprawach C –187/01 i C 
– 385/01: Criminal proceedings against Huseyin Sztok (C–187/01) and Klaus Brügge (C– 385/01) 
(dot. m. in. uznawania decyzji prokuratora kończących postępowanie), „Prokuratura i Prawo” 
2005, nr 2, s. 79 - 92.  

23 Sprawa C–469/03. Wyrok wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu 
w Bolonii, dostępny na stronie: http://www.curia.eu.int [dostęp: 9 października 2012 r.]. 
Zob. także A. Górski, A. Sakowicz, Bariery prawne integracji europejskiej w sprawach karnych, 
Warszawa 2005, s. 28.

24 Sprawa C – 436/04, Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr C 131, s. 18. Wyrok wydany w odpo-
wiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Kasacyjnego w Belgii, dostępny także na stronie: 
http://www.curia.eu.int [dostęp: 12 września 2012 r.]. Zob. także B. Nita, O zasadzie ne bis 
in idem w świetle art. 54 Konwencji Wykonawczej z Schengen, „Europejski Przegląd Sądowy” 
2006, nr 7, s. 5.

25 Szerzej na ten temat: B. Nita, O zasadzie ne bis in idem…, s. 4 – 7.
26 Sprawa Gözütok i Brügge przeciwko Niemcom. Zob. także H. Kuczyńska, Zasada ne bis 

in idem w polskim kodeksie karnym w aspekcie prawa międzynarodowego, „Prokuratura i Prawo” 
2006, nr 3, s. 41 – 42.
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Trybunał uznał natomiast, że zasada ne bis in idem nie dotyczy sytu-
acji umorzenia postępowania przygotowawczego wyłącznie z powodu, 
że w innym państwie członkowskim toczyło się postępowanie dotyczące 
tego samego oskarżonego oraz tych samych faktów i zostało umorzone 
bez opierania się na merytorycznych przesłankach sprawy. Trybunał pod-
kreślił, że zasada ne bis in idem nie może mieć zastosowania do orzeczeń, 
które nie rozstrzygają sprawy w sposób merytoryczny i umarzają postę-
powanie wyłącznie ze względów formalnych27. Tym samym Trybunał jed-
noznacznie wskazał, że zasada ne bis in idem nie odnosi się do orzeczeń, 
które nie zawierają jakichkolwiek ustaleń co do istoty sprawy.

Odmienny pogląd prezentują J. F. Bohnert i O. Lagodny, którzy twier-
dzą, że ze względu na autonomiczny charakter Konwencji Wykonawczej 
z Schengen za prawomocne, w jej rozumieniu, powinny być uznawane 
tylko te orzeczenia, które mogą zostać wzruszone wyłączne na drodze 
wznowienia postępowania, i to tylko z powodu ujawnienia nowych fak-
tów lub dowodów wcześniej nieznanych28. 

Kolejną kwestią budzącą wątpliwości interpretacyjne w aspekcie zasa-
dy ne bis in idem jest wykładnia pojęcia „idem”, czyli zagadnienie tożsamo-
ści czynu. Istotne znaczenie w tym zakresie mają kryteria, przy pomocy 
których kwalifikuje się czyny jako tożsame. W świetle różnic zachodzą-
cych pomiędzy systemami prawa karnego państw członkowskich29, skut-
kujących możliwością różnorakiego kwalifikowania czynów pod kątem 
ich oceny prawnej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwier-
dził, że wyrażenie „ten sam czyn” dotyczy tożsamości zdarzenia rozumia-
nego jako całość zachowań nierozerwalnie ze sobą związanych w czasie 
i przestrzeni oraz przez swój przedmiot, niezależnie od kwalifikacji praw-
nej tych zachowań lub chronionego dobra prawnego. „Czyn” powinien 
być więc interpretowany jako zdarzenie historyczne, a nie jako podstawa 
odpowiedzialności. Ostateczna ocena istnienia tej nierozerwalnej więzi 
należy do organów wymiaru sprawiedliwości konkretnego państwa30.

27 Sprawa Miraglia przeciwko Włochom. Zob. także J. Garstka, Współpraca w sprawach 
karnych, [w:] F. Jasiński, K. Smoter, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2005, s. 356. 

28 J. F. Bohnert, O. Łagodny, Art. 54 SDÜ im Lichte der nationalen Wiederaufnahmegründe. 
Zugleich Besprechung von BGH, Urteil vom 10. 06. 1994 – 4 StR 87/98, „Neue Zeitschrift für 
Strafrecht” 2000, no. 12, s. 636 – 640.

29 Szerzej na ten temat: A. Górski, A. Sakowicz, dz. cyt., s. 35 – 54.
30 Szerzej na ten temat: B. Nita, O zasadzie ne bis in idem…, s. 7; G. Dannecker, Die 

Garantie des Grundsatzes „ne bis in idem” in Europa, [w:] H. J. Hirsch, J. Wolters, U. Brauns 
(red.), Festschrift für Günter Kohlmann zum 70. Geburtstag, Köln 2003, s. 595 – 596. Odmiennie 
M. Böse, Der Grundsatz „ne bis in idem” in der Europäischen Union (Art. 54 SDÜ), „Goltdam-
mer’s Archiv für Strafrecht” 2003, nr 10, s. 758 – 759.
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Odrzucając kryterium kwalifikacji prawnej przy ustalaniu tożsamości 
czynu, Trybunał wyeliminował związane z tym niebezpieczeństwo doko-
nywania przez organy wymiaru sprawiedliwości nadużyć, będących kon-
sekwencją ewentualnych zmian tej kwalifikacji i prowadzących do ignoro-
wania zasady ne bis in idem31.

W wyroku z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie Leopold Henri Van Es-
broeck Trybunał, rozstrzygając kwestię temporalnego zakresu stosowania 
zasady ne bis in idem, zajął stanowisko, że dla obowiązku jej stosowania 
istotne jest obowiązywanie art. 54 Konwencji Wykonawczej do Układu 
z Schengen w zainteresowanych państwach członkowskich w chwili roz-
patrywania stosowania tego przepisu przez organ zajmujący się sprawą 
w drugim procesie. Trybunał opowiedział się tym samym za retrospek-
tywnym stosowaniem zasady ne bis in idem32.

W związku z tym, że przytoczone wyżej orzeczenia nie rozstrzygnęły 
wszystkich wątpliwości interpretacyjnych związanych z terminem „pra-
womocny wyrok”, art. 54 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen 
stał się przedmiotem kolejnych analiz przeprowadzonych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach z dnia 28 września 2006 
roku w sprawie postępowanie karne przeciwko Giuseppe Francesco Gasparini 
i innym33 oraz w sprawie Jean Leon Van Straaten przeciwko Niderlandom i Re-
publice Włoskiej34.

Przywołane orzeczenia precyzują wyrażenie „prawomocny wyrok”, 
określając tym mianem, poza wskazanymi wyżej wyrokami skazujący-
mi, uniewinniającymi i prawomocnymi orzeczeniami kończącymi postę-
powanie przygotowawcze, wydawane przez prokuratora i nakładające 
na podejrzanego obowiązki, orzeczenia organów sądowych umarzające 
postępowania ze względu na upływ terminu przedawnienia karalności 
przestępstwa oraz orzeczenia organów sądowych, mocą których oskarżo-
ny został prawomocnie uniewinniony z powodu braku dowodów35.

31 Szerzej na ten temat: H. Kuczyńska, dz. cyt., s. 46 - 47; G. Krzysztofiuk, Uwagi do-
tyczące zasady ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
2 czerwca 2006 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 3, s. 21 – 25. 

32 B. Nita, O zasadzie ne bis in idem…, s. 5 – 6. 
33 Sprawa C – 467/04. Wyrok wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu 

w Maladze, „European Court Review” 2006, s. I – 09199.
34 Sprawa C–150/05. Wyrok wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu ho-

lenderskiego w Hertogenbosch, „European Court Review” 2006, s. I – 09327.
35 Szerzej na ten temat: B. Nita, Artykuł 54 konwencji wykonawczej z Schengen w wyrokach 

ETS z 28.09. 2006 r. w sprawach C – 467/04 postępowanie karne przeciwko Giuseppe Francesco 
Gasparini i innym oraz C – 150/ 05 Jean Leon Van Straaten przeciwko Niderlandom i Republice 
Włoskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 8, s. 44 – 52; A. Sakowicz, Zasada ne bis in 
idem w prawie karnym…, s. 361 - 405.
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W wyrokach tych Trybunał odniósł się także do wyrażenia „tożsa-
mości czynu”, będącego już przedmiotem analizy w wyroku w sprawie 
Leopold Henri Van Esbroeck, w którym Trybunał stwierdził, że należy je in-
terpretować jako całość, złożoną z zachowań nierozerwalnie ze sobą zwią-
zanych w czasie i przestrzeni oraz przez swój przedmiot, niezależnie od 
kwalifikacji prawnej tych zachowań czy chronionego dobra prawnego, ale 
nie wprowadził żadnych nowych elementów do tej interpretacji36.    

 Analiza interpretacji art. 54 Konwencji Wykonawczej do Układu 
z Schengen dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oraz lektura tego przepisu w innych wersjach językowych, zdaniem B. 
Nity i G. Krzysztofiuka, prowadzą do wniosku, że polskie tłumaczenie 
tego artykułu, sugerujące, że zakazu wynikającego z zasady ne bis in idem 
nie uruchamiają wyroki uniewinniające, a jedynie orzeczenia skazujące, 
jest błędne37. 

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedsta-
wionych wyżej sprawach ma na celu zmierzanie do jak najszerszego ujęcia 
zasady ne bis in idem, a tym samym eliminowanie ryzyka, że dana osoba 
będzie za ten sam czyn wielokrotnie ścigana czy nawet skazana. Szerokie 
ujęcie terminu „prawomocny wyrok” jest szczególnie istotne ze względu 
na fakt, że w porządkach prawnych państw członkowskich wśród decyzji 
kończących postępowanie, prócz orzeczeń skazujących i uniewinniają-
cych, występują także decyzje kończące postępowanie już na etapie po-
stępowania przygotowawczego, które także powinny uruchamiać zasadę 
ne bis in idem. Do tego rodzaju decyzji wydawanych przez prokuratora 
lub organ administracji, niestanowiących więc formalnego wyroku, ale 
prawomocnie kończących postępowanie, należy porozumienie zawarte 
z wymiarem sprawiedliwości, zwane także układem lub transakcją, wy-
stępujące w wewnętrznych porządkach prawnych Anglii, Francji, Belgii, 
Niemiec i Holandii38.        

Realizacja zasady ne bis in idem, wyrażonej w art. 54 Konwencji Wyko-
nawczej do Układu z Schengen z 1990 roku, ma miejsce dzięki wzajemne-
mu zaufaniu do obcych systemów prawnych oraz orzeczeń wydawanych 
przez obce organy wymiaru sprawiedliwości, nawet w przypadku, gdyby 
prowadziło to do innego rozwiązania w danej sprawie niż przy stosowa-
niu własnego prawa wewnętrznego. Celem stosowania tej regulacji jest 

36 Szerzej na ten temat: B. Nita, Artykuł 54…, s. 51 – 52.
37 Szerzej na ten temat: B. Nita, Zasada ne bis in idem…, s. 24; B. Nita, Rozstrzyganie 

problemów wiążących się z kolizją jurysdykcji karnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej w oparciu o zasadę ne bis in idem, „Materiały Robocze” Warszawa 2006, nr 6, 
s. 20 – 21 i 25. 

38 H. Kuczyńska, dz. cyt., s. 40 – 41.
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odciążenie organów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej, a przede wszystkim wykluczenie sytuacji, że oso-
ba, która została już prawomocnie osądzona w jednym z państw związa-
nych analizowaną Konwencją, byłaby ścigana za to samo przestępstwo 
w innym państwie, które także jest nią związane39.

Należy nadmienić, że poza przedstawionymi wyżej aktami prawnymi 
odnoszącymi się do zasady ne bis in idem pomiędzy państwami członkow-
skimi Unii Europejskiej przyjęto Porozumienie w sprawie przekazywa-
nia postępowania karnego z dnia 6 listopada 1990 roku40 oraz Konwencję 
o wykonywaniu zagranicznych orzeczeń karnych z dnia 13 listopada 1991 
roku41. Zasadę ne bis in idem zawiera także artykuł 7 Konwencji w sprawie 
ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 
1995 roku42 oraz artykuł 10 Konwencji, sporządzonej na podstawie artyku-
łu K. 3 ustęp 2 litera c Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie zwalczania 
korupcji z udziałem urzędników Wspólnot Europejskich bądź urzędni-
ków państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 26 maja 1997 roku43. 

Mocą postanowień decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania oraz procedur przekazywania między Państwami 
Członkowskimi z dnia 13 czerwca 2002 roku44 (dalej jako decyzja ramowa 
w sprawie ENA) zasada ne bis in idem została umieszczona wśród obliga-
toryjnych podstaw odmowy wykonania nakazu. Na podstawie art. 3 ust. 
2 decyzji państwa mają obowiązek odmowy wykonania europejskiego 
nakazu aresztowania, „Jeśli wykonujący nakaz organ sądowy zostaje po-
informowany, że w stosunku do osoby, której dotyczy wniosek, zapadło 
w związku z popełnieniem tych samych czynów prawomocne orzeczenie 
w Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem, że jeśli została orzeczona 
kara, to została ona wykonana lub jest wykonywana, lub też nie może być 
dłużej wykonywana w świetle prawa Państwa Członkowskiego, w któ-
rym nastąpiło skazanie”. Ponadto organ sądowy, który wykonuje europej-
ski nakaz aresztowania, dysponuje możliwością odmowy jego wykonania 
w przypadku, gdy w stosunku do czynów objętych nakazem zapadło pra-
womocne orzeczenie w państwie trzecim, z zastrzeżeniem, że jeśli została 

39 Por. B. Nita, O zasadzie ne bis in idem…, s. 8.
40 Tekst polski Porozumienia, E. Zielińska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo 

polskie. Dokumenty karne, t. III, Warszawa 2000, s. 152 – 159. Zob. także Komentarz  M. Płach-
ty do tego Porozumienia, tamże, s. 160 – 187.

41 Tekst polski Konwencji, E. Zielińska (red.), dz. cyt., s. 116 – 125. Zob. także Komen-
tarz M. Płachty do tej Konwencji, tamże, s. 126 – 151.

42 Dz. U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603. 
43 Dz. Urz. WE z 1997 r. Nr C 195, s. 2.
44 Dz. Urz. WE z 2002 r. Nr L 190, s. 1.
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orzeczona kara, to została ona wykonana lub jest wykonywana albo zgod-
nie z prawem tego kraju nie może być dłużej wykonywana45.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że Trybunał w sprawie 
postępowanie karne przeciwko Giuseppe Francesco Gasparini i innym, uza-
sadniając objęcie terminem „prawomocny wyrok” orzeczeń organów 
sądowych umarzających postępowania ze względu na upływ terminu 
przedawnienia karalności, odwołał się do regulacji zawartych w art. 3 ust. 
2 i art. 4 ust. 4 decyzji ramowej w sprawie ENA z 2002 roku.

Pierwszy z powołanych przepisów decyzji statuuje obligatoryjną 
przeszkodę wykonania nakazu, zaistniałą w przypadku, gdy w stosun-
ku do osoby, której dotyczy europejski nakaz aresztowania, zapadło już 
prawomocne orzeczenie w odniesieniu do tych samych czynów, przy za-
łożeniu, że w przypadku skazania odbyła ona już karę lub jest w trakcie 
jej wykonywania, bądź kara ta zgodnie z prawem państwa skazania nie 
może być już wykonana. Drugi przepis formułuje natomiast fakultatywną 
przeszkodę wykonania nakazu, którą jest przedawnienie karalności lub 
przedawnienie wykonania kary, oceniane na podstawie prawa wewnętrz-
nego państwa wykonania nakazu, o ile czyny, w stosunku do których za-
chodzi tego rodzaju okoliczność, podlegają jego jurysdykcji.

Pierwszy z powołanych przepisów, zgodnie z którym niedopuszczal-
ność ponownego ścigania za ten sam czyn jest uzależniona od dodatko-
wego warunku wykonania bądź aktualnego wykonywania wymierzonej 
kary lub też niedopuszczalności jej wykonania, może budzić wątpliwości 
w odniesieniu do wyroków skazujących, mocą których wykonanie na-
łożonej na oskarżonego kary zostało warunkowo zawieszone. Przedsta-
wiciele doktryny prawa europejskiego prezentują tezę, zgodnie z którą 
wymóg aktualnego wykonywania orzeczonej kary jest spełniony także 
w przypadku orzeczenia warunkowo zawieszającego wykonanie kary46.

Stanowisko doktryny zostało także poparte przez Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej, który w wyroku z dnia 18 lipca 2007 roku, 
w sprawie postępowanie karne przeciwko Jurgenowi Kretzingerowi, orzekł, że 
„kara wymierzona przez sąd umawiającego się państwa została wyko-
nana lub jest ona w trakcie wykonywania, jeżeli zgodnie z prawem tego 
państwa członkowskiego oskarżonemu została wymierzona kara pozba-
wienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania”. Trybunał 
podkreślił, że możliwość wydania przez państwo członkowskie europej-
skiego nakazu aresztowania w stosunku do osoby, której proces zakoń-
czył się w tym państwie wydaniem prawomocnego wyroku skazującego, 
zgodnie z jego prawem krajowym, w celu jej ujęcia dla potrzeb wykonania 

45 Por. art. 4 ust. 5 decyzji ramowej w sprawie ENA.
46 Tak np. B. Nita, Orzeczenia uruchamiające…, s. 10.
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tego wyroku, nie może mieć wpływu na pojęcie „wykonanie” w rozumie-
niu artykułu 54 Konwencji Wykonawczej z Schengen47.   

W związku z powyższym, można skonstruować tezę, że na gruncie de-
cyzji ramowej przedawnienie wykonania kary i przedawnienie karalności 
przestępstwa, zachodzące po stronie państwa wykonania nakazu, jako 
fakultatywne przeszkody wykonania nakazu nie uruchamiają zakazu ne 
bis in idem, ujętego w jej art. 3 ust. 2 jako obligatoryjna przeszkoda wyko-
nania nakazu. Przyjęcie tej tezy prowadzi do wniosku, że zakres zasady 
ne bis in idem uregulowanej przepisami decyzji ramowej w sprawie ENA 
z 2002 roku jest węższy, aniżeli wynika to z interpretacji tej zasady doko-
nanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na gruncie art. 54 
Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z 1990 roku w sprawie 
Giuseppe Francesco Gasparini i inni48. 

Umieszczenie zasady ne bis in idem w decyzji ramowej w sprawie euro-
pejskiego nakazu aresztowania z 2002 roku stanowi dodatkową gwarancję 
przestrzegania praw jednostki w ramach Unii Europejskiej49. Tym samym, 
wykonując europejski nakaz aresztowania, państwo, na mocy porozumie-
nia państw, zrzeka się własnej jurysdykcji, powierzając ją innemu państwu 
członkowskiemu, co eliminuje prowadzenie równoległych działań proceso-
wych w obrębie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości50.

Zasada ne bis in idem jako bezwzględna negatywna przesłanka ekstra-
dycji została również wprowadzona do wszystkich dwustronnych umów 
regulujących obrót ekstradycyjny, którymi związana jest Polska51, przy 

47 Sprawa C–288/05. Wyrok wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne niemiec-
kiego sądu krajowego Bundesgerichtshof, Dz. Urz. UE z 2007 r. Nr C 235, s. 4.

48 B. Nita, Artykuł 54…, s. 49.  
49 Zob. H. van der Wilt, The European Arrest Warrant and the Principle ne bis in idem, 

[w:] R. Blekxtoon, W. Ballegooij (red.), Handbook on the European Arrest Warrant, Haga 2005, 
s. 99 – 117.  

50 A. Górski, Wspólne wartości w prawie karnym a konstytucyjne przeszkody w ich realizacji. 
Rozważania  o metodach i celu europeizacji prawa karnego, Warszawa 2005, s. 26.

51 Zasada ne bis in idem w stosunku do orzeczeń zapadłych za granicą jest regulowana 
przez polskie prawo wewnętrzne w art. 114 ust. 3 K.k., na mocy którego, w przypadku, 
gdy wiążąca Polskę umowa międzynarodowa stanowi, że orzeczenie zapadłe w jednym 
z państw–stron umowy jest przeszkodą do wszczęcia lub prowadzenia postępowania kar-
nego o ten sam czyn przeciwko tej samej osobie w innym państwie–stronie umowy, należy 
odmówić wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie, a w przypadku, gdy postę-
powanie już się toczy, umorzyć. Szerzej na ten temat: G. Rejman (red.), dz. cyt., s. 1383; 
S. Sakowicz, Zasada ne bis in idem na gruncie art. 114 kodeksu karnego, „Przegląd Sądowy” 
2003, nr 10, s. 112;  M. Rogalski, Res iudicata jako przesłanka procesu karnego, Rzeszów 2004; 
tenże, Zakaz ne bis in idem jako jedna z gwarancji praw człowieka w procesie karnym [w:] E. Dy-
nia, Cz. P. Kłak (red.), Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, 
Rzeszów 2005, s. 375–394; H. Kuczyńska, dz. cyt., s. 33 – 36; P. Kołodziejski, Ne bis in idem 
w stosunku do orzeczeń zagranicznych, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 9, s. 55 – 59; G. Krzysz-



34 Lidia Brodowski

czym różny jest zakres tej zasady w poszczególnych umowach. Część 
z nich przewiduje odmowę ekstradycji osoby, która została już prawo-
mocnie skazana na obszarze drugiej strony za przestępstwo objęte wnio-
skiem52. Niektóre z umów sankcjonują zakaz  ne  bis in  idem w odniesieniu 
do skazania bądź uniewinnienia danej osoby53, natomiast zdecydowana 
większość w tej grupie zawiera postanowienie o niedopuszczalności eks-
tradycji nie tylko w przypadku skazania na terytorium strony wezwanej 
za czyn objęty wnioskiem, ale także gdy zapadł wyrok uniewinniający, 
a nawet postanowienie o umorzeniu postępowania54.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji 
z 1998 roku55, w artykule 3 litera d, zawiera regulację, zgodnie z którą nie 
wyraża się zgody na ekstradycję, jeżeli w związku z przestępstwem stano-
wiącym podstawę wniosku został wydany prawomocny wyrok nie tylko 

tofiuk, Uwagi dotyczące…, s. 18-32. Zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 
2006 r., OSN 2006, z. 7 – 8, poz. 75.

52 Tak np. art. 77 lit. b Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną 
Republiką  Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych z 6 lutego 1960  r. 
Dz. U. z 1963 r. Nr 27, poz. 162; art. 42 ust. 3 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a  Algierską Republiką Ludowo – Demokratyczną dotyczącą obrotu prawnego w sprawach 
cywilnych i karnych z 9 listopada 1976 r., Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 73; art. 36 lit. g Umowy 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką  Tunezyjską o pomocy prawnej w spra-
wach cywilnych i karnych z 22 marca 1985 r., Dz. U. z 1987 r. Nr 11, poz. 71; art. 32 lit. b Umo-
wy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej 
w sprawach cywilnych i karnych z 29 października 1988 r., Dz. U. z 1989 r. Nr 70, poz. 418. 

53 Tak np. art. 7 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczo-
nymi o ekstradycji z 10 lipca 1996 r., Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1066 oraz art. 4 ust. 2 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji z 17 lutego 2003 r., 
Dz. U. z 2005 r. Nr 156, poz. 1304. 

54 Tak np. 39 lit. b Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem  
Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z 21 maja 1979 r., Dz. U. 
z 1983 r. Nr 14, poz. 69; art. 63 lit. c Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Re-
publiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych z 18 listo-
pada 1982 r., Dz. U. z 1984 r. Nr 47, poz. 247; art. 31 lit. c Umowy między Polską Rzeczą-
pospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo – Demokratyczną o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych z 28 września 1986 r., Dz. U. z 1987 r. Nr 24, 
poz. 135; art. 57 ust. 1 lit. a Umowy między Rzecząpospolitą Polską a  Socjalistyczną Re-
publiką Wietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, ro-
dzinnych i karnych z 22 marca 1993 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 55, poz. 289; art. 68 ust. 4 Umo-
wy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach 
prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych z 26 października  
1994 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 128, poz. 619 czy art. 41 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, ro-
dzinnych i karnych z 19 października 1998 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 370. 

55 Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 51.
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(jak w przypadku pozostałych umów) na terytorium strony wezwanej, ale 
także na terytorium państwa trzeciego.

Postanowienie, zgodnie z którym państwo ma możliwość odmowy 
ekstradycji w sytuacji, gdy postępowanie dotyczące przestępstwa, popeł-
nionego na terytorium państwa trzeciego, zostało w tym państwie prawo-
mocnie zakończone, zawiera natomiast art. 63 ust. 2 lit. b Umowy między 
Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych z 18 listopada 1982 roku56.  

4. Uwagi końcowe

Konkludując można stwierdzić, że zakres zasady ne bis in idem, jako 
przeszkody ekstradycyjnej, jest różny i zależny od regulacji zawartych 
w umowie ekstradycyjnej, która ma zastosowanie w konkretnym przy-
padku. Do wyjątków należą umowy, w których zasada ne bis in idem wy-
stępuje w ujęciu fakultatywnej przesłanki niedopuszczalności ekstrady-
cji57. Zdecydowana większość zawiera regulacje ujmujące analizowaną 
zasadę jako obligatoryjną przeszkodę ekstradycyjną, zapewne ze względu 
na fakt, że zasada ne bis in idem stanowi istotną gwarancję ochrony jed-
nostki, gwarantuje jej bezpieczeństwo prawne i jest jednym z niezbędnych 
elementów rzetelnego procesu sądowego. Realizacja tej zasady ma pod-
stawy we wzajemnym uznawaniu obcych orzeczeń i skutkuje intensyfi-
kacją współpracy w sprawach karnych58. Stopień rozwoju tej zasady na 
gruncie międzynarodowym, a tym samym poziom intensyfikacji współ-
pracy, odzwierciedla więc stopień zaufania do orzeczeń obcych wymia-
rów sprawiedliwości59. Im większe jest to zaufanie, tym szerszy jest za-
kres zakazu ne bis in idem. I chociaż proces realizacji tej zasady nie jest 
pozbawiony wad, a w doktrynie nie brak głosów krytykujących istnienie 
i  rozwój tej  zasady60 jako pozwalającej na uniknięcie odpowiedzialności 

56 Dz. U. z 1984 r. Nr 47, poz. 247.
57 Np. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy 

prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych z 18 listopada 1982 r.  
58 Realizacja tej zasady wymaga szybkiej wymiany informacji, w związku z czym dnia 

21 listopada 2005 r. Rada przyjęła decyzję 2005/876/WSISW w sprawie wymiany informa-
cji pochodzących z rejestru karnego. Celem tej decyzji jest uproszczenie i przyspieszenie 
przekazywania informacji o wyrokach skazujących. Zob. H, Kuczyńska, dz. cyt., s. 48. 

59 L. Gardocki, dz. cyt., s. 69 – 71. Tak również: Ch. Wyngaert, G. Stessens, dz. cyt., s. 783.
60 J. L. de la Cuesta, dz. cyt., s. 721. Szerzej na temat krytyki tej zasady zob. także 

M. Rogalski, Zasada ne bis in idem…, s. 82 – 44 i podana tam literatura.
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(np. w sytuacji, gdy po zapadnięciu wyroku uniewinniającego wyjdą na 
jaw nowe fakty i dowody wskazujące na winę wcześniej uniewinnionego) 
lub manipulację jurysdykcją (np. w sytuacji, gdy sprawca będzie dążył 
do osądzenia w państwie, w którym może liczyć na łagodniejszy wymiar 
kary),  należy oceniać ją pozytywnie i nie kwestionować jej zasadności 
w ujęciu negatywnej przesłanki ekstradycji.

Słowa kluczowe: zasada ne bis in idem, ekstradycja, Europejski Nakaz 
Aresztowania

The ne bis in idem PriNCiPLe iN The CoNTexT of exTradiTioN

S u m m a r y

This paper discusses the principle of ne bis in idem principle in terms of 
negative evidence of extradition. It includes a discussion on the concept, es-
sence and scope of the ne bis in idem principle. It presents common questions 
of interpretation of the term “final judgment” and representative judgments 
of the Court of Justice of the European Union, which specify both the term 
“final judgment” and “identity of action.” It also includes an analysis of the 
legal basis for extradition, in which the principle of ne bis in idem is acting as 
mandatory or voluntary grounds for  its inadmissibility.

key words: ne bis in idem principle, extradition, European Arrest Warrant

принцип ne bis in idem в контексте екстрадиции

P е з ю м е

В данной статье обсуждается принцип ne bis in idem с точки зрения от-
рицательной предпосылкы для екстрадиции. Cтатья включает обсужде-
ние понятия, сути и сферы принципа ne bis in idem. Представляет общие 
вопросы в доктрине, которые касаются понятия „окончательное реше-
ние” и представительные решения Судa Европейского Союза, которые 
уточняют термин „окончательное решение” и „тождество действия”. 
Включает тоже анализ правовых оснований для екстрадиции, в которых 
принцип ne bis in idem действует в качестве предпосылкы для ee недопу-
стимости об облигаторным или факультативным характере. 

ключевые слова: принцип ne bis in idem, екстрадиция, eвропейский ор-
дер на арест
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ale jest bardzo, bardzo daleka od bycia głupią” 
Rickard Falkvinge (założyciel szwedzkiej Partii Piratów) 

1. wprowadzenie

Dnia 14 grudnia 2011 r. Komisja oficjalnie przedstawiła projekt Dy-
rektywy Rady dotyczącej opieki konsularnej na rzecz obywateli Unii Eu-
ropejskiej za granicą1. Obecnie kończą się prace nad tym projektem2. Ge-
neralnie nie wzbudza on szczególnego zachwytu państw członkowskich, 
co wynika głównie z ujęcia w pisanej formie istniejącej3, w dużym stopniu 
dotychczas nieformalnej (a co za tym idzie – w rzeczywistości bardzo ela-
stycznej), praktyki związanej z ewakuacjami obywateli. Doprecyzowanie 
tej materii trudno apriorycznie uznać za wartość dodaną dyrektywy – ela-

* Dr hab., Uniwersytet Jagielloński, prof. nadzw. w Wyższej Szkole Administracji 
w Bielsku-Białej. 

1 Proposal for a Directive of the Council on consular protection for citizens of the 
Union abroad, Brussels 14.12.2011, COM (2011) 881 final, 2011/0432 (CNS).

2 Końcem roku 2012 złożono liczne propozycje do zmian w projekcie (nie są one szcze-
gólnie rewolucyjne, Komisja odrzuciła większość sugestii – zob. Commission Communica-
tion on the action taken on opinions and resolutions adopted by Parliament at the October 
2012 I and II part-sessions) – w niniejszym tekście odniesiono się jednak do pierwotnej 
propozycji Komisji, wydaje się ona stanowić bowiem w najczystszym zakresie rzeczywiste 
i nieco odrealnione spojrzenie Unii Europejskiej na problematykę ochrony konsularnej. 

3 Na pierwszy rzut oka treść projektu dyrektywy wydaje się jedynie kosmetycznie 
różnić od zawartości merytorycznej decyzji 95/553/WE. W rzeczywistości różnice są większe 
niż kosmetyczne – trudno jednak uznać je za potencjalnie głęboko restrukturyzujące 
instytucję, do której ma się odnosić dyrektywa.
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styczność wydaje się bowiem wartością, której utrata w tym przypadku 
może oznaczać również utratę skuteczności operacyjnej (jak zresztą wska-
zane zostanie dalej, doprecyzowanie to ma bardzo znikomy wymiar). 
Wątpliwości państw (choć wydaje się, że łatwe do wyjaśnienia przy po-
mocy podstawowych środków interpretacyjnych) mogą budzić ponadto 
zawarte w projekcie dyrektywy uregulowania dotyczące wzajemnych 
rozliczeń finansowych. 

Niemniej jednak z perspektywy jednostki – obywatela europejskiego, 
potencjalnie zainteresowanego europejską opieką konsularną, w świetle 
dotychczasowych prac przygotowawczych projekt dyrektywy razi czymś 
zupełnie innym. Sugerowane mechanizmy w żadnym zakresie, utożsa-
mianym z ochroną konsularną sensu stricto, nie czynią materii bardziej 
przejrzystą. Ewidentnie unijny ustawodawca unika w swoich ujęciach 
normatywnych konfrontacji z rzeczywistymi problemami prawnymi wią-
żącymi się z tym zagadnieniem. Projektowana dyrektywa ma jedynie za 
zadanie podkreślenie prawa podstawowego obywatela UE do europejskiej 
opieki konsularnej, przy jednoczesnym założeniu, stosowanym zresztą od 
początku powołania do życia tego prawa, że ewentualne problemy roz-
wiązywane będą w praktyce. Co więcej, wydaje się, że niektóre zagadnie-
nia zostały ujęte jeszcze bardziej mgliście, niż wynikało to z dotychczas 
obowiązującej Decyzji nr 95/553/WE4, jednocześnie zaś UE „zwyczajowo” 
już w tej materii wykazuje się może nie tyle „arogancją”5, co raczej „igno-
rancją” wobec prawa międzynarodowego.  

Zaprzeczanie przez biurokratów unijnych rzeczywistości od lat cechu-
je zresztą tę kwestię. Za wszelką cenę Komisja stara się łączyć ze sobą 
materię ewakuacyjną (masową ewakuację obywateli z obszarów zagro-
żonych) i klasyczną aktywność konsularną. W tym zakresie również pre-
zentuje dostępne statystyki. Tymczasem, przy rozdzieleniu tych dwóch 
zagadnień szybko okazałoby się, że klasyczna aktywność konsularna 
w ramach „europejskiej opieki konsularnej” w zasadzie nie istnieje, a gros 
czynności, podnoszących i tak bardzo skromne statystyki, to ewakuacje 
w sytuacjach szczególnych oraz wydawanie europejskich dokumentów 
podróży (ETDs). Zdecydowanie bardziej interesująco wyglądałaby sta-

4 Decision 95/553/EC of the Representatives of the Governments of the Member 
States meeting within the Council of 19 December 1995 regarding protection for citizens 
of the European Union by diplomatic and consular representations, OJ L 314, z 28.12.1995, 
s. 73–76.

5 Zob. opinia A. Vermeer-Künzli, Comments on the Green Paper on Diplomatic and Con-
sular Protection of Union citizens in third countries wyrażona podczas debaty nad Zieloną 
Księgą w sprawie europejskiej opieki konsularnej cyt: “The maxim pacta tertiis nec nocent, 
nec prosunt applies, even if the EU sometimes conveniently considers itself to be beyond the general 
rules of international law”. 
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tystyka po rozdzieleniu obu tych zagadnień (wydawanie ETDs ma przy 
tym inną podstawę prawną niż europejska opieka konsularna6). Może być 
kwestionowana zasadność tworzenia łącznej regulacji dla zabezpieczenia 
wcześniej dość mocno w praktyce utrwalonego mechanizmu ewakuacyj-
nego7, który należałoby, również z punktu widzenia teorii i rozwoju pra-
wa międzynarodowego8, uregulować w realiach europejskich zupełnie 
odrębnie od obrotu konsularnego. Ta pierwsza grupa czynności (leżąca de 
facto u źródeł działań normatywnych Komisji) mogłaby być wykonywana 
nawet przez przedstawicielstwa UE w państwach trzecich lub placówki 
dyplomatyczne państw UE w państwach trzecich, w ramach ogólnego 
współdziałania państw cywilizowanych w ogarniętych niebezpieczeń-
stwami państwach świata9. Aktywność w tym zakresie niewiele ma bo-
wiem wspólnego z klasycznymi funkcjami i bieżącą praktyką konsularną. 

Absolutnie logiczne byłoby więc stworzenie dwóch odrębnych regu-
lacji, a z punktu widzenia klasycznej ekonomiki legislacyjnej, należałoby 
właściwie zlikwidować prawo do europejskiej opieki konsularnej sensu 

6 Decision 96/409/CFSP of the Representatives of the Governments of the Member 
States, meeting within the Council of 25 June 1996 on the establishment of an emergency 
travel document, OJ L 168, 6.7.1996, p. 4-11. 

7 Zob. European Union guidelines on the implementation of the consular Lead State 
concept, OJ C 317 z 12.12.2008, s. 6.

8 Należy zauważyć, że obecnie trwają prace Komisji Prawa Międzynarodowego 
dotyczące podstaw prawnych dla działań związanych z ochroną ludności w razie klęsk 
żywiołowych. W praktyce UE wystąpienie tego typu zjawisk stanowi podstawę do 
masowej ewakuacji obywateli. W pracach KPM (zob. Official Records of the General 
Assembly, Sixty-sixth session, Supplement No. 10 (A/66/10), para. 264-289; tamże także 
projektowane artykuły 6-11 z komentarzem, a także komentarz do art. 1-5, zob. Official 
Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session (A/65/10), para. 331) aktywność taka 
nie jest postrzegana ani jako czynność ex natura rerum konsularna, ani też immanentnie 
powiązana z jakimikolwiek czynnościami konsula. KPM odnosi się przede wszystkim 
do zachowania suwerennej pozycji państwa terytorialnego, dotkniętego kryzysem, jego 
zgody na działania pomocowe innych państw mające charakter humanitarny. KPM daleka 
jest więc od utożsamiania aktywności państwa w sytuacjach szczególnych z aktywnością 
dyplomatyczną (konstrukcja artykułów nie zakłada pomocy szczególnej na rzecz własnych 
obywateli, wręcz zakłada konieczność równego traktowania ludności dotkniętej katastrofą 
- ergo w świetle projektu proces ewakuacji można postrzegać jako zjawisko odrębne od 
pomocy świadczonej na rzecz całej ludności państwa dotkniętej kryzysem). Jest to założenie 
poprawne – czynności konsula nawet w pozostającym w sferze zainteresowania UE 
omawianym wąskim zakresie aktywności, co najwyżej postrzegać należy jako czynności 
ułatwiające i wspomagające proces ewakuacyjny, choćby poprzez prowadzenie rejestru 
(matrykuły) konsularnego. 

9 Taka praktyka współdziałania służb dyplomatycznych UE, czy też państw 
członkowskich, przykładowo z USA, Szwajcarią lub niebędącą jeszcze członkiem UE 
Chorwacją (stan prawny tekstu: kwiecień 2013 r.) nie należy do rzadkości. Zob. P. Czubik, 
Prawo dostępu do konsula, Kraków 2011, s. 419.
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stricto, z którego obywatele po prostu nie korzystają, lub też nadać mu 
zupełnie inny wymiar (jego realizacją obciążając państwa członkowskie 
dużo bardziej wprost10). Komisja zakłada jednak zgrupowanie w jednym 
akcie materii konsularnej i okołokonsularnej, uzyskując w ten sposób stan 
rzeczy, w którym tworzy się mętny obraz legislacyjny, w zasadzie dla pod-
kreślenia prawa jednostki, i kamufluje w ten sposób prawdziwy cel suge-
rowanych rozwiązań, jakim jest sprawna (i bez tej regulacji) ewakuacja 
obywateli europejskich z obszarów ogarniętych kryzysem.

Połączenie tej materii sprawia, że Komisja przyjęła konieczność zajmo-
wania się za wszelką cenę zagadnieniami wymagającymi przede wszyst-
kim milczenia. Próbuje wchodzić tym samym w struktury i kontakty 
państwom członkowskim po prostu zbędne. Nie wprowadzając jednocze-
śnie standardów minimum dla ochrony konsularnej sprawowanej przez 
państwa europejskie za granicą, propozycja dyrektywy z jednej strony 
nie godzi wprost w reguły iuris gentium (nieznające prawa obywatela do 
pomocy i opieki konsularnej, pozostającego domeną państwa wysyłające-
go), z drugiej zaś nie eliminuje szczególnie krytykowanych zjawisk forum 
shopping (wyboru przez jednostkę państwa o najwyższym poziomie opie-
ki) oraz możliwości legalnego wyłączenia się państwa UE z jakichkolwiek 
obowiązków świadczenia europejskiej opieki konsularnej.

Planowana dyrektywa jest niestety legislacyjnym bublem – spora jest 
w niej dawka zbytecznych powtórzeń i półkazuistycznych wywodów. 
Absolutnie nie koresponduje to z charakterem aktu prawnego, który jest 
przygotowywany (jej implementacja w logicznej formule – innej niż prze-
pisanie nieskładnej treści w krajowym promulgatorze, może być przez to 
dalece utrudniona). Ponadto niektóre z jej postanowień są tak oczywiste 
w świetle prawa międzynarodowego, że w zasadzie nie powinny się poja-
wić11, inne zaś po prostu są skonstruowane jeśli nie błędnie, to co najmniej 
„koślawo”12.

10 Taka propozycja przekształcenia europejskiej opieki konsularnej w zbiór porozu-
mień dwustronnych była przedmiotem zaleceń polskich w ramach grupy CARE. Projekto-
wana dyrektywa co prawda temu wprost nie przeczy, aczkolwiek duch szeregu postano-
wień (o których mowa dalej w tekście) zdaje się deprecjonować potencjalne znaczenie sieci 
porozumień dwustronnych na rzecz mechanizmu wielostronnie wykonywalnego. 

11 Zob. np. informacja z art. 2 ust. 2, która dotyczy osób posiadających podwójne (o ile 
europejskie) obywatelstwo. Ujęcie to stanowi potwierdzenie zerwania z dotychczasową 
praktyką nieobejmowania europejską opieką konsularną osób reprezentowanych w spo-
sób stały przez inne państwa spoza UE. A contrario, tym samym korzystanie z ochrony 
konsularnej państwa spoza UE nie przesądza, według propozycji projektu, co do możli-
wości wnioskowania o ochronę konsularną państwa UE. Jest to nielogiczne, iż osoba taka 
traktowana jest jako niereprezentowana w rozumieniu art. 4 ust. 1 projektu.   

12 Zob. ujęcie art. 3 ust. 1, które sugeruje, iż urząd ma być dostępny dla państwa człon-
kowskiego, a nie jednostki (sic!). 
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Niniejszy tekst to krótka krytyka projektu Komisji, z zaznaczeniem 
poszczególnych jej aspektów i podkreśleniem zasadniczych różnic w sto-
sunku do obowiązującego jeszcze stanu prawnego. Analiza dotyczy po-
równania tego, co powinno być ujęte w projekcie, a nie zostało, do tego, 
co zostało poprawione oraz do tych kwestii, które zostały niepotrzebnie 
zagmatwane. Stąd podział tekstu następuje wokół trzech podstawowych 
bloków. Tekst nie jest kompleksowym omówieniem projektowanych roz-
wiązań - odnosi się szczegółowo jedynie do zagadnień wybranych, stąd 
opatrzenie go stosownym podtytułem. 

2. Co stanowiło wadę decyzji i do czego, paradoksalnie,  
nie odnosi się projekt?

Powstanie dyrektywy, której projekt jest przedmiotem analizy, jest de 
facto koniecznością wynikającą z Traktatów. Stanowi ona realizację art. 
23 ust. 2 TFUE i zabezpieczenie prawa obywatela wyrażonego w art. 23 
TFUE i art. 46 KPP UE, potwierdzonego w artykułach 35 TUE, art. 20 ust. 
2 lit. c TFUE.

W niniejszym opracowaniu brak miejsca na krytykę tego prawa oby-
watela UE w kontekście traktowania praw opieki i pomocy dyplomatycz-
nej i konsularnej w świetle prawa międzynarodowego jako praw państwa 
obywatelstwa, a nie praw jednostki. Co prawda w przestrzeni prawa we-
wnętrznego poszczególnych państw mogą one funkcjonować jako  prawa 
obywatelskie (gwarantowane nawet na poziomie konstytucyjnym13), jed-
nak logiczniejsze byłoby, by UE nie umiędzynaradawiała prawa jednostki, 
które charakteru takiego na poziomie iuris gentium po prostu nie posiada. 
Umiędzynarodowienie to jest poprzez jego ujęcie w art. 23 TFUE oczywi-
ste - jego realizacja dotyczy bowiem stanu rzeczy, który ma miejsce w pań-
stwie trzecim. Państwo trzecie wszelako wcale nie musi tego stanu apro-
bować - efektywna realizacja prawa obywatela UE zależy więc w gruncie 
rzeczy od dobrej woli przykładowo Korei Północnej czy Zimbabwe. Zaiste 
karkołomna to konstrukcja. Nie wnikając w problem ten bliżej, należy za-

13 Tak jest w przypadku polskim (zob. art. 36 Konstytucji RP), choć spojrzenie na to 
prawo jako na coś więcej niż jedynie postulat normatywny w świetle orzecznictwa sądów 
powszechnych i odwiecznej praktyki dyplomatyczno-konsularnej wymaga sporej wy-
obraźni (Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2007 r., I ACa 580/07 
w sprawie Piotr N. v. Skarb Państwa – Minister Spraw Zagranicznych, Orzecznictwo Sądów 
Apelacyjnych 2009, z. 8, poz. 24, s. 28).  
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uważyć, że dla Komisji jest to również kwestia, której lepiej nie dotykać. 
Zasłona milczenia oplata to zagadnienie w projekcie i jego komentarzach 
wprowadzających. Jedynie w pkt. 23 arengi do projektowanej dyrektywy 
pojawiło się odniesienie do instrumentów prawa międzynarodowego14 
i stwierdzenie, że państwa członkowskie powinny podjąć środki wobec 
państw trzecich, by zapewnić wykonywanie europejskiej opieki konsu-
larnej na ich terytorium. Innymi słowy UE wydaje dyrektywę doprecyzo-
wującą traktatowe prawo obywatelskie i na tym jej rola się kończy - pań-
stwa członkowskie zaś powinny nie tylko zapewnić jej odzwierciedlenie 
w prawie wewnętrznym, lecz również faktyczne wykonanie traktatowego 
uprawnienia obywatela w państwach trzecich. Jak to zrobią – zależy już 
od tych państw. To, że brak im w zasadzie instrumentarium (wobec pozo-
stawienia wyboru państwa świadczącego opiekę w gestii obywatela Unii), 
to już UE nie obchodzi. W praktyce, by zapewnić efektywność notyfikacji 
wskazany musi być konkretny podmiot państwowy, w imieniu którego 
się działa, jak i ten, który działa - jest to niemożliwe do wykonania w ra-
mach tak dotychczas realizowanej, jak i obecnie projektowanej, w analizo-
wanej dyrektywie, europejskiej opieki konsularnej.

 Wspomniane już „standardy minimum” dla działań konsularnych 
mogłyby przynajmniej doprowadzić do eliminacji sytuacji, w których 
obywatel UE pozostanie bez ochrony. Co do istoty rzeczy ich przyjęcie by-
łoby więc zbieżne z podstawowym celem europejskiej opieki konsularnej. 
Tymczasem ich brak (projekt dyrektywy ich nie wprowadza) sprawia, że 
owszem, obywatel UE zwraca się, w razie braku reprezentacji własnego 
państwa, do wybranego przez siebie konsula UE, ale może mu to jednak 
nie gwarantować ochrony – jeśli konsul ów przykładowo zasadniczo nie 
pomaga w takich sytuacjach własnym obywatelom, nie pomoże też euro-
pejskiemu obywatelowi obcemu. Taka praktyka konsularna charaktery-
zuje głównie Wielką Brytanię (obywatele brytyjscy, a także według tych 
samych wzorów obywatele europejscy, przed konsulem brytyjskim po-
winni w pierwszym rzędzie liczyć na siebie samych). Oczywistym jest, że 
wprowadzenie standardów minimum byłoby istotną zmiana systemową, 
która napotykałaby na opory ze strony państw członkowskich. Niemniej 
jednak rozwiązywałoby to problem braku rzeczywistej ochrony za grani-

14 W punkcie tym zresztą pojawia się wyraźne odniesienie do Konwencji wiedeńskiej 
o stosunkach konsularnych z 1963 r. (Dz.U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98, załącznik) i problema-
tyki braku sprzeciwu państwa przyjmującego na aktywność in favorem tertii. Zawężenie 
narracji wyłącznie do Konwencji wiedeńskiej jest niepoprawne - nie wszystkie państwa są 
jej stronami. Uzgodnienia w tym zakresie mogą zapadać nawet na gruncie prawa zwycza-
jowego. Poprawne jest natomiast wyraźne zdjęcie tego obowiązku z delegacji Unii i bez-
pośrednie przerzucenie go na państwa członkowskie – organizacja międzynarodowa nie 
może być póki co podmiotem prawa konsularnego. 
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cą, który, mimo prawa podstawowego do europejskiej opieki konsularnej, 
może wystąpić.

Nieco uporczywie projekt dyrektywy utrzymuje możliwość wyboru 
przez obywatela UE placówki, która miałaby mu zapewnić ochronę w ra-
zie braku ochrony państwa obywatelstwa15. Z jednej strony to nie dziwi, 
tego typu konstrukcja „wyboru” przez jednostkę państwa ochrony w ra-
mach europejskiej opieki konsularnej charakteryzowała (i nadal charak-
teryzuje) rozwiązania Traktatów. Z drugiej zaś strony – dotychczasowa 
praktyka państw UE polegała na „ukierunkowaniu” roszczenia obywate-
la na konkretne państwo UE, co może być postrzegane jako deformowa-
nie uprawnienia traktatowego, choć tego typu deformacja paradoksalnie 
nadawała mu poprawny z punktu widzenia prawa międzynarodowego 
kształt (umożliwiała poprawną notyfikację państwu przyjmującemu). 
Przystawała również do realnego stanu infrastruktury i finansów (który 
mógłby sprawiać16, że niektóre placówki są niezdolne do wykonywania 
tych czynności na większą skalę). Co prawda projektowana dyrektywa 
nie neguje możliwości kształtowania porozumień w tym zakresie (stano-
wiących, nota bene, jedyny sensowny mechanizm pozwalający dokonywać 
prawidłowej notyfikacji europejskiej opieki konsularnej, gwarantujący jej 
uznawanie przez państwo przyjmujące, a co za tym idzie efektywne wy-
konywanie), jednakże wyraźnie wskazuje w pkt. 10 preambuły, iż ewen-
tualne porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi przenoszące 
ciężar ochrony na konkretne państwo, powinny być jawne dla obywateli 
i nie godzić w efektywność ochrony konsularnej (powinny być ponadto 
ujawniane Komisji). Treść ta odzwierciedlona zostaje następnie w art. 4 
ust. 2 projektu, który stoi w faktycznej opozycji do art. 4 ust. 1, mówiącego 
o możliwości wyboru państwa świadczącego opiekę przez niereprezen-
towanego obywatela. Należy zaznaczyć, że prawidłowa interpretacja art. 
4 ust. 2 powinna zakładać, że tworzy on warunki ograniczające wybór. 
Ujęcie jednak równoległe obu regulacji w jednym artykule (art. 4), bez ja-
kichkolwiek wskazówek interpretacyjnych i wzajemnych odniesień, przy 
wzajemnym częściowo wykluczaniu się treści normatywnych ust. 1 i 2, 
wskazywałoby na konieczność łączenia tych treści w procesie interpreta-
cji. Dla laika wydaje się to proste - norma z art. 4 ust. 1 daje uprawnienie 
jednostce, norma z art. 4 ust. 2 – państwom. Jednakże skorzystanie przez 
państwa ze swoich uprawnień ogranicza uprawnienia jednostki, o możli-

15 Art. 4 ust. 1 projektu stanowi: Unrepresented citizens may choose the Member State em-
bassy or consulate from which they seek consular protection. 

16 Skala europejskiej opieki konsularnej była na tyle mizerna (właściwie były to, nie 
licząc akcji ewakuacyjnych, sytuacje unikatowe w praktyce państw UE), że trudno w tym 
przypadku mówić o rzeczywistym problemie. 
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wości ograniczania których z punktu widzenia zarówno przepisu je gwa-
rantującego, jak i Traktatu, nie ma mowy. Wydaje się to dość niefortunnym 
i nieczytelnym ujęciem normatywnym.    

Idąc w parze z faktycznym ominięciem w konstrukcji dyrektywy w jej 
podstawowych warunkach uzasadniających opiekę reprezentacji w spo-
sób stały (o czym mowa będzie dalej), sugerowane rozwiązania stano-
wią ewidentny regres w stosunku do praktyki. Najbardziej bowiem sku-
tecznym mechanizmem (zapewniającym przy tym pełną i każdorazową 
zgodność z prawem międzynarodowym) byłoby w ogóle przekształcenie 
europejskiej opieki konsularnej w sieć powiązań wzajemnych, poprzez 
wyznaczanie każdorazowo państwa UE reprezentującego w danym okrę-
gu konsularnym inne państwo (państwa) UE, nieposiadające własnych 
urzędów ani placówek. Byłoby to rozwiązanie idealnie współgrające 
z wymogami prawnomiędzynarodowymi w tym zakresie. Wydaje się ono 
jednakże niełatwe do przeforsowania w warunkach funkcjonowania pro-
jektowanej dyrektywy – trudno bowiem rozstrzygnąć, w jaki sposób me-
chanizmy konkretyzujące reprezentację miałyby być do pogodzenia z wy-
borem państwa ochrony przez jednostkę. Byłoby to możliwe jedynie przy 
założeniu, że wybór ów to czysta fikcja, wprowadzona demonstracyjnie. 

Zdecydowanie właściwsze byłoby – by zachować pozory przestrze-
gania traktatowych uprawnień podmiotowych jednostki w tym zakresie 
(o co zapewne, w tym całym zabiegu zawartym w projekcie dyrektywy 
chodzi) -  ponownie zasugerować podział materii ochronnej objętej euro-
pejską opieką konsularną na dwie grupy. Pierwszą stanowiłyby czynności, 
których skuteczne wykonywanie jest możliwe jedynie przy współudziale 
państwa przyjmującego (po jego notyfikacji) – i tu jakakolwiek wola stro-
ny co do podmiotu świadczącego europejską opiekę konsularną nie może 
być brana pod uwagę – a drugą te,, w przypadku których państwo przyj-
mujące nie uczestniczy w jakiejkolwiek formule w działaniach ochron-
nych. To państwo przyjmujące bowiem inicjuje szereg działań w omawia-
nym zakresie i tolerować będzie wówczas nie tyle wybór jednostki17, co 
jasne i czytelnie notyfikowane mu wskazania, któremu państwu UE ma 
przekazywać informacje i które państwo ma traktować jako upoważnio-
ne do aktywności in favorem tertii. Uprawnienia obywatela UE wynikające 
z Traktatów są w takiej sytuacji absolutnie nie do zrealizowania (i niczego 
dyrektywa w tej sytuacji zmienić nie może), to bowiem nie państwo UE, 
a państwo trzecie jest inicjatorem całego procesu i podmiotem zezwala-

17 Nawet tam, gdzie międzynarodowe prawo konsularne daje jednostce wybór (jak to 
ma miejsce w ramach prawa dostępu do konsula z art. 36 Konwencji wiedeńskiej), dotyczy 
on jedynie chęci bądź odmowy powiadomienia konsula, w jakimkolwiek zakresie nie od-
nosi się do możliwości wyboru państwa trzeciego świadczącego ochronę. 



Krytyka projektu dyrektywy w sprawie opieki konsularnej nad obywatelami... 45

jącym na ochronę. Wybór przez niereprezentowanego obywatela odpo-
wiedniego państwa UE świadczącego opiekę w sytuacjach związanych np. 
z dostępem konsula do osoby pozbawionej wolności, transportem zwłok 
osób zmarłych, informacjami o stanie zdrowia ofiar wypadków etc. jest 
i pozostanie zawsze całkowicie iluzoryczny. Natomiast w sytuacjach swo-
bodnego dostępu obywatela to konsulatu, gdy z przyczyn prawnych ani 
fizycznych nie dochodzi do pośrednictwa państwa przyjmującego w tym 
procesie, nie jest wykluczone rzeczywiste korzystanie jednostki z prawa 
kreowanego przez Traktaty. Oczywisty wydaje się wybór konsula, który 
wystawi ETD czy zapewni pomoc finansową.  

Powyższe pokazuje zresztą dobitnie, że rozwiązanie wprowadzające 
prawo obywatela do europejskiej opieki konsularnej stoi w sprzeczności 
do standardów prawnomiędzynarodowych wskazujących na uprawnie-
nia państwa (a nie jednostki) do działań ochronnych. Rozwiązanie wyni-
kające z Traktatów (art. 23 TFUE) nie przystaje do rzeczywistości prawno-
międzynarodowej i nie wydaje się, by, jak zapewne chciałaby widzieć to 
Unia, miało ono zapoczątkować nowy kierunek zmian tejże rzeczywisto-
ści. Stanowi raczej wciąż rodzaj dziwoląga – mutacji normatywnej, której 
wykonywanie ex natura rerum jest w przestrzeni prawa międzynarodo-
wego utrudnione. A los większości mutacji, tak w świecie przyrody jak 
i prawa, jest dość marny.

Istotną wadą projektu jest również utrzymywanie przy życiu utar-
tych w decyzji 95/553/WE kanonów definicyjnych. Określenie „protection” 
(opieka18) jest odnoszone w świetle orzecznictwa MTS tylko i wyłącznie do 
działań podejmowanych przez państwo (w tym jego służby dyplomatycz-
ne i konsularne) w przypadku naruszeń prawa przez państwo przyjmują-
ce, negatywnie skutkujących wobec obywateli i osób prawnych państwa 
wysyłającego. W przypadku europejskiej „opieki konsularnej” mamy tym-
czasem do czynienia z czynnościami pomocowymi, a więc czynnościami, 
w przypadku których państwu przyjmującemu nie można zarzucić na-
ruszenia prawa (ani wewnętrznego, ani międzynarodowego), a państwo 
wysyłające działa najczęściej w zakresie swoich uprawnień wynikających 
z prawa międzynarodowego19. Coraz bardziej ironicznie jawi się przy tym 
stwierdzenie, iż „europejska opieka konsularna” nie jest ani „europejską” 

18 Polskie tłumaczenia urzędowe traktatów używają zdecydowanie bardziej popraw-
nego w tym kontekście (choć niepoprawnego – jeżeli chodzi o poprawność samego tłu-
maczenia) określenia „ochrona” (zawierającego w sobie zarówno element pomocowy jak 
i stricte opiekuńczy). W zasadzie zarówno w języku polskim, jak i angielskim, biorąc pod 
uwagę zakres uprawnienia, powinno być stosowane określenie „pomoc” – assistance. 

19 Ponadto, oprócz czynności o charakterze iuris protectionis, europejska opieka kon-
sularna w dalszym etapie jej planowanej ewolucji ma dotyczyć również zagadnień niema-
jących zbyt wiele wspólnego w ogóle z „ochroną”, a określanych jako ius avocandi (Zob. 
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(bo świadczą ją zasadniczo państwa członkowskie, a nie Unia - zresztą 
ta nazwa jest stosowana głownie przez doktrynę, a nie przez legislatora 
unijnego), ani „opieką” (bo dotyczy czynności wyłącznie pomocowych, 
a nie opiekuńczych), ani też wyłącznie „konsularną” (bo zakres głównych 
czynności w dyrektywie regulowanych, tj. ewakuacyjnych, może być wy-
konywany przez wszelkie służby zagraniczne państwa, w tym wysłanni-
ków specjalnych, a także służby unijne - a jego określanie jako czynności 
konsularnych jest ściśle umowne). Habent sua fata verba. 

Kolejna kwestia, której nie uregulowano, a co bez wątpienia stanowi-
ło, może minimalny w praktyce, o istotnej zaś doniosłości teoretycznej, 
problem, to kwestia objęcia europejską opieką konsularną obywateli euro-
pejskich tzw. „mikropaństw” (San Marino, Monako, Andora, Liechtenste-
in), będących wspieranymi w ich zewnętrznym wymiarze polityki przez 
państwa UE i zależnych od nich również w zakresie pomocowych i opie-
kuńczych czynności konsularnych. Oczywiście, wybrane państwa UE 
i EFTA sprawują nad obywatelami mikropaństw opiekę w sposób stały20, 
jednakże brak przedstawicielstwa państwa stałej opieki w danym pań-
stwie trzecim pozostawia obywateli mikropaństw bez możliwości skorzy-
stania z europejskiej opieki konsularnej. Dodanie do dyrektywy również 
unormowania rozszerzającego ochronę na obywateli mikropaństw nie 
stworzyłoby istotniejszej zmiany zakresu obowiązków państw UE, a jed-
nocześnie pozwalałoby zapewnić ochronę może potencjalnie mało licznej 
grupie osób, jednak bardzo istotnie związanych z europejską przestrzenią 
prawną. Odpowiedzialność finansowa za tego typu czynności powinna 
obciążać państwo UE sprawujące nad obywatelami mikropaństw opiekę 
w sposób stały (a prawo ewentualnego regresu zwrotnego powinno być 
juz kwestią regulacji umowy międzynarodowej pomiędzy tym państwem 
UE a odpowiednim mikropaństwem). 

Nieco bardziej problematyczna jest kwestia ochrony uchodźców i in-
nych osób poszukujących ochrony, która również nie stała się przedmio-
tem ujęcia w opracowywanej dyrektywie. Będzie o tym mowa dalej w tek-
ście w pkt. V.  

Bardzo problematyczny jest brak w dyrektywie odniesień do prawa 
właściwego dla dostępu do konsula osoby pozbawionej wolności. Już na 
etapie wcześniejszych zapowiedzi prac pojawiały się odniesienia do tej 

W. Namysłowski, Zarys systemu współczesnego prawa konsularnego, Warszawa 1931, s. 50), 
np. czynności notarialnych, legalizacyjnych, stanu cywilnego etc. 

20 Zob. przykład San Marino w: K. Koźbiał, Europejskie mikropaństwa w procesie integra-
cji europejskiej. Przykład Liechtensteinu, [w:] P. Czubik, Z. Mach (red.), Hereditas Mercaturæ, 
Księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kra-
ków 2012, s. 12, przypis 4. 
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kwestii21, przy czym brakowało rozsądnego, systemowego podejścia do 
materii celem rozwiązania tego zagadnienia. Nie da się bowiem wpro-
wadzić jednolitego standardu w zakresie notyfikacji ze strony państwa 
przyjmującego, jeżeli wiążą go z poszczególnymi państwami UE różne re-
gulacje dwustronne. Do tego sytuacja ulega dodatkowemu zagmatwaniu, 
gdy wykonywana jest jakakolwiek ochrona konsularna in favorem tertii 
(czy stosować notyfikację wynikającą z regulacji prawnych obowiązują-
cych w relacjach państwa przyjmującego z państwem wysyłającym, które-
go obywatel jest chroniony, czy państwem wysyłającym, które zapewnia 
ochronę?). W szczególności jest to nie do rozwiązania jeżeli podmiot chro-
niący (jak ma to miejsce w ramach europejskiej opieki konsularnej) nie 
jest jednoznacznie określony co do tożsamości (jednostka wybiera sobie 
państwo chroniące). W związku z tym, że europejskiej opieki konsularnej 
nie da się stosować w zgodności z konsularnymi konwencjami dwustron-
nymi w tym kontekście, Komisja założyła, że lepiej o tym w zasadzie nie 
wspominać - nie sprawia to, że problem nie istnieje i za jakiś czas nie po-
jawi się w wymiarze czysto praktycznym. Jest to o tyle prawdopodobne, 
że w dyrektywie sporo uwagi poświęca się wykonywaniu ochrony wzglę-
dem niereprezentowanego obywatela pozbawionego wolności (zob. art. 
8), jak także innym formom pomocy, których możliwość realnej realizacji 
zależy od notyfikacji państwa przyjmującego (pomoc ofiarom przestępstw 
- art. 9, ofiarom wypadków i chorób - art. 10, w razie śmierci - art. 11). Pro-
jekt nie odnosi się w jakikolwiek sposób do formuły, w której państwa UE 
miałyby zapewnić realną ochronę poprzez czytelne notyfikacje państwa 
przyjmującego o zaistniałych zdarzeniach. 

3. Co proponuje się do uregulowania?

Wydaje się, że dalece pozytywnym rozwiązaniem wynikającym z pro-
jektu jest wyraźne ujęcie kwestii konsula honorowego jako osoby wykonu-
jącej pomoc i opiekę konsularną. Praktyka państw różni się w tym zakresie. 
W Europie funkcjonują państwa, które konsula honorowego postrzegają 
jako użytecznego jedynie w zakresie promocji i handlu, jak i takie, które 
całkowicie nie rozróżniają pomiędzy konsulem zawodowym a honoro-
wym w odniesieniu nie tylko do zakresu czynności iuris protectionis, ale też 

21 Zob. przede wszystkim dokument: Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council– Consular Protection for EU Citizens in Third Coun-
tries: State of Play and Way Forward, Brussels, 23.03.2011, COM (2011) 149/2, s. 11.
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i czynności iuris avocandi. Z regulacji prawnomiędzynarodowych dotyczą-
cych konsula honorowego nie wynika jakiekolwiek aprioryczne wyklu-
czenie w zakresie wykonywanych funkcji. Dotychczasowa decyzja 95/553/
WE była przy tym nie tyle nieprecyzyjna w tym zakresie, co niespójna 
językowo. Różnojęzyczne jej wersje pozwalały wyłączać europejską opie-
kę konsularną, gdy dane państwo obywatelstwa miało w okręgu konsu-
larnym swojego konsula honorowego (nie wnikając w zakres jego funkcji) 
lub o ile był on kompetentny w zakresie funkcji ochronnych22. Bez wąt-
pienia to drugie rozwiązanie było jedynym dopuszczalnym w praktyce. 
Obecnie projekt dyrektywy eliminuje ów dualizm lingwistyczny – wyraź-
nie konstytuując, iż posiadanie konsula honorowego deroguje możliwość 
skorzystania z europejskiej opieki konsularnej, o ile jest on kompetentny 
do wykonywania spraw z zakresu iuris protectionis.   

Odmienną kwestią, wymagającą odrębnej refleksji, jest ujęcie kwestii 
braku „dostępności” konsula własnego państwa, co pozwala na zwróce-
nie się obywatela europejskiego o ochronę do konsula innego państwa UE. 
Przyjęte w projekcie dyrektywy ujęcie jest bardzo nowatorskie. Zasadni-
czo odrywa się ono od dotychczas stosowanego i definiowanego w prawie 
i praktyce konsularnej, w tym używanego w dotychczasowej praktyce do-
tyczącej europejskiej opieki konsularnej, pojęcia „okręgu konsularnego”. 
Dotychczas nie budziło większych wątpliwości, iż dopiero brak własnego 
konsula (lub konsula państwa reprezentującego państwo obywatelstwa 
w sposób stały) w danym okręgu konsularnym uzasadniał zwrócenie się 
o europejską opiekę konsularną. Faktem jest, że okręgi niekiedy miały 
wymiar sztuczny i większym stopniu „polityczny” niż uzasadniony ra-
cjonalną organizacją służby konsularnej państwa wysyłającego. Obecne 
rozwiązanie, łączące pojęcie dostępności ze standardami związanymi 
z wymiarem czasu (a pośrednio z dystansem do pokonania), jaki musi 
upłynąć, by dostać się do miejscowości – siedziby własnego urzędu kon-
sularnego, wychodzi naprzeciw dotychczasowym trudnościom. Nie jest 
jednak pozbawione wad. Po pierwsze wydaje się całkowicie nieostre23. Co 

22 Zob. P. Czubik, Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym – wybrane problemy 
dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania Decyzji 95/553/EC, „Kwartalnik Prawa Pu-
blicznego” 2003, nr 4, s. 93–111.

23 Projektowana dyrektywa wskazuje w art. 3 ust. 2, iż uznanie konsulatu za dostępny 
stanowi koniunkcję dwóch czynników - możliwości świadczenia efektywnej ochrony oraz 
możliwości dotarcia doń wygodnym środkiem i w rozsądnym czasie (co zostało dopre-
cyzowane dalej jako dotarcie zwykle używanymi w danym regionie środkami i powrót 
w ciągu jednego dnia, o ile pilność sytuacji nie uzasadnia szybszej ochrony). Ten pierw-
szy element pojawił się zapewne w kontekście konsulów honorowych (co jest, nota bene, 
z punktu widzenia zabiegów legislacyjnych – wobec art. 3 pkt. 3, precyzującego kwestie 
konsulów honorowych – mało sensowne). Zasadne jednakże jest postawienie pytania, czy 
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prawda Komisja i państwa sugerowały rozmaitego rodzaju doprecyzo-
wania faktyczne24 – w niewielkim stopniu są one jednak w stanie usunąć 
projektowaną nieprecyzyjność. Nieco kuriozalne wydaje się powiązanie 
„dostępności” z istniejącymi miejscowymi środkami transportu i ich za-
sięgiem dziennym25. Kolejnym problemem związanym z oderwaniem od 
pojęcia okręgu jest możliwość wystąpienia konfliktu jurysdykcji pomię-
dzy konsulem obywatelstwa – właściwym z punktu widzenia okręgu kon-
sularnego – a dostępnym konsulem innego państwa UE zapewniającym 
bieżącą ochronę. Oczywiste wydaje się, że konsul działający tymczasowo 
in favorem tertii powinien odstąpić od wykonywania czynności, gdy są one 
wykonywane przez właściwego konsula obywatelstwa – w praktyce może 
jednak generować to sporadyczne trudności i spory, podsycane faktycznie 
przez jednostki oczekujące ochrony ze strony wybranego konsula, a nie 
konsula państwa obywatelstwa.

Nie ulega wątpliwości, że powiązanie ochrony z pojęciem okręgu kon-
sularnego, choć może o znikomym niekiedy (np. w przypadku ewaku-
acji) walorze praktycznym, było precyzyjne i nieskutkujące jakimikolwiek 
możliwościami zaistnienia konfliktów w zakresie ochrony pomiędzy pań-
stwami aspirującymi do jej gwarantowania. W razie przyjęcia dyrektywy, 
sprawowanie tejże ochrony z odrzuceniem koncepcji okręgu może być nie 
do przyjęcia w jakiejkolwiek formule przez państwa przyjmujące. 

Zastosowane w projekcie rozwiązanie, odcinające się od klasyczne-
go rozumienia okręgu konsularnego, wskazuje, iż zdecydowanie roz-
sądniejsze byłoby, o czym wspomniano na wstępie, rozdzielenie materii 
ewakuacyjnej od klasycznych czynności konsularnych. W przypadku wy-
konywania tych pierwszych, istniejące okręgi konsularne nie odgrywają 
większej roli. Te drugie, szczególnie gdy ich wykonywanie powiązane jest 
z obowiązkami notyfikacyjnymi państwa przyjmującego (jak w przypad-
ku pozbawienia wolności obywatela, zgonów, konieczności opieki nad 

przypadkiem rozwiązanie to nie ma szerszego znaczenia w postaci stworzenia prawa do 
ochrony konsularnej obywateli UE niechronionych w świetle ich prawa ojczystego przez 
własne państwa? W art. 3 ust. 2 sprecyzowano również, iż nie jest uważany za dostępny 
urząd, który czasowo nie może świadczyć ochrony, w szczególności jeżeli jest zamknięty 
w przypadku kryzysu. 

24 Państwa sugerowały głównie uznanie, iż urząd jest dostępny, jeżeli osiągalny jest 
w ciągu 6 godzin podróży w jedną stronę, o ile nie jest to sytuacja szczególna, wymagająca 
szybszej akcji konsularnej (sugerowano też mechanizmy określenia dostępności poprzez 
określenie dystansu 400 km do pokonania, znajdowania się na wyspie etc.). Zob. Explana- 
tory Memorandum – Council Directive on consular protection for citizens of the Union 
abroad, 2011/0432 (CNS), s. 3, przyp. 11.

25 Ironizując, warto by rozpatrzyć, czy istnieje jakikolwiek dostępny konsulat w kon-
tekście zasięgu słonia, zwyczajowo wykorzystywanego do transportu lokalnego w niektó-
rych regionach Tajlandii czy Indii. 
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małoletnim czy kurateli) immanentnie powiązane są z pojęciem okręgu 
konsularnego i niewyobrażalne, z praktycznego punktu widzenia, jest 
ich sprawowanie w innej formule. W przypadku zbiorczych notyfikacji 
europejskiej opieki konsularnej państwom przyjmującym, kwestia ode-
rwania od pojęcia okręgu konsularnego, obok braku konkretnego ujęcia 
podmiotu świadczącego ochronę i podmiotu, którego obywatele są nią 
objęci, będzie kwestią podstawową, która będzie wpływać na negowanie 
przez państwa trzecie tych rozwiązań lub ich nieuznawanie w praktyce.     

Wyraźne rozwinięcie szeregu czynności w art. 6, do których odnosiła 
się decyzja 95/553/WE i odnosi się projektowana dyrektywa, ma (w szcze-
gólności wobec braku standardów minimum) niewielką wartość dodaną. 
Co więcej, brak stwierdzenia, iż nie jest to numerus clausus (które to stwier-
dzenie zapada w decyzji - zgodnie z jej art. 5 ust. 2), sprawia, że zawartość 
merytoryczna dyrektywy, jeżeli chodzi o zakres objętych nią funkcji kon-
sularnych, może być postrzegana jako węższa niż decyzji26. 

Natomiast można wskazać jako zdecydowanie trafione ujęcie ana-
logicznego prawa do europejskiej opieki konsularnej przysługującego 
członkowi rodziny obywatela UE (art. 2 ust. 3). Podobnie kwestie finan-
sowania opieki i rozliczeń finansowych z tego tytułu, wynikające z art.12 
(tryb zwykły) i 13 (tryb szczególny w sytuacjach kryzysowych), wydają 
się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom państw i obywateli, choć zapew-
ne najistotniejsza będzie w tym przypadku praktyka, która wytworzy się 
również w kontekście przewidzianych terminów stosownych zwrotów 
wydatków z tytułu wspomnianych w art. 12 i 13 czynności.

4. Co zostało w projekcie nadmiernie skomplikowane? 

Wydaje się, że istnieje przynajmniej jedna zasadnicza kwestia, w przy-
padku której należy uznać, że projektowana dyrektywa jest po pierwsze 
zdecydowanie mniej czytelna w porównaniu do obowiązującej decyzji 
95/553/WE, po drugie zaś zdecydowanie wchodząca, w razie jej wpro-
wadzenia i wykonywania w praktyce w obecnej formule, w konflikt z re-
gułami międzynarodowego prawa konsularnego. Z projektu dyrektywy 
usunięte zostało (stosowane w decyzji) w zasadzie pojęcie państwa „wy-

26 Na wzór kwestionowania przez M. Muszyńskiego (zob. M. Muszyński, Opieka dy-
plomatyczna i konsularna w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, 
nr 3, s. 166) kompleksowości decyzji wobec nieobjęcia jej zakresem kwestii opieki dyplo-
matycznej. 
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konującego ochronę w sposób stały”, które pozwalało ograniczyć moż-
liwość korzystania z europejskiej opieki konsularnej w przypadku, gdy 
istniał wyraźnie indywidualnie oznaczony co do tożsamość podmiot pra-
wa międzynarodowego (nieistotne, czy było to państwo UE, czy spoza 
UE), który sprawował w danym okręgu konsularnym czynności o charak-
terze iuris protectionis na rzecz obywatela UE. Było to ujęcie bardzo logicz-
ne, dające przy tym wymierne skutki ochronne. Ochrona in favorem tertii 
przewidziana przez prawo międzynarodowe jest prosta w realizacji prak-
tycznej. Państwo przyjmujące jest świadome takiej aktywności na rzecz 
obywateli państwa obcego wykonywanej przez konsula innego państwa 
obcego, konkretne państwa w danym układzie są mu znane i, co więcej, 
zwykle akceptuje ono, po prawidłowym powiadomieniu, taki stan rzeczy, 
co pozwala w razie potrzeby wykonywać czynności notyfikacyjne celem 
umożliwienia stosownej ochrony. 

Już w części definicyjnej w preambule (w jej punkcie 8) określa się 
występowanie warunku „niereprezentowania obywatela” w rozumieniu 
dyrektywy. Wyraźnie wskazuje się, że obywatela uważa się za nierepre-
zentowanego, jeżeli jego państwo obywatelstwa nie ma dostępnej amba-
sady lub konsulatu w państwie trzecim. Tego typu ujęcie nie pozostawia 
miejsca dla reprezentacji wykonywanej przez inne państwo na podstawie 
porozumienia z państwem obywatelstwa („reprezentacji w sposób stały” 
– wyraźnie zauważanej w duchu regulacji decyzji 95/553/WE). Co prawda 
pojęcie to pojawia się w projekcie dyrektywy dalej (w art. 4 ust. 227), jed-
nakże, po pierwsze, jest tam ograniczone do tego typu aktywności pań-
stwa UE (gdy zarówno z punktu widzenia praktycznego28, jak i teoretycz-
nego aktywność taką przejawiają również państwa spoza UE), po drugie 
– konstrukcja tego artykułu nie pozwala przyjąć jednoznacznej jego inter-
pretacji nawet we wskazanym kierunku. Skutki takiego ominięcia, przy 
precyzowaniu warunków uprawniających do europejskiej opieki (jak to 
zostało zastosowane choćby w decyzji 95/553/WE), mogą być teoretycznie 
dwojakie. Bądź nie wpłynie ona na istniejące więzi dwustronne (i wyko-
nywanie jak dotychczas reprezentacji w sposób stały), lub też będzie to 
prowadziło do tworzenia realnej alternatywy ochrony i osłabiania istnie-
jących więzów ochronnych sprawowanych przez państwo wykonujące 
reprezentację w sposób stały. Należy raczej przychylić się ku uznaniu, że 

27 Artykuł ten brzmi: A Member State may represent another Member State on a permanent 
basis and Member States’ embassies or consulates in a third country may conclude arrangements 
on burden-sharing, provided that effective treatment of applications is ensured. Member States shall 
inform the European Commission of any such arrangements in view of publication on its dedicated 
internet site. 

28 Nordycka opieka konsularna obejmuje zarówno państwa UE, jak i EFTA. 
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jedynym skutkiem tego ominięcia będzie podkreślenie istnienia europej-
skiej opieki konsularnej, mimo jej rzeczywistej niestosowalności w takich 
sytuacjach w praktyce. Istnienie teoretyczne porozumień in favorem tertii 
jest niezagrożone (dyrektywa nie odnosi się do porozumień konstruują-
cych reprezentację w sposób stały z państwem spoza UE), ale z efektywną 
ich realizacją w konkretnych układach może być już różnie. Szczególnie 
dotyczy to państw przyjmujących, które zbyt przejmą się regulacjami 
dyrektywy (i uznają je za prawidłowo notyfikowane zgodnie z między-
narodowym prawem konsularnym29 – choć oczywiście pozostaje otwar-
tym problem notyfikacji państwa wysyłającego i jej formy, w sytuacji gdy 
system ten takiej notyfikacji wymaga) i będą podnosić zastąpienie nimi 
dotychczasowych układów dwustronnych konstruujących reprezentację 
w sposób stały. 

Negatywne konsekwencje nie wystąpią, jeśli tego typu spojrzenie (co 
bardzo mało prawdopodobne) charakteryzować będzie państwo przyj-
mujące. Uzna ono bowiem ipso facto europejską opiekę i jej mechanizmy, 
obywatel nie pozostanie więc bez ochrony. Gorzej, jeśli takie podejście 
ukierunkuje spojrzenie państwa dotychczas reprezentującego państwo 
obywatelstwa w sposób stały (szczególnie, gdy będzie to państwo spoza 
UE), które poczuje się zwolnione z aktywności. Wnioski o ochronę, in-
formacje przesyłane temu państwu przez organy państwa przyjmujące-
go pozostaną bez odpowiedzi. Jednocześnie zaś państwo przyjmujące nie 
będzie (jeśli państwo trzecie nie uzna europejskiej opieki ze względu na 
nieprawidłowości z jej notyfikacją) zobligowane do jakiegokolwiek dal-
szego działania celem umożliwienia zapewnienia ochrony, gdyż uzna, że 
państwo uprawnione do jej udzielenia - reprezentujące państwo obywa-
telstwa w sposób stały - nie jest zainteresowane sprawowaniem ochrony 
w konkretnym przypadku, co stanowi jego, podobnie jak państwa obywa-
telstwa, oczywiste prawo. W ten sposób obywatel, teoretycznie chroniony 
przez zarówno placówkę reprezentującą jego państwo w sposób stały, jak 

29 Warunkiem wykonywania ochrony konsularnej in favorem tertii, a taką czynnością 
jest europejska opieka konsularna, jest, zgodnie z prawem międzynarodowym, notyfikacja 
jej państwu przyjmującemu i jego przynajmniej milcząca akceptacja (zob. art. 8 Konwencji 
wiedeńskiej o stosunkach konsularnych odzwierciedlający normy prawa zwyczajowego). 
Jest to kwestia zarówno praktyczna, jak i dość oczywista – warunkiem bowiem dokona-
nia szeregu czynności z zakresu iuris protectionis jest odpowiednia notyfikacja ze strony 
państwa przyjmującego konsulowi państwa, które wykonywać ma ochronę, o zaistnieniu 
sytuacji faktycznych uzasadniających aktywność konsularną. Stąd notyfikacje o wykony-
waniu ochrony in favorem tertii wymagają wyraźnego określenia co do tożsamości państwa 
chronionego i państwa chroniącego, czego niedoprecyzowane mechanizmy europejskiej 
opieki konsularnej nie są w stanie wypełnić.



Krytyka projektu dyrektywy w sprawie opieki konsularnej nad obywatelami... 53

i mechanizmy europejskiej opieki konsularnej, pozostałby bez jakiejkol-
wiek ochrony.   

Należy mieć jednakże nadzieję, że wobec niekonkretności europejskiej 
opieki konsularnej, właściwie bez niezbędnych doprecyzowań pozba-
wiającej ją efektywności operacyjnej, wprowadzone rozwiązanie nie do-
prowadzi do derogowania dotychczasowych więzi dwustronnych. Oby 
więc skutkiem dyrektywy nie okazała się przysłowiowa aktywność psa 
ogrodnika w omawianym zakresie – samemu nie zapewni odpowiedniej 
ochrony i nie pozwoli ochrony tej zapewnić w inny sposób.

Wydaje się przy tym, że nie było to celem Komisji. Z analiz legisla-
cyjnych oraz prac związanych ze wspominanymi wielokrotnie przez 
Komisję konsultacjami społecznymi30  wynikało, iż jedyny rzeczywisty 
wymiar ochrony in favorem tertii w relacjach europejskich mają przypad-
ki, gdy ochrona jest sprawowana na podstawie porozumień dwustron-
nych (głownie z innymi państwami UE lub nawet państwami spoza UE). 
Oczywiście, wynikało to przede wszystkim z konkretności notyfikacyjnej, 
za czym stały też konkretnie adresowane informacje ze strony państwa 
przyjmującego, ale także niewątpliwie z czytelnych uregulowań finanso-
wych (pomiędzy państwem obywatelstwa i państwem świadczącym opie-
kę, precyzowanych w umowie dwustronnej). Może nadmiernym uprosz-
czeniem byłoby zakładać, że statystyka z tej ochrony (którą trudno było 
włączać do europejskiej opieki konsularnej – regulowana była bowiem na 
podstawie instrumentów dwustronnych i mechanizmu wyraźnie wyłą-
czonego z europejskiej opieki, zgodnie z art. 1 decyzji 95/553/WE) obecnie 
może być w prosty sposób, mimo odmiennej rzeczywistości, włączana do 
statystyk liczbowych europejskiej opieki konsularnej. Czyżby świadczyło 

30 Absolutnie odmienna sprawa, która wymagałaby drobnego komentarza, to efek-
ty konsultacji społecznych, na które Komisja ewidentnie się powołuje (zob. Explanatory 
Memorandum…, s. 5). Przeprowadzane były one de facto w ramach czterech programów 
badawczych realizowanych na jej zlecenie (w jednym z nich uczestniczył również autor ni-
niejszego tekstu) i oczywiście w ramach otwartej formuły opinie w tym zakresie przesyłały 
osoby indywidualne. W gruncie rzeczy większość opinii nie była nic warta (sformułowane 
zostały ze zdecydowanie zbyt dużą dawką optymizmu lub z wstępnym założeniem, że 
zamawiający ma otrzymać wyłącznie pozytywną wizję zjawiska i pozytywne odpowiedzi 
na zadane pytania), te zaś nieliczne, które posiadały jakiś konstruktywny i najczęściej kry-
tyczny wymiar, zostały przez Komisję zignorowane. Przy takiej podstawie autorów opinii 
trudno nawet zarzucić Komisji nieprawdę wobec zastosowanego stwierdzeniu, iż stakehol-
ders generally support the envisaged reform, choć stwierdzenie, iż Commission took into account 
the results of four studies on different aspects of the revision (Explanatory Memorandum…, 
s. 5), to już mocne nadużycie, biorąc przede wszystkim pod uwagę fakt, że projektowana 
dyrektywa nie stanowi jakiegokolwiek przełomu legislacyjnego, wręcz jej zachowawczość, 
w stosunku do stanu prawnego wynikającego z decyzji 95/553/WE, jest zaskakująca. 
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to o konieczności stosowania statystyki kreatywnej dla podkreślenia sen-
sowności istnienia prawa podstawowego? 

O powyższym świadczy również zastosowanie pojęcia reprezentacji 
w sposób stały w art. 4 ust. 2 projektowanej dyrektywy. Jak już wspo-
mniano powyżej, istnieje poważna wątpliwość co do sposobu interpretacji 
wzajemnych związków tego przepisu z poprzedzającym go art. 4 ust. 1. 
Zdecydowanie rozsądniejszym mechanizmem było wskazanie koniecz-
ności nawiązywania relacji dwustronnych pomiędzy państwami UE na 
potrzeby konkretnej reprezentacji w danym państwie przyjmującym. 
Przekształcając mechanizm europejskiej opieki konsularnej w sieć tego 
typu porozumień, zapewniono by rzeczywistą efektywność ochrony oby-
watela europejskiego, sprawowaną w pełnej zgodności z regulacjami iuris 
gentium. Sprzeczność z literą Traktatu (zupełnie nietrafioną i niepraktycz-
ną w tym przypadku – gdyż wskazującą prawo jednostki do wyboru pań-
stwa ochrony) niestety nie wróży wybudowania normatywnego modelu 
dla tego rozwiązania.   

Warto również zauważyć, że rozwiązanie art. 4 ust. 2 dyrektywy kore-
sponduje z jej art. 2 ust. 2, wskazującym, iż mamy do czynienia, w rozu-
mieniu dyrektywy, z wielokrotnością obywatelstwa jedynie w przypadku 
posiadaniu wielorakiego obywatelstwa europejskiego. W takim bowiem 
przypadku nieposiadanie dostępnej reprezentacji konsularnej żadnego 
z państw członkowskich UE, których obywatelstwo jednostka posiada, 
upoważnia ją już do korzystania z europejskiej opieki konsularnej. Po-
siadanie obywatelstwa państwa trzeciego (nie z UE), reprezentowanego 
w państwie przyjmującym lub, co więcej, państwa przyjmującego, nie 
uniemożliwia jednostce skorzystania z europejskiej opieki konsularnej. 
Oczywiście, zarówno zgodność takiego rozwiązania z prawem międzyna-
rodowym, jak i praktyczna możliwość wykonywania takiej opieki (szcze-
gólnie, gdy obywatel UE ma jednocześnie obywatelstwo państwa przyj-
mującego) to zupełnie inne kwestie. 

Zagadkowe jest jednak, w kontekście powyższego, ujęcie art. 17, do-
tyczącego możliwości wprowadzenia przez państwa członkowskie UE 
bardziej uprzywilejowanego mechanizmu, o ile zgodny jest z postano-
wieniami dyrektywy31. Czy ujęcie ochrony in favorem tertii wykluczającej 
zastosowanie europejskiej opieki konsularnej, realizowanej w związku 
z porozumieniem z państwem trzecim, może być uznane za zgodne z po-
stanowieniami dyrektywy? Wydaje się, biorąc pod uwagę treść art. 4 ust. 
2 i 2 ust. 2, że jednak nie. Być może więc przepis ten odnosi się jedynie do 
zakresu merytorycznego dyrektywy, co byłoby logiczne, biorąc pod uwa-
gę w zasadzie jej zawężenie zakresu zastosowania i brak w art. 6 klauzuli 

31 Podobnie w pkt. 25 preambuły dyrektywy. 
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pozwalającej rozszerzać zakres opieki na inne obszary, jak to dla odróżnie-
nia ujęte zostało w art. 5 ust. 2 decyzji 95/553/WE.  

5. Czy dalsze prace nad europejską opieką konsularną  
mają sens? 

Choć Komisja jednoznacznie stwierdza32, iż na chwilę obecną nie ma 
sensu wprowadzania dalszych zmian dotyczących europejskiej opieki 
konsularnej, których znaczące koszty podkreśla, to jednocześnie wskazuje 
potencjalnie dwa kierunki najbliższego rozwoju w tym zakresie. Dotyczą 
one traktowania szeroko pojętych uchodźców oraz aktywności konsula 
w pewnym zakresie czynności o charakterze iuris avocandi.  

To pierwsze zagadnienie to problem dalece złożony i ponownie na-
rażający UE na konflikt z kanonami prawa międzynarodowego. Trudno 
rozstrzygać o istnieniu jednoznacznych mechanizmów w prawie mię-
dzynarodowym wskazujących na stworzenie obowiązku ochrony konsu-
larnej uchodźcy przez państwo azylu, zamiast oczywistego wygaśnięcia 
takiej opieki ze strony państwa obywatelstwa33. Tworzenie więc, na bazie 
rozwiązań mających charakter co najwyżej norm in statu nascendi, upraw-
nień państwa sprawującego ochronę in favorem tertii może zakończyć się 
jedynie zupełnie iluzoryczną ochroną w stosunku do analogicznej ochro-
ny wskazywanej na rzecz obywateli. Oczywiście, inną kwestią jest, czy 
stworzenie takiego jednoznacznego mechanizmu nie stanowiłoby kroku 
we właściwym kierunku i rozwiązania ostatecznie stabilizującego tworzą-
cą się normę. Z punktu widzenia teleologicznego, a celem regulacji byłoby 
z pewnością zapewnienie wzrostu ochrony uchodźców, takie rozwiązanie 
miałoby istotną wartość dodaną, nawet jeśli oznaczałoby w praktyce za-
pewnienie ochrony tylko w przypadku dość życzliwego w tym kontekście 
państwa przyjmującego34. 

32 European Commission, Commission Staff Working Paper Executive Summary 
of the Impact Assessment (accompanying the document) Proposal for a Directive of the 
Council on consular protection for citizens of the Union abroad, Brussels 14.12.2011, SEC 
(2011) 1555 final, s. 78 i n. 

33 Można przytaczać szereg argumentów wskazujących takie uprawnienia konsular-
ne jak też i ich brak. Por. P. Czubik, Prawo..., s. 255-270.  

34 Z drugiej strony, na tego typu założeniu „życzliwej akceptacji” opiera się w zasa-
dzie całość europejskiej opieki konsularnej. Wobec niekonkretności podmiotu państwo-
wego uprawnionego do opieki (może ją wykonywać urząd konsularny każdego państwa 
UE, do wyboru obywatela pozbawionego stałej reprezentacji własnego państwa) niemoż-
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W komentarzach wprowadzających projekt dyrektywy35 Komisja 
wspomina o konieczności ujednolicenia w dalszej przyszłości na pozio-
mie europejskim kwestii legalizacji konsularnej i prostych funkcji notarial-
nych wykonywanych przez konsulów państw UE. Jest to jedno z najwięk-
szych nieporozumień, świadczące jedynie o tym, że osoby, które projekt 
ten w rzeczywistości stworzyły, nie bardzo rozumieją, o co tak naprawdę 
w kwestii tych czynności konsularnych chodzi, i nie znają również uwa-
runkowań faktycznych i traktatowych związanych z sugerowanymi roz-
wiązaniami. Tymczasem zajmowanie się legalizacją dokumentów nie ma, 
patrząc z perspektywy unijnej czy jakiejkolwiek innej, najmniejszego sen-
su. Legalizacja konsularna jest bowiem zjawiskiem ginącym we współcze-
snym obrocie międzynarodowym. Powszechnym mechanizmem zastę-
pującym legalizację konsularną i eliminującym w ogóle kontakt konsula 
z dokumentami zagranicznymi przeznaczonymi do użycia w przestrzeni 
krajowej, jest stosowanie klauzul apostille, przewidzianych przez Kon-
wencję haską o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumen-
tów urzędowych z 1961 r.36. Konwencja ta wprost zakazuje legalizacji kon-
sularnej dokumentów w relacjach pomiędzy państwami-stronami. Liczba 
podmiotów prawa międzynarodowego przystępujących do Konwencji 
haskiej przy tym stale wzrasta (jest ich już ponad sto - w tym wszystkie 
państwa UE), a tym samym maleje (i ogranicza się do coraz bardziej egzo-
tycznych przykładów) liczba państw, w relacjach z którymi stosowana jest 
legalizacja konsularna. 

Tworzenie europejskich konsularnych mechanizmów legalizacyjnych 
jest oczywiście możliwe37, tylko że, po prostu, wobec bardzo intensywne-
go dalszego rozszerzania się przedmiotowego Konwencji haskiej, prawie 

liwe jest dokonanie klasycznej notyfikacji w tym zakresie według reguł art. 8 Konwencji 
wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Informacje o rzekomo dokonanej notyfikacji (po-
przez ogłoszenie w oficjalnym promulgatorze unijnym decyzji 95/553/WE i zgodzie na ten 
mechanizm państw trzecich wyrażonej poprzez brak sprzeciwu) można rozpatrywać jedy-
nie w kategoriach wishfull thinking. Sposób dokonania tejże rzekomej notyfikacji odbiega 
od przyjętych standardów dyplomatycznych. Może być też całkowicie zakwestionowany, 
ze względu na wewnątrzorganizacyjny promulgator, fakt powzięcia tej informacji przez 
państwa przyjmujące. Strona formalna jest więc całkowicie chybiona. Niezależnie od tego, 
chybiona jest również zawartość materialna tej konstrukcji - międzynarodowe prawo kon-
sularne nie zna ochrony konsularnej in abstracto - sprawowanej przez niezdefiniowane jed-
noznacznie państwo na rzecz obywateli niezdefiniowanego jednoznacznie państwa (przy 
jedynie określonym wielopodmiotowym kręgu państw).

35 European Commission, Commission Staff Working Paper Executive Summary..., 
s. 77.

36 Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938. 
37 I prawdopodobnie tak się stanie - świadczy o tym choćby określenie (zdecydowa-

nie mało przejrzyste) regulacji Zielonej Księgi z 14 grudnia 2010 r. - zob. dalej przypis 44.  
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całkowicie bezcelowe (tym bardziej, że nie są ujednolicone wymogi legali-
zacyjne na poziomie systemów prawnych państw członkowskich, a Kon-
wencja haska tworzy również mechanizm wewnątrzunijny). Stworzona 
zostałaby więc regulacja, która w najlepszym rozwiązaniu generalnie nie-
wiele zmieni, a spowoduje tylko wątpliwe poczucie postępów integracji 
poprzez tworzenie europejskiego prawa konsularnego.    

Pozostaje ponadto otwarta kwestią (którą UE stara się ignorować, co 
widać choćby w przypadku europejskiej opieki konsularnej i standardu 
dostępu do konsula osób pozbawionych wolności) istnienie umów dwu-
stronnych odnoszących się do omawianego zjawiska – dotyczy to w tym 
przypadku szczególnie umów o pomocy prawnej w pełni znoszących 
wymóg legalizacji konsularnej. Polska ma takich umów blisko 40 (część 
z państwami z UE) i nie jest odizolowanym przykładem – mniejsza lub 
większa liczba takich umów charakteryzuje wszystkie państwa unijne. 
W tej mozaice konsulowi, dokonującemu czynności legalizacyjnych w ra-
mach zmodernizowanej europejskiej opieki konsularnej, trudno będzie się 
właściwie zorientować. Na szczęście umowy te nie zakazują legalizacji, 
lecz znoszą jej wymóg, konsul dokonujący czynności legalizacyjnych nie 
naruszy więc prawa38, otwarte pozostaje jednak pytanie po co narażać jed-
nostki na ponoszenie kosztów całkowicie zbytecznych czynności?39 

Ewentualne rozwiązanie to pełne zniesienie obowiązku legalizacji 
konsularnej wewnątrz UE oraz ewentualne wpływanie na prawo we-
wnętrzne – szalenie różniące się w zakresie wymogów legalizacyjnych, 
tak by stworzyć jednolity standard dotyczący dopuszczania dokumen-
tu z zagranicy (rozumianej jako państwa spoza UE) – aby obywatel UE 
wiedział, jaki dokument zagraniczny (spoza UE) wymaga (w każdym 
z państw UE identycznie) legalizacji konsularnej lub klauzuli apostille40. 

38 Co zrobiłby przykładowo dokonując legalizacji dokumentu objętego zakresem 
zastosowania Konwencji haskiej. 

39 Nie jest to, nota bene, jedyny problem związany z umowami dwustronnymi. 
Wykonywanie czynności legalizacyjnych często precyzyjnie uregulowane jest 
w konwencjach konsularnych dwustronnych, wiążących dane państwo UE z partnerami 
z Unii lub spoza Unii. Polska ma takich umów również blisko 40 (wszystkie one odnoszą 
się szczegółowo do czynności legalizacyjnych konsula). Trudno oceniać ich potencjalne 
relacje z nieistniejącymi jeszcze regulacjami unijnymi - nie są to jednak traktaty, których 
można nie zauważać, a Komisja zdaje się je ignorować.  

40 Zgodnie z postanowieniami art. 3 zd. 2 Konwencji haskiej, klauzul apostille można 
wymagać na przedkładanych dokumentach zagranicznych dokładnie w takich sytuacjach, 
gdy dokumenty te w świetle prawa krajowego państwa miejsca ich przeznaczenia powinny 
być legalizowane. Należy wobec powyższego podnieść, że jeżeli wymogi te znacząco się 
różnią pomiędzy państwami UE (a tak jest w praktyce - część państw wymaga legalizacji 
lub, odpowiednio, klauzul apostille w przypadku wszelkich dokumentów zagranicznych, 
część jedynie względem pewnych kategorii tych dokumentów, część nie wymaga ich 



58 Paweł Czubik

Natomiast uznawanie aktywności zewnętrznej konsula państwa UE w in-
nymi państwie UE w zakresie czynności legalizacyjnych, choć łatwe do 
przeprowadzenia41, jest po prostu zabiegiem niepotrzebnym, wobec coraz 
szerszego zastępowania legalizacji konsularnej klauzulami apostille w ob-
rocie międzynarodowym.  

Natomiast jeżeli chodzi o czynności notarialne konsula, nawet te naj-
prostsze – niosą one ze sobą szereg innych problemów, z którymi zjed-
noczona Europa na obecnym etapie ujednolicania prawa nie jest w stanie 
sobie poradzić. Dotyczą one generalnie kwestii ujednolicenia zarówno 
formy czynności,  jak i szczególnych wymogów materialnych. Konsul, 
jako działający w charakterze notariusza państwa wysyłającego, musi 
działać w świetle konkretnego porządku prawa cywilnego państwa wy-
syłającego. Dopóki więc nie mamy kompleksowego wspólnego europej-
skiego prawa i procedury cywilnej, dopóty stworzenie instytucji konsula 
UE, działającego w sferze konkretnego porządku prawnego podmiotu 
wysyłającego, jest niemożliwe.

Oczywiście, można sobie wyobrazić działalność konsularną w wa-
runkach niejednolitego prawa „dzielnicowego”, co jednak rodzić będzie 
istotne trudności. Przykładowo, polska służba zagraniczna funkcjonowa-
ła w takich warunkach w okresie II RP. Należy jednak podkreślić, że wów-
czas wykonywanie licznych funkcji konsularnych o charakterze praw-
nym, w tym wystawianie aktów notarialnych, było po prostu niemożliwe 
i zupełnie nie było praktykowane,42 pomimo istnienia odpowiednich 
przepisów ówczesnej ustawy konsularnej43.  Trudno sobie więc wyobrazić 

wcale) nie można mówić o swobodnej cyrkulacji dokumentów zagranicznych wewnątrz 
UE. 

41 Co więcej – z punktu widzenia prawa polskiego nienapotykające na jakiekolwiek 
przeszkody prawne. Aktywność konsula in favorem tertii w tym przypadku nie będzie się 
różnić od innej aktywności tego rodzaju.  Polska ma zresztą pewne doświadczenia doty-
czące dokładnie tego modelu, zob. P. Czubik, Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczo-
nych do użycia w państwie trzecim – case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej, 
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 3, s. 199-207.

42 Zob. Referat Jana Karczewskiego, konsula RP w Lyonie, pt. Sprawy administracyj-
ne, przygotowany na zjazd konsularny w Paryżu 9-10 października 1931 r., 5 październik 
1931 r., Lyon, Archiwum Akt Nowych, Konsulat RP w Marsylii, sygn. 768, s. 93-106, prze-
druk w: H. Chałupczak, E. Kołodziej (red.), Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. 
Protokoły i referaty 1931-1938, Lublin 2009, s. 78. Por. Okólnik Ministra Spraw Zagranicz-
nych nr E.III.701/2 Niektóre czynności notarialne i przekłady (Dz. Urz. MSZ z 1935 r. Nr 3, poz. 
34, s. 50-51). Pot. także Z. Sarna, Zarys międzynarodowego prawa konsularnego ze szczególnem 
uwzględnieniem stosunków Polski, Kraków 1928, s. 2.

43 Art. 18 pkt. 5 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i czyn-
nościach konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944) przewidywał możliwość dokonywania przez 
konsulów czynności notarialnych, w tym sporządzania aktów, nie wydano jednakże szcze-
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na chwilę obecną podejmowanie jakiś daleko idących działań scalających 
aktywność konsularną. 

Tym samym dalsze zamierzenia Komisji w zakresie czynności legali-
zacyjnych i notarialnych konsula uznać należy za zbyteczne z praktycz-
nego punktu widzenia (czynności legalizacyjne) lub nierealne (czynności 
notarialne). 

W przyszłości planowane jest połączenie efektów nowej europejskiej 
opieki konsularnej z zamierzeniami wyrażonymi w Zielonej Księdze 
w sprawie upraszczania przepływu dokumentów44 (nota bene, także ogło-
szonej 14 grudnia, tylko że dokładnie rok wcześniej niż projekt dyrekty-
wy o opiece konsularnej). Zielona Księga, jak i wyrażone w niej zamia-
ry, stanowiące w istotnym zakresie również przedmiot istotnej krytyki 
doktryny45, zainicjowała prace, które w 2013 roku powinny zaowocować 
przyjęciem propozycji konkretnych rozwiązań legislacyjnych46. Sensow-
ność przyjmowania w ogóle sugerowanych rozwiązań pozostawia także 
wiele do życzenia.

Jak widać na podstawie zarówno wspomnianej Zielonej Księgi, jak 
i proponowanej dyrektywy, Unia Europejska nie po raz pierwszy podej-
muje się działań legislacyjnych stanowiących sztukę dla sztuki, czystą teo-
rię bez znaczenia praktycznego, które wydają się niepotrzebne lub mało 
potrzebne, a systemowo są dość niespójne. 

Świadczą o tym po części również nonsensy, które zamykają zarów-
no preambułę do dyrektywy, jak i samą dyrektywę. Trudno komentować 
odniesienia w pkt. 26 i 27 preambuły do zakazu dyskryminacji - można 
ironizować, iż szkoda, że nie powtórzono całej treści Karty Praw Podsta-
wowych - im w końcu częściej się ją powtarza, w nieważne czego doty-
czących aktach, tym lepiej. Trudno wyżej oceniać konieczność wskazy-
wania efektów implementacyjnych (zgodnie z art. 18 projektu), biorąc 
pod uwagę nieścisłość postanowień i mało jawną materię dyplomatyczną. 

gółowych, zapowiadanych rozporządzeń, odnoszących się do wspomnianych kwestii, co 
było ewidentnie związane z prawnym rozbiciem dzielnicowym II RP.  

44 Green Paper – Less bureaucracy for citizens: promoting free movement of public 
documents and recognition of the effects of civil status records, Brussels, 14.12.2010, COM 
(2010) 747, final.

45 Zob. P. Mostowik, O planach ujednolicenia reguł dowodzenia oraz wzajemnej skuteczno-
ści rejestracji stanu cywilnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Zielona Księga z 14 
grudnia 2010 r.), „Metryka - Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilne-
go” 2001, nr 1, s. 63-108. 

46 Wstępny projekt został ogłoszony przez Komisję w dniu 26 kwietnia 2013 r. – wy-
nika z niego m.in. wyodrębnienie 12 kategorii dokumentów, których użycie wewnątrz UE 
nie będzie wymagało podejmowania jakichkolwiek działań celem uzyskania klauzul apo-
stille z Konwencji haskiej. Prace legislacyjne w tym zakresie być może uda się zakończyć 
do końca roku 2013. 
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Większość postanowień nie dość, że trudna jest do implementacji, to nie 
może być wcale, ze względu na niejasność treści, przedmiotem popraw-
nej implementacji, chyba że ograniczać się ona będzie do bezrefleksyjne-
go powielenia ich treści, co rozwiąże problem wypełnienia nakładanego 
wymogu. Należy oczekiwać więc po jej wejściu w życie (mimo że właści-
wie w przypadku polskim ustawa o funkcjach konsulów RP47 wydaje się 
w pełni umożliwiać aktywność in favorem tertii), dla zachowania pozorów 
pełnej implementacji, wydania polskich nowych regulacji, pozbawionych 
co do zasady wartości merytorycznych, a odzwierciedlających treść dy-
rektywy.

Wydaje się przy okazji, że przyczyn porażki europejskiej opieki kon-
sularnej (a z taką porażką, o czym świadczą statystyki, bez wątpienia 
mieliśmy dotychczas do czynienia48) Komisja stara się na siłę dopatrywać 
w regulacjach prawnych państw członkowskich. Takiemu postrzeganiu 
odpowiada także formuła dyrektywy (nota bene, środka wskazanego 
w art. 23 TFUE), wymagającej implementacji do systemów prawa we-
wnętrznego państw członkowskich. Tymczasem rzeczywista przyczyna 
leży w samej konstrukcji prawa podmiotowego i jej nieprzystawalności 
do kanonów międzynarodowego prawa konsularnego w tym zakresie49. 
Tego jednak Komisja Europejska regulacją na proponowanym poziomie 
nie rozwiąże.      

6. Zamiast podsumowania

Paradoksalnie życie wypisuje całkiem odmienne scenariusze dla eu-
ropejskiej opieki konsularnej, nawet w jej najbardziej skutecznym frag-
mencie, dotyczącym ewakuacji obywateli. Pomimo że aktywność ta jest 
i tak najistotniejszą częścią omawianej praktyki państw UE dokonywanej 
in favorem innych państw UE, Rzeczpospolita Polska w najistotniejszych 

47 Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm. 
48 Zob. P. Czubik, Prawo..., s. 387.
49 Komisja liczy przy tym, że państwa jakoś to załatwią - por. wspomniany na 

wstępie pkt. 23 preambuły, gdzie zauważa się wymogi Konwencji wiedeńskiej odnośnie 
do aktywności in favorem tertii i stwierdza, iż: Member States should undertake the necessary 
measures in relations to third countries to ensure that consular protection on behalf of other Member 
States can be provided, nie zauważając, że główną przeszkodą w zapewnieniu oczekiwanego 
stanu rzeczy jest wspomniana „otwarta formuła” omawianej konstrukcji, która kompletnie 
nie przystaje do istoty ochrony konsularnej in favorem tertii w międzynarodowym prawie 
konsularnym.
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w ostatnich miesiącach procesach ewakuacyjnych obywateli z Syrii ko-
rzysta głównie ze współpracy z Ukrainą. Wskazuje to też jednoznacznie, 
że w przypadku masowych ewakuacji trudno mówić o działaniu wyłącz-
nie UE - wiążą się one z coraz powszechniej przyjmowanym schematem 
współdziałania wszelkich państw cywilizowanych50, których obywatele 
znajdują się na obszarach zagrożonych51.  Zgodnie z informacjami MSZ52, 
aż trzykrotnie ewakuacja obywateli polskich z Syrii zapewniona została 
za pośrednictwem ukraińskiego rządu (nie zastosowano przy tym inne-
go rodzaju współpracy dotyczącej ewakuacji, w tym z państwami UE). 
W dniu 1 sierpnia ewakuowano tą drogą 6 obywateli z Aleppo, 30 sierpnia 
dwóch  obywateli z Damaszku (ponadto własnymi środkami ambasady 
RP ewakuowano 12 obywateli z Aleppo do Bejrutu 5 października i 4 oby-
wateli 12 października 2012 r.)53.  
Słowa kluczowe: europejska opieka konsularna, pomoc konsularna, obywa-
telstwo europejskie

CriTiqUe of The ProPoSed direCTive oN eUroPeaN CoNSULar Care 
wiTh reSPeCT To The eUroPeaN CiTiZeNS aBroad  

– SeLeCTed iSSUeS

S u m m a r y

The article is a critique of the proposed directive on European consular 
care. The European Union is trying to force some solutions allowed under 
the treaties. There is no urgent need to introduce them due to the insignifi-

50 Jednocześnie warto nadmienić, że w rzeczonej Syrii polska placówka dyploma-
tyczna zapewnia reprezentację interesów USA (jest to drugi przypadek aktywności dy-
plomatycznej na rzecz USA w historii RP - w latach 1991 – 2003 Polska reprezentowała 
interesu USA w Iraku). Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 5 lutego 2012 r. 
reprezentacja ta obejmuje w sytuacjach nadzwyczajnych zapewnienie opieki konsularnej 
nad obywatelami USA w Syrii oraz pieczę nad majątkiem Ambasady USA. Wykonywana 
jest przez specjalną Sekcję Interesów USA funkcjonującą w ramach struktur Ambasady RP 
w Damaszku (Sekcję tę powołano już dzień po podpisaniu porozumienia, tj. 6 lutego 2012 
r.). Zob. informacja pt. Polska będzie reprezentować interesy USA w Syrii na stronie www.msz.
gov.pl [dostęp: 6 lutego 2012 r.].

51 Zob. P. Czubik, Prawo..., s. 389. 
52 Przedstawionymi przez PAP w depeszach z 31 sierpnia 2012 r. i 12 października 

2012 r. www.pap.pl [według dostępu w tych datach]. 
53 Podobnie liczni obywatele RP przebywający w  Libii w czasie pierwszej fazy 

konfliktu w 2011 r. (obejmującej powstanie przeciwko władzy Kadafiego w Cyrenajce) 
zostali ewakuowani przez ukraińskie linie lotnicze w efekcie współpracy polskiej 
i ukraińskiej służby konsularnej.
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cant practice of using specific solutions operating since 1997 in the framework 
of the Council Decision. Moreover, the projected provisions do not appear 
to correspond to the modern mechanisms of international law. Polish prac-
tical experience concerning the European consular assistance is not optimis-
tic. Only one aspect of this mechanism – mass evacuation action of Europe-
an citizens in the areas stricken by natural disasters and armed conflicts has 
practical important meaning. Poland learned to solve this type of threat to its 
citizens in cooperation with non-EU countries (mainly Ukraine). 

key words: European consular protection, consular assistance, European ci-
tizenship

критика проекта директивы о консульском покровительствe 
граждан европейского соЮза  

– выбранные вопросы

P е з ю м е

Статья является критикой директивы о европейскoм консульскoм 
покровителстве. Европейский Cоюз пытается силой принять решения, 
предусмотренных в принятых   трактатaх. Они не являются необходимы-
ми (в связи с незначительной практикой oсобенных решений действую-
щых с 1997 года в рамках решения Совета), a подготовленные положения 
кажется не соответствуют современным механизмам международного 
права. Польский практический опыт, связанный с европейской консуль-
ской помощью, есть мало оптимистическим. Единственным практиче-
ским аспектoм этого механизма есть принятиe мер массовой эвакуации 
европейских граждан в районах, пострадавших от стихийных катастроф 
и вооруженных конфликтов - Польша научилaсь решать этот тип угроз 
для своих граждан в сотрудничествe со странами, не входящими в ЕС 
(в основном c Украинoй). 

ключевые слова: европейскoе консульскoе покровителство, консуль-
скaя помощь, eвропейское гражданство
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rzecz w prawie karnym – pojęcie cywilnoprawne 
czy autonomiczne?

1. Uwagi wprowadzające

Kodeks karny z 1997 r.1 wprowadził termin „rzecz” na określenie przed-
miotu wykonawczego większości przestępstw z rozdz. XXXV w miejsce 
występującego w poprzednim stanie prawnym pojęcia „mienie”, które 
pozostało w tytule rozdziału jako dobro chronione. Zmiana ta spotkała 
się z dezaprobatą w piśmiennictwie. Zarzucano jej rezygnację z terminu 
o ugruntowanej i bezspornej interpretacji na rzecz pojęcia kazuistycznego 
i o węższym zakresie znaczeniowym2. Po niespełna 15 latach obowiązy-
wania Kodeksu karnego warto wrócić do tego zagadnienia, zwłaszcza że 
jego znaczenie nie ogranicza się do wykładni przepisów rozdz. XXXV k.k., 
lecz sięga zarazem szerszego problemu, jakim jest interpretacja na gruncie 
prawa karnego terminologii pochodzącej z innych gałęzi prawa.

W Kodeksie karnym z 1997 r. pojęcie rzeczy lub rzeczy ruchomej wy-
stępuje w opisie przestępstw: kradzieży (art. 278 § 1 k.k.), kradzieży z wła-
maniem (art. 279 § 1 k.k.), rozboju (art. 280 k.k.), kradzieży rozbójniczej 
(art. 281 k.k.), przywłaszczenia (art. 284 § 1-3 k.k.), żądania okupu za za-
braną rzecz (art. 286 § 2 k.k.), naruszenia integralności cudzej rzeczy (art. 
288 § 1 k.k.), paserstwa (art. 291 § 1 i art. 292 k.k.) i paserstwa kompute-

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z  późn. zm.
2 Zob. S. Łagodziński, Kontrowersje wokół przywłaszczenia, „Prokuratura i Prawo” 2001, 

nr 2, s. 70-73; Z. Wiernikowski, O pojęciu mienia w polskim prawie karnym, „Studia Iuridica” 
1996, t. XXXI, s. 201; W Zalewski, Glosa do postanowienia SN z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 
14/06, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 1, s. 139, 141-143. Por. 
pozytywną ocenę: M. Kulik, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2006 r., 
I KZP 15/06, „Palestra” 2007, nr 7-8, s. 303.
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rowego (art. 293 § 2 k.k.) wraz z wypadkami mniejszej wagi3. W dwóch 
poprzednich kodeksach karnych przedmiotem wykonawczym wymie-
nionych przestępstw było „mienie ruchome”4, z wyjątkiem opisu paser-
stwa, w którym występował termin „rzecz”5 oraz żądania okupu za za-
braną rzecz, którego żaden z wcześniejszych kodeksów nie wyodrębniał6. 
Termin „mienie” nie został jednak zupełnie wyeliminowany z opisu tych 
przestępstw, ponieważ występuje jako przedmiot wykonawczy w typach 
kwalifikowanych z art. 294 § 1 k.k. („mienie znacznej wartości”)7. Nadal 
też mienie jest przedmiotem wykonawczym oszustwa (art. 286 § 1 i 3 k.k.) 
i wymuszenia rozbójniczego (art. 282 k.k.).

2. kierunki wykładni pojęcia „rzecz”

Funkcjonujące w języku prawnym sprzed 1 września 1998 r. pojęcie 
„mienie ruchome” nie miało definicji ustawowej. W doktrynie i judykatu-
rze rozumiane było jako przedmiot fizyczny mający wartość majątkową, 
w tym m. in. rzeczy ruchome, substancje w stanie wodnym i lotnym, ener-
gie8. Ze względu na cechę „ruchomości” i określenie czynności sprawczej 
kradzieży czasownikiem „zabiera” nie zaliczano do mienia ruchomego 
praw majątkowych, chyba że były związane z przedmiotem materialnym 
jako dowodem ich istnienia9.

3 Wypadek mniejszej wagi nie dotyczy paserstwa nieumyślnego.
4 Zob. art. 203 § 1, 204 § 1, 208, 209, 210, 204 § 1-2, 212 § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 

1969 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 13, poz. 94, z późn. zm., dalej: k.k. z 1969 r. (w art. 210 
i 212 § 1 k.k. z 1969 r. występował termin „mienie” bez przymiotnika „ruchome”); art. 257 
§ 1, 258, 259, 262 § 1, 263 § 1 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 
lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm., dalej: k.k. z 1932 r. (słowo 
„mienie” bez przymiotnika „ruchome” występowało w art. 262 § 2 i 3 i 263 § 1 i 3). W po-
wyższym wyliczeniu pominięto przestępstwa, w opisie których mienie występuje jako 
przedmiot wykonawczy także i w Kodeksie karnym z 1997 r. (np. oszustwo).

5 Zob. art. 215 § 1 i art. 216 k.k. z 1969 r. i oraz art. 160-161 k.k. z 1932 r.
6 Pojęcie rzeczy występowało też w art. 272 k.k. z 1932 r.
7 Zob. też określenie przedmiotu wykonawczego w art. 294 § 2 i art. 295 § 1 k.k.
8 Zob. wyrok SN z 10 listopada 1936 r., II K 948/36, OSN(K) 1937, nr 5, poz. 135; J. Ma-

karewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lublin 2012, s. 584; Z. Wiernikowski, dz. cyt., s. 199, 
201; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1979, s. 433; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, 
Kodeks karny. Komentarz, t. II: Część szczególna, Warszawa 1987, s. 211, 214, 252-253; W. Świ-
da, Prawo karne, Warszawa 1989, s. 474, 482.

9 Z. Wiernikowski, dz. cyt., s. 201; W. Zalewski, dz. cyt., s. 141.
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Obecnie do terminu „rzecz” odnosi się art. 115 § 9 k.k., który stanowi: 
„Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz 
lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania 
sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, 
udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce”. Treść i funk-
cja przytoczonego przepisu będą analizowane dalej, ale już użyte w nim 
słowo „także” każe stwierdzić, że nie obejmuje on pełnej treści pojęcia rze-
czy. Przepis ten zawiera definicję zakresową cząstkową i dotyczy jedynie 
wąskiego fragmentu wyjaśnianego terminu, określając status wymienio-
nych w nim pieniędzy, środków płatniczych i dokumentów10.

W sposób zgeneralizowany zakres terminu „rzecz” wytyczony jest 
natomiast w prawie cywilnym. Określa go art. 45 k.c., który stanowi, iż 
„Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty ma-
terialne”11, a zatem na tyle wyodrębnione z przyrody, że mogą być samo-
istnymi dobrami w obrocie prawnym12. Poza tą definicją pozostają dobra 
niematerialne, energie i fragmenty przyrody niemające cechy samoistno-
ści, np. woda lub gaz w stanie wolnym, niewydobyte złoża minerałów, 
a także części składowe rzeczy13. Takie właśnie rozumienie rzeczy w pra-
wie karnym znalazło poparcie części doktryny i orzecznictwa14. Nastąpiło 
to w ślad za uzasadnieniem projektu Kodeksu karnego z 1997 r., w których 
stwierdzono, że Kodeks „posługuje się […] terminologią cywilistyczną na 
oznaczenie przedmiotu przestępstwa, używając wszędzie tam, gdzie to 
jest możliwe z racji ścisłości języka oraz semantycznych, nazwy „rzecz”, 
a nie nazwy „mienie”, którą posługuje się dla oznaczenia prawa własno-
ści” (rozdz. XXXV pkt 1)15. Jednakże obok wspomnianej na początku kry-

10 Zob. A. Lach, Glosa do uchwały SN z dnia 30 czerwca 2008 r., I KZP 12/08, LEX/el. 2008.
11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
12 Zob. E. Gniewek, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011, 

s. 111; A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne, Warszawa 2008, s. 40, 44; S. Rudnicki, [w:] 
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, 
Warszawa 2008, s. 198-201; M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-55(3) Kodeksu cywil-
nego, Kraków 1997, s. 47.

13 Zob. A. Kawałko, H. Witczak, dz. cyt., s. 40-41; M. Bednarek, dz. cyt., s. 47-48, 65-71; 
W. J. Katner, [w:] M. Safjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna (System prawa prywatnego, 
red. Z. Radwański), Warszawa 2012, s. 1299.

14 Zob. uchwała SN z 26 listopada 2003 r., I KZP 21/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 1; 
postanowienie SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, OSNKW 2006, z. 7-8, poz. 67; wyrok 
SA w Łodzi z 16 czerwca 2009 r., II AKa 91/09, KZS 2010, nr 2, poz. 52; M. Kulik, [w:] M. 
Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010, s. 230; M. Budyn, M. 
Kulik, Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 9 grudnia 2002 r. (II AKa 306/02), „Wojskowy 
Przegląd Prawniczy” 2004, nr 3, s. 148. 

15 Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z 1997 r. 
z uzasadnieniami, Warszawa 1997, rozdz. XXXV, pkt 1.
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tyki tej zmiany na płaszczyźnie de lege ferenda, w literaturze i orzecznictwie 
pojawił się pogląd, że już de lege lata pojęcie rzeczy ma w prawie karnym 
znaczenie sui generis, szersze od cywilnoprawnego16. Tytułem przykładu 
SA w Lublinie stwierdził: „Termin „rzecz” określający przedmiot kradzie-
ży i przywłaszczenia rozumiany być musi w prawie karnym nieco sze-
rzej niż w prawie cywilnym. W tym też zakresie interpretacja tego pojęcia 
również w punkcie wyjścia opiera się na ustaleniach cywilistycznych (art. 
45 k.c.), niemniej jednak w pewnym zakresie musi być dokonywane auto-
nomiczne [zapewne – „dokonywana autonomicznie” – MG] wyłącznie na 
potrzebę prawa karnego”17.

3. Zasada konsekwencji terminologicznej

Przyjęcie poglądu o autonomicznym rozumieniu rzeczy w prawie 
karnym rozmijałoby się z intencją projektodawców, ale dla jego zweryfi-
kowania należy skorzystać z wykładni językowej i systemowej. Wykład-
nia językowa wymaga, by terminowi, który został zdefiniowany w języ-
ku prawnym, nadawać znaczenie przypisane przez prawodawcę, a nie 
wynikające z języka ogólnego18. Podstawą wykładni systemowej jest na-
tomiast spójność systemu prawa19, która również prowadzi do wniosku, 
że te same określenia co do zasady nie powinny być rozumiane odmien-
nie20. Wyrazem obydwu tych założeń jest zakaz wykładni homonimicznej, 
a z perspektywy techniki legislacyjnej – dyrektywa konsekwencji termino-

16 Zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szcze-
gólna, t. III, Warszawa 2006, s. 29-32, 42; S. Łagodziński, dz. cyt., s. 73; B. Michalski, [w:] A. 
Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna, tom II: Komentarz do artykułów 222-
316, Warszawa 2010, s. 891, 914; A. Wąsek, [w:] M. Kalitowski i in., Kodeks karny. Komentarz, 
t. II, Gdańsk 2000, s. 389.

17 Wyrok SA w Lublinie z 29 czerwca 2000 r. II AKa 80/00, „Prokuratura i Prawo” 
(wkł.) 2001, nr 6, poz. 25.

18 Zob. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 93, 95; R. A. Stefański, [w:] 
T. Bojarski (red.), Źródła prawa karnego (System prawa karnego, red. A Marek, t. 2), Warszawa 
2011, s. 498; wyrok SN z 15 stycznia 1993 r., III ARN 89/92, LEX nr 36965.

19 Zob. L. Morawski, dz. cyt., s. 109; Z. Wiernikowski, dz. cyt., s. 206; R. A. Stefański, 
[w:] T. Bojarski (red.), dz. cyt., s. 488, 501.

20 R. A. Stefański, [w:] T. Bojarski (red.), dz. cyt., s. 488; wyrok SN z 15 maja 2000 r., V 
KKN 88/00, OSNKW 2000, z. 7-8, poz. 63; postanowienie SN z 6 września 2000 r., III KKN 
337/00, OSNKW 2000, nr 9-10, poz. 81.
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logicznej21, odnoszone nie tylko do tego samego aktu prawnego, ale i do 
całego systemu prawa22. To podwójnie ukierunkowane odnaleźć można 
w uchwale nr 147 Rady Ministrów z 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad 
techniki prawodawczej23 obowiązującej w czasie prac legislacyjnych nad 
Kodeksem karnym i w jej obecnym odpowiedniku24. W § 6 uchwała ta 
przewidywała, że „W ustawach należy posługiwać się określeniami, któ-
re zostały użyte w ustawach podstawowych dla danej dziedziny spraw, 
w szczególności w kodeksach”25. Sformułowanie „dana dziedzina spraw” 
nie wskazuje na tożsamość gałęzi prawa, lecz raczej na związek meryto-
ryczny między regulowanymi zagadnieniami, na „pewien uzupełniający 
się zespół regulacji”26. Kodeks karny w rozdz. XXXV zapewnia ochronę 
dobrom, których istotę określa prawo cywilne27. Chociaż metody regulacji 
prawa cywilnego i karnego różnią się w sposób oczywisty, to jednak oko-
liczność, że racją bytu i funkcją rozdz. XXXV k.k. jest ochrona dóbr o ro-
dowodzie cywilistycznym, uzasadnia zachowanie w przepisach karnych 
konsekwencji terminologicznej w stosunku do prawa cywilnego28.

21 Zob. L. Morawski, dz. cyt., s. 104; uchwała SN (7) z 29 stycznia 2004 r. I KZP 39/03, 
OSNKW 2004, nr 2, poz. 13.

22 Z. Wiernikowski, dz. cyt., s. 206; uchwała SN (7) z 29 stycznia 2004 r. I KZP 39/03, 
OSNKW 2004, nr 2, poz. 13; uchwała TK z 29 stycznia 1992 r., W 14/91, OTK 1992, nr 1, poz. 
20; uchwała SN z 8 lutego 2000 r., I KZP 50/99, OSNKW 2000, nr 3-4, poz. 24.

23 M. P. Nr 44, poz. 310, dalej: d. z. t. p.
24 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad 

techniki prawodawczej”, Dz. U. Nr 100, poz. 908, dalej: z. t. p.
25 Obecnie § 9 z. t. p.
26 Wyrok TK z 6 maja 2008 r., K 18/05, OTK-A 2008, nr 4, poz. 56.
27 Zob. R. Zawłocki, [w:] R. Zawłocki (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodar-

cze, Warszawa 2011 (System prawa karnego, red. A Marek, t. 9), s. 32-36; J. Wojciechowski, 
Mienie jako przedmiot przestępstwa kradzieży, „Annales UMCS” sec. G, 1976, vol. XXIII, s. 293; 
Z. Wiernikowski, dz. cyt., s. 205.

28 Zob. R. Zawłocki, [w:] R. Zawłocki (red.), dz. cyt., s. 32 i 34 nt. wymogu jednolitej 
terminologii w kontekście odrębności prawa cywilnego i karnego. Zastosowanie zakazu 
wykładni homonimicznej w relacji do ustaw z innych dziedzin prawa odnaleźć można 
w judykaturze z zakresu prawa karnego. Zob. też uchwała SN z 9 czerwca 1976 r., VI 
KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86; uchwała SN (7) z 29 stycznia 2004 r. I KZP 39/03, 
OSNKW 2004, nr 2, poz. 13, gdzie przyjęto znaczenie pojęcia broni palnej na gruncie art. 
280 § 2 i 263 § 2 k.k. tożsame z jej definicjami z ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amuni-
cji, mimo że definicje te poprzedzone są sformułowaniami „Ilekroć w ustawie jest mowa 
o broni, należy przez to rozumieć...”. Podobnie o interpretacji terminów cywilnoprawnych 
w prawie podatkowym zob. wyrok WSA w Warszawie z 4 lipca 2006 r., III SA/Wa 1002/06, 
LEX nr 246163; wyrok WSA w Gliwicach z 25 lutego 2008 r., I SA/Gl 981/07, LEX nr 483182; 
wyrok NSA w Warszawie z 9 listopada 2007 r., II FSK 831/07, LEX nr 451981; uchwała NSA 
z 26 maja 2003, FPS 4/03, ONSA 2003, nr 4, poz. 116; wyrok WSA w Warszawie z 12 kwiet-
nia 2006 r., VI SA/Wa 37/06, LEX nr 435567; wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2006 r., 
VI SA/Wa 10/06, LEX nr 221747.
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Zasada konsekwencji terminologicznej nie jest oczywiście wartością 
bezwzględną. Jednakże inne niż cywilistyczne rozumienie pojęcia rzeczy 
w Kodeksie karnym wymagałoby zamieszczenia w nim odpowiedniej de-
finicji ustawowej, do czego wyraźnie obligował § 92 d. z. t. l.29. Ustawo-
dawca nie poprzestałby wówczas w art. 115 § 9 k.k. na definicji cząstko-
wej, lecz posłużyłby się pełną definicją terminu „rzecz ruchoma”, tak jak 
uczynił to np. w przypadku dokumentu (art. 115 § 14 k.k.) czy funkcjona-
riusza publicznego (art. 115 § 13 k.k.).

4. funkcja art. 115 § 9 k.k.

Różne od cywilnoprawnego znaczenie terminu „rzecz” musiałoby 
mieć wyraźną podstawę, a ze względu na zasadę legalizmu powinna znaj-
dować się ona w ustawie. Standardy techniki prawodawczej wymagałyby 
ujęcia jej w formie definicji ustawowej. Mając jednak na uwadze fakt, że 
technika ta rzadko kiedy jest idealna, warto jeszcze rozważyć, jak się ma 
do cywilnoprawnego rozumienia rzeczy funkcja art. 115 § 9 k.k.

Z użytego w tym przepisie słowa „także” wynika, że poszerza on za-
kres pojęcia „rzecz ruchoma”. Tak też funkcja art. 115 § 9 k.k. określana 
jest często w orzecznictwie i doktrynie30. Wydaje się, że problem ten ma 
kilka aspektów i ściśle wiąże się z interpretacją pieniądza, środka płatni-
czego i dokumentu, wymienionych w powołanym przepisie.

W doktrynie karnistycznej powszechnie przyjmuje się, że termin „pie-
niądz” jest na gruncie Kodeksu karnego równoznaczny ze znakiem pie-
niężnym w rozumieniu art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym 
Banku Polskim31, czyli obejmuje banknoty i monety opiewające na złote 
i grosze o wzorach, wartości nominalnej i innych parametrach ustano-

29 „Jeżeli w ustawie zachodzi wyjątkowo potrzeba odstąpienia od kodeksowego zna-
czenia danego określenia lub znaczenia przyjętego w innej ustawie podstawowej dla danej 
dziedziny spraw, należy wyraźnie podać inne znaczenie tego określenia i zakresu jego 
odniesienia, używając zwrotu: np. „w rozumieniu niniejszej ustawy określenie ... oznacza 
...”. Obecnie § 148 z. t. p.; uchwała TK z 29 stycznia 1992 r., W 14/91, OTK 1992, nr 1, poz. 20.

30 Zob. uchwała SN z 26 listopada 2003 r., I KZP 21/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 1; 
J. Skorupka, Glosa do uchwały SN z 26 listopada 2003 r., I KZP 21/03, „Orzecznictwo Sądów 
Polskich” 2005, nr 4, poz. 44, s. 183; wyrok SA we Wrocławiu z 28 grudnia 2011 r., II AKa 
385/11, OSAW 2012, nr 1, poz. 239; J. Skorupka, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Bia-
łymstoku z dnia 23 października 2001 r., sygn. II AKa 213/01, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 5, 
s. 117; S. Łagodziński, dz.  cyt., s. 72; A. Lach, dz. cyt.

31 Tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.
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wionych zarządzeniem Prezesa NBP oraz banknoty i monety obce32. Do 
innych środków płatniczych zaliczane są instrumenty pełniące funkcję 
płatniczą, którymi można posługiwać się zamiast pieniędzy, dokonując 
zapłaty za towary i usługi, w szczególności papiery wartościowe, jeśli in 
concreto spełniają funkcję płatniczą, oraz karty płatnicze33. Papierami war-
tościowymi mogą również być, choć nie muszą, wymienione w art. 115 § 
9 KK dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej albo za-
wierające obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo 
stwierdzenie uczestnictwa w spółce34.

Tymczasem na gruncie prawa cywilnego pieniądze35 i papiery war-
tościowe36, mające tradycyjną postać materialną, są uznawane za rzeczy. 
Poprzestając na tym, pogląd o poszerzeniu w art. 115 § 9 k.k. znaczenia 
pojęcia „rzecz ruchoma” można by utrzymać tylko przy założeniu, że 
„wyjściowo” zakres tego pojęcia w prawie karnym jest węższy nie tylko 
od dawnego mienia ruchomego, ale i od cywilnoprawnego pojęcia rzeczy 
ruchomej, co nie znajduje żadnych podstaw. Doktryna cywilnoprawna 
traktuje jednak pieniądze i papiery wartościowe jako rzeczy szczególne-
go rodzaju37, ponieważ „w obrocie prawnym chodzi o wartość pieniądza 

32 Zob. Z. Ćwiąkalski, [w:] A. Zoll (red.), dz. cyt., s. 892; J. Skorupka, [w:] R. Zawłocki 
(red.), dz. cyt., s. 788.

33 Zob. wyrok SA w Katowicach z 26 października  2004 r., II AKa 295/04, „Proku-
ratura i Prawo” 2005, nr 10, poz. 21; wyrok SA we Wrocławiu z 20 listopada  2002 r., II 
AKa 467/02, „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” 2003, nr 4, poz. 36; uchwała SN z 21 
marca 2007 r., I KZP 2/07, OSNKW 2007, nr 4, poz. 31; uchwała SN z 26 listopada 2003 r., 
I KZP 21/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 1; postanowienie SN z 7 października 2003 r., V KK 
39/03, OSNKW 2003, nr 11-12, poz. 101; J. Skorupka, Karta płatnicza jako przedmiot czynności 
wykonawczych przestępstwa z art. 310 § 1 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 7-8, s. 70-72; 
R. Kędziora, Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2011, 
nr 12, s. 62-63.

34 Ograniczenie zakresu dokumentów z art. 115 § 9 k.k. do papierów wartościowych 
obowiązuje tylko na gruncie rozdz. XXXVII k.k. i wynika z określenia doba rodzajowego 
w tytule tego rozdziału. Zob. J. Skorupka, Papiery wartościowe jako przedmiot czynności wyko-
nawczych w przestępstwach przeciwko obrotowi papierami wartościowymi w kodeksie karnym, 
„Prokuratura i Prawo” 1999, nr 1, s. 44. Por. tenże, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego…, 
s. 117-119 i Glosa do uchwały SN…, s. 183, gdzie Autor wyraża odmienny pogląd.

35 Zob. S. Rudnicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, dz. cyt., s. 202; E. Gniewek, [w:] 
E. Gniewek (red.), dz. cyt., s. 112; A. Kawałko, H. Witczak, dz. cyt., s. 41, M. Bednarek, 
dz. cyt., s. 73, W. J. Katner, [w:] M. Safjan (red.), dz. cyt., s. 1218-1220.

36 Zob. E. Gniewek, [w:] Gniewek (red.), dz. cyt., s. 112; A. Kawałko, H. Witczak, dz. 
cyt., s. 42. Podobnie jak inne dokumenty, zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, 
Warszawa 2009, s. 125.

37 Zob. E. Gniewek, [w:] Gniewek (red.), dz. cyt., s. 112; E. Niezbecka, [w:] A. Kidyba 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna, Warszawa 2009, s. 247; J. Ignatowicz, 
K.  Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2009, s. 20; Z. Radwański, dz. cyt., s. 124-125. Moż-
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jako wyraziciela czy nośnika wartości oraz wartość praw inkorporowa-
nych w treści papieru wartościowego”38. Pieniądz występuje jako rzecz 
oraz jako miernik wartości, rzeczami są znaki pieniężne, ale jednostka pie-
niężna to dobro o charakterze niematerialnym39. Wyłącznie w tej drugiej 
funkcji występuje pieniądz bezgotówkowy. W tej sytuacji należałoby upa-
trywać funkcję art. 115 § 9 k.k. w rozstrzygnięciu wątpliwości, jakie mógł-
by nasunąć szczególny status pieniądza i papierów wartościowych, ma-
jących postać materialną40. Wniosek ten byłby chyba najbliższy intencjom 
projektodawców Kodeksu karnego, którzy określili funkcję art. 115 § 9 
k.k. jako konieczne sprecyzowanie pojęć rzeczy ruchomej i przedmiotu41.

Wydaje się jednak, że – niezależnie od zamierzeń projektodawców – 
treść art. 115 § 9 k.k. poszerza też zakres cywilnoprawnego pojęcia rzeczy. 
Dwie postaci, w jakich występuje pieniądz – materialna i zdematerializo-
wana – nasuwają bowiem pytanie, dlaczego pod tym pojęciem rozumieć 
tylko pierwszą z nich, zwłaszcza że w art. 115 § 9 k.k. wymieniony został 
nie znak pieniężny, ale właśnie pieniądz. W polskim systemie prawa ter-
min ten występuje w ramach pojęcia „pieniądz elektroniczny”, zdefinio-
wanego jako wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik 
znaków pieniężnych, która spełnia określone przesłanki42. W tym ujęciu 
pieniądz jest równoznaczny z wartością, która może być ucieleśniona 
bądź to w znaku pieniężnym, bądź to w jego elektronicznym odpowied-
niku. Wynika stąd, że również i w języku prawnym termin „pieniądz” nie 
jest wcale tożsamy ze znakiem pieniężnym43. Wydaje się zatem, że „pie-

na też spotkać stanowisko, że papiery wartościowe nie są „rzeczami samoistnymi”, a jako 
rzecz występują wówczas, gdy nie reprezentują już żadnych praw majątkowych. Zob. W. 
J. Katner, [w:] M. Safjan (red.), dz. cyt., s. 1343, M. Bednarek, dz. cyt., s. 79.

38 E. Niezbecka, [w:] Kidyba (red.), dz. cyt., s. 247; podobnie zob. S. Rudnicki, [w:] S. 
Dmowski, S. Rudnicki, dz. cyt., s. 202; wyrok SN z 4 grudnia 1998 r., III CKN 49/98, „Biule-
tyn SN” 1999, nr 3, poz. 7; Z. Radwański, dz. cyt., s. 124.

39 Zob. A. Kawałko, H. Witczak, dz. cyt., s. 41; M. Bednarek, dz. cyt., s. 73; W. J. Katner, 
[w:] M. Safjan (red.), dz. cyt., s. 1340-1341.

40 Zob. A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. I (art. 1–31), Gdańsk 1999, s. 388; W. Za-
lewski, dz. cyt., s. 140.

41 „Sprecyzowanie to wydaje się konieczne przede wszystkim ze względu na odmi-
enne, bardziej odpowiadające pojęciom cywilistycznym, określenie przedmiotu czynności 
wykonawczej przy przestępstwach przeciwko mieniu”, Uzasadnienie rządowego projektu…, 
rozdz. XIV, pkt 7.

42 Zob. art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r.,poz. 1376 z późn. zm. i art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 2002 r. 
o elektronicznych instrumentach płatniczych, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232, 

43 Z. Radwański, stwierdził wręcz, że określenia „pieniądz” powinno się używać je-
dynie dla wyrażenia znaczenia pieniądza jako nosiciela i miernika wartości, zob. Z. Ra-
dwański, dz. cyt., s. 124.
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niądz” z art. 115 § 9 k.k. odnosi się nie tylko do znaku pieniężnego, lecz 
i do jednostki pieniężnej – abstrakcyjnego miernika wartości, którego znak 
pieniężny jest nośnikiem, ale która może też funkcjonować w oderwaniu 
od znaku pieniężnego i wówczas jej materialnym nośnikiem jest inny 
przedmiot44. W pojęciu tym zatem mieściłby się również pieniądz bez-
gotówkowy, który nie jest związany ze znakiem pieniężnym45. Podobnie 
należałoby traktować wymienione w art. 115 § 9 k.k. papiery wartościowe 
w przypadku, gdy występują one w postaci zdematerializowanej zgodnie 
z art. 5 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi46. 
Dodać warto, że na możliwość istnienia niematerialnej postaci dokumen-
tów wskazuje treść art. 115 § 14 k.k., gdzie uznano za dokument „każdy 
przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane 
określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stano-
wi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie 
prawne”. Jeśli co do konstrukcji niematerialnego przedmiotu można mieć 
wątpliwości47, to na pewno niematerialną postać może mieć wymieniony 
w powołanym przepisie nośnik informacji inny niż przedmiot48.

44 Zob. A. Kawałko, H. Witczak, dz. cyt., s. 41; M. Bednarek, dz. cyt., s. 72-75; S. Rud-
nicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, dz. cyt., s. 201-202.

45 Zob. wyrok SA we Wrocławiu z 9 czerwca 2006 r. II AKa 143/06, OSA 2007, nr 11, 
poz. 56: „Pojęcie pieniądza na gruncie prawa karnego obejmuje także pieniądz bezgotów-
kowy, który może być przedmiotem przestępstwa z art. 284 § 2 kk. Osoba, której pow-
ierzono prawo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku 
bankowym, dokonując bezprawnie dyspozycji z tego rachunku jak właściciel, dopuszcza 
się przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy, tj. występku z art. 284 § 2 k.k.”; podobnie 
zob. wyr. SA w Warszawie z 19 września 2012 r., II AKa 227/12, LEX nr 1238266: „przedmi-
otem sprzeniewierzenia może być rzecz ruchoma, w tym również polski pieniądz, który 
występuje albo w postaci gotówki, albo jako pieniądz bezgotówkowy, np. w formie zapisu 
na rachunku bankowym” 

46  Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.
47 Z art. 45 k.c. wynika, że przedmiot może być materialny albo niematerialny. Zob. 

M. Bednarek, dz. cyt., s. 46-47, 69-72. Podobnie na gruncie prawa karnego zob. M. Budyn, 
M. Kulik, dz. cyt., s. 147-149; A. Lach, dz. cyt. Wyłącznie materialny charakter przedmiotu 
przyjmują: K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004, s. 96; 
M. Siwek, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. I KZP 12/08, 
„Prokuratura i Prawo” 2010, nr 6, s. 170-173; D. Bunikowski, Przepadek korzyści majątkowych 
pochodzących z popełnienia przestępstwa jako środek karny, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 
5, s. 47, 52-53. Zestawienie obok siebie w art. 115 § 14 k.k. przedmiotu i innego nośnika 
informacji zdaje się wskazywać na materialny charakter przedmiotu, przynajmniej co do 
zasady. Odstępstwem byłyby instrumenty wymienione w art. 115 § 9 k.k.

48 Zob. J. Piórkowska-Flieger, Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004, 
s. 205. Warto zauważyć, iż na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) dokumentem jest każda utrwalona in-
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Wykładnia art. 115 § 9 k.k. uwzględniająca niematerialną postać pie-
niądza i wymienionych tam dokumentów niewątpliwie otwiera nowe 
problemy kwalifikacji prawnej czynu polegającego na zmianie zapisu na 
odpowiednim rachunku. Ramy niniejszego opracowania nie pozwala-
ją rozwinąć tego wątku. Dla podjętego tematu istotne jest natomiast, że 
art. 115 § 9 k.k., obok usunięcia wątpliwości co do statusu pieniędzy i pa-
pierów wartościowych w postaci materialnej, jednocześnie poszerza na 
gruncie prawa karnego zakres pojęcia rzeczy w porównaniu do znacze-
nia cywilnoprawnego o zdematerializowaną postać pieniądza i papierów 
wartościowych. Z tak określonej funkcji art. 115 § 9 k.k. wynika zatem, że 
jeśli zaś ustawodawca zamierza nadać terminowi „rzecz” inne znaczenie 
niż cywilnoprawne, to stanowi o tym wyraźnie.

W doktrynie można jednak spotkać też pogląd o odwrotnym działaniu 
art. 115 § 9 k.k., czyli zwężeniu zakresu rzeczy na gruncie prawa karnego 
w porównaniu z art. 45 k.c. Odnosi się on do enumeratywnego wyliczenia 
w art. 115 § 9 k.k. dokumentów, które wchodzą w zakres pojęcia rzeczy 
ruchomej i przedmiotu. Z wyliczenia tego wywodzi się wniosek, że doku-
menty, które nie zostały uwzględnione art. 115 § 9 k.k., nie mają statusu 
rzeczy (przedmiotu)49. Wydaje się jednak, że intencją ustawodawcy była 
tu nie tyle ingerencja w pojęcie rzeczy, co raczej wyłączenie pewnej grupy 
dokumentów spod przepisów karnych chroniących mienie i uznanie ich 
za przedmioty wykonawcze przestępstw z art. 275-276 k.k.50. Zamierzenie 
to nie zostało zrealizowane w sposób jednoznaczny, ani też nie wydaje się 
konsekwentne pod względem rodzaju wyłączonych dokumentów. O ile 
uzasadnione jest wyłączenie z zakresu rozdz. XXXV k.k. dokumentów 
niezwiązanych z prawami majątkowymi (np. dowodu osobistego)51, o tyle 
trudno doszukać się racji objęcia tym wyłączeniem dokumentów określo-
nych jako stwierdzające prawa majątkowe (np. bonu towarowego, który 
nie mieści się w katalogu dokumentów z art. 115 § 9 k.k.)52.

formacja niejawna. Zob. szerzej S. Hoc, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 78.

49 T. Kaczmarek, O bonie towarowym raz jeszcze, „Państwo i Prawo” 2004, nr 10, s. 100; 

M. Kulik, [w:] M. Mozgawa (red.), dz. cyt., s. 230; K. Postulski, M. Siwek, dz. cyt., s. 105; 
J. Skorupka, Glosa do uchwały SN…, s. 182-183, który jednak przyjmuje, że bon towarowy 
(podobnie jak pieniądz) nie jest rzeczą w ujęciu cywilistycznym.

50 Zob. J. Skorupka, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego…, s. 116-117. Takie też konse-
kwencje wywołuje art. 115 § 9 k.k. w praktyce, zob. np. glosowany wyrok SA w Białym-
stoku z 23 października 2001 r., II AKa 213/01, OSA 2002, nr 7, poz. 54.

51 Wyrok SA w Katowicach z 13 listopada 2003 r., II AKa 236/03, KSZ 2004, nr 6, poz. 56.
52 Zob. uchwała SN z 26 listopada 2003 r., I KZP 21/03, OSNKW 2004, nr 1, poz. 1.
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5. odrębna ochrona mienia niezwiązanego z rzeczą 

Pogląd o cywilnoprawnym znaczeniu pojęcia „rzecz” w Kodeksie kar-
nym znajduje potwierdzenie w odrębnej kryminalizacji czynów zbliżo-
nych pod względem wykonawczym do kradzieży, a mających za przed-
miot dobra niebędące rzeczą w rozumieniu art. 45 k.c.: energię (art. 278 § 5 
k.k.)53 i program komputerowy (art. 278 § 2 k.k.)54 oraz przywłaszczenia 
prawa majątkowego (art. 284 § 1 k.k.)55. Istnienie tych przepisów prowadzi 
bowiem do wniosku, że wymienione w nich przedmioty wykonawcze nie 
wchodzą w zakres rzeczy ruchomej, nawet jeśli mieściły się w terminie 
„mienie ruchome” z poprzednich kodeksów karnych.

Ustawodawca nie uniknął jednak tu pewnych niekonsekwencji. Pierw-
szą z nich jest podobne wyodrębnienie karty bankomatowej (art. 278 § 5 
k.k.). Ma ona bowiem cechy rzeczy ruchomej, tym bardziej, że mieści się 
w pojęciu „dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniędzy” 
wymienionego w art. 115 § 9 k.k., zaś art. 278 § 5 k.k. odmawia jej takie-
go statusu56. Po drugie, odrębna ochrona praw majątkowych do dóbr nie-
będących rzeczami nie została skorelowana z przepołowieniem czynów 
przeciwko mieniu, jako że art. 119 § 1 k.w.57 wymienia jako przedmiot 
wykonawczy tylko rzecz58.

6. Problem luk w ochronie prawnokarnej

Warto jeszcze odnieść się do względów funkcjonalnych, jakimi moty-
wowana jest autonomia znaczeniowa terminu „rzecz” w prawie karnym. 

53 Zob. Uzasadnienie rządowego projektu…, s. 206, rozdz. XXXV, pkt 2; postanowienie 
SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, OSNKW 2006, z. 7-8, poz. 67; wyrok SN z 27 lutego 
2008 r., V KK 397/07, OSNKW 2008, nr 8, poz. 60.

54 Zob. Uzasadnienie rządowego projektu…, s. 206, rozdz. XXXV, pkt 2. Nt. niekonse-
kwencji w zakresie pojęcia „rzecz” w art. 293 § 2 k.k. zob. M. Siwek, Glosa do uchwały Sądu 
Najwyższego…, s. 172.

55 Zob. uwagi Z. Wiernikowskiego nt. przywłaszczenia, Z. Wiernikowski, dz. cyt. s. 202.
56 Zob. uchwała SN z 21 października 2003 r., I KZP 33/2003, OSNKW 2003, Nr 11-12, 

poz. 96; wyr. SA we Wrocławiu z 28.12.2011 r., II AKa 385/11, OSAW 2012, Nr 1, poz. 239; 
M. Kulik, [w:] M. Mozgawa (red.) dz. cyt., s. 546.

57 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.
58 Zob. W. Zalewski, dz. cyt., s. 140-141. W orzecznictwie przyjęto, że kradzież energii 

zawsze jest przestępstwem, zob. wyrok SN z 26 lutego 2004 r., IV KK 302/03, OSNwSK 
2004, nr 1, poz. 413; uchwała SN z 13 grudnia 2000 r., I KZP 43/00, OSNKW 2001, nr 1-2, 
poz. 4; uchwała SN z 21 października  2003 r., I KZP 33/03, OSNKW 2003, nr 11-12, poz. 96.
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Jej zwolennicy wskazują na potrzebę uniknięcia luk prawnych w ochronie 
mienia, jakie może spowodować węższy zakres cywilnoprawnego poję-
cia rzeczy ruchomej od mienia ruchomego z poprzednich kodeksów kar-
nych59.

Najczęściej wymienianym obszarem takiej luki jest status części skła-
dowej w świetle art. 47 k.c.60. Problem ten znajduje jednak rozwiązanie 
w regule, że po odłączeniu od większej całości część składowa staje się 
rzeczą61. Do czynów polegających na odłączeniu części składowej można 
zatem stosować typy rodzajowe przestępstw mających za przedmiot wy-
konawczy rzecz ruchomą bez konieczności nadawania rzeczy innego zna-
czenia niż cywilistyczne62. Dotyczy to również form stadialnych i zjawi-
skowych. Nie trzeba odstępować od cywilnoprawnego rozumienia rzeczy, 
aby za usiłowanie kradzieży uznać zachowanie zmierzające bezpośrednio 
np. do odpiłowania kaloryfera od ściany czy też rozbiórki domu w celu 
przywłaszczenia odłączonych przedmiotów, podobnie jak za pomocnic-
two do kradzieży – dostarczenie narzędzi potrzebnych do takich mani-
pulacji.

Więcej trudności wydaje się sprawiać kwalifikacja zaboru substan-
cji gazowych i ciekłych, a w praktyce zwłaszcza gazu ziemnego i wody. 
Orzecznictwo i literatura nie zalicza tych substancji do energii, będącej 
przedmiotem wykonawczym przestępstwa z art. 278 § 5 k.k., uznając no-
śnik energii za rzecz, a jego zabór – za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. 
Zdaniem SN „Substancja dostarczająca coś, a więc będąca nośnikiem 
czegoś, w szczególności paliwo stałe, ciekłe albo gazowe […] może być 
przedmiotem wykonawczym kradzieży jako cudza rzecz ruchoma np. 
węgiel, benzyna, olej napędowy, gaz płynny do napędzania silników 
samochodowych (gaz silnikowy) wlany do zbiornika pojazdu czy gaz 
ziemny zgromadzony w butlach i przeznaczony do użytku w gospodar-
stwach domowych. Zabór tych rzeczy ruchomych w celu przywłaszcze-

59 Zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, [w:] A. Zoll (red.), dz. cyt., s. 29-32, 42; B. Mi-
chalski, [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), dz. cyt., s. 891; A. Wąsek, [w:] M. Kalitowski i in., 
dz. cyt., s. 389; S. Łagodziński, dz. cyt., s. 73.

60 Zob. B. Michalski, [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), dz. cyt., s. 891; A. Wąsek, [w:] 
M. Kalitowski i in., dz. cyt., s. 389.

61 Zob. A. Kawałko, H. Witczak, dz. cyt., s. 40-41; M. Kulik, [w:] M. Mozgawa (red.), 
dz. cyt., s. 543; M. Bednarek, dz. cyt., s. 47-48, 65-71; W.J. Katner, Rozważania nad pojęciem 
rzeczy ruchomej, „Studia Prawniczo-Ekonomiczne” 1985, nr 34, s. 35.

62 Zob. M. Siwek, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2002 r., II 
AKA 306/02, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 3, s. 153-154; K. Postulski, M. Siwek, 
dz. cyt., s. 104.



Rzecz w prawie karnym – pojęcie cywilnoprawne czy autonomiczne? 75

nia wypełni bez wątpienia znamiona czynu z art. 278 § 1 k.k.”63. Ocenę tę 
SN wyraźnie odniósł do gazu w obwodach zamkniętych, za jakie uznał 
rurociągi64. W innej sprawie SN stwierdził, że „Zabór wody z urządzeń 
wodociągowych nie może być traktowany jako zabór energii (wodnej) 
w rozumieniu art. 278 § 5 k.k.”65. O ile wykładnia ta wydaje się oczywista 
w przypadku zaboru substancji ciekłej lub gazowej wraz z pojemnikiem, 
w którym jest zamknięta (np. butli gazowej), o tyle wątpliwości nasuwa 
kwalifikacja zaboru samej substancji tego rodzaju, np. wody z wodocią-
gu, na co zwrócił uwagę w drugiej z wymienionych wyżej spraw proku-
rator, umarzając postępowanie66. Można bowiem kwestionować istnienie 
cechy samoistności w przypadku wody, która przepływa przez wodo-
ciąg, podobnie jak woda płynąca w naturalnym lub sztucznym korycie. 
Rozstrzygnięcie zależy od tego, czy za wystarczający warunek samoist-
ności substancji ciekłej lub gazowej uzna się jej opomiarowanie, czy też 
należałoby wymagać jej fizycznego wydzielenia. W doktrynie cywili-
stycznej dominuje pierwszy z tych poglądów67, który pozwala przyjąć, że 
w przytoczonych orzeczeniach SN nie wykroczył poza cywilnoprawne 
rozumienie rzeczy.

63 Zob. postanowienie SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, OSNKW 2006, z. 7-8, poz. 
67, przy czym SN zaznaczył, że odróżnienie energii od nośnika nie dotyczy energii elektry-
cznej. Zob. też M. Pawełek, Glosa do postanowienia SN z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, 
„Palestra” 2007, nr 1-2, s. 306-312.

64 Zob. postanowienie SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, OSNKW 2006, z. 7-8, 
poz. 67.

65 Postanowienie SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 15/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1217; 
podobnie zob. wyrok SN z 10 maja 1951 r., I K 257/51, OSN(K) 1951, nr 4, poz. 48 dotyczący 
„utoczenia sobie spirytusu ze zbiornika lub beczki”. Zob. też B. Kurzępa, Glosa do wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r., sygn. IV KK 302/03, „Prokuratura i Prawo” 2005, 
nr 3, s. 119-122.

66 Postanowienie SN z 9 czerwca 2006 r., I KZP 15/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1217.
67 Zob. T. Srokosza, Dostawa wody – aspekty prawnorzeczowe, „Przegląd Ustawodaw-

stwa Gospodarczego” 2005, nr 5, s. 31; W. J. Katner, Rozważania…, s. 42-43; W. J. Katner, [w:] 
M. Safjan (red.), dz. cyt., s. 1327-1328; M. Bednarek, dz. cyt., s. 67-68; M. Pawełek, dz. cyt., 
s. 306, zdaniem którego, jeśli nawet traktować gaz płynący w rurociągu jako przedmiot 
pozbawiony cechy samoistności, to czynność sprawcza zaboru przesądza o jego wyod-
rębnieniu. Por. Z. Merchel, Kilka uwag o ruchomościach jako przedmiocie egzekucji, „Problemy 
Egzekucji Sądowej” 1996, nr 15, s. 39: „paliwa płynne, gazy, para mogą stanowić rzeczy 
ruchome o ile znajdują się w naczyniach zamkniętych (np. gaz propan – butan w butlach 
gazowych). Natomiast ciecze i gazy płynące w rurociągach i przewodach nie są rzeczami, 
ani ich częściami składowymi”. Zauważyć też należy, iż nie wszystkie opracowania cywili-
styczne wymieniają w kontekście substancji ciekłych lub gazowych mających status rzeczy 
przykład rurociągu lub podobnych do niego urządzeń, zob. np. J. Ignatowicz, K. Stefa-
niuk, dz. cyt., s. 73; S. Rudnicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, dz. cyt., s. 207; S. Grzybow-
ski, Część ogólna prawa cywilnego. Część I, Warszawa 1972, s. 704.
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Niezależnie jednak od odpowiedzi na powyższe pytanie, stwierdzić 
należy, że istnienie luki w ochronie karnej nie może to być racją wykładni 
rozszerzającej, która działałaby w tym wypadku na niekorzyść potencjal-
nego sprawcy. Na taki kierunek interpretacji nie pozwala karnomaterial-
na zasada legalizmu i to nawet wówczas, gdy efekt wykładni literalnej 
okazuje się nielogiczny68. Jeśliby więc przyjąć, że samo opomiarowanie 
substancji płynnej lub gazowej nie wystarcza do uznania jej za rzecz lub 
byłoby to wątpliwe69, należałoby oczekiwać od ustawodawcy uzupełnie-
nia ochrony prawnokarnej w podobny sposób, jak uczynił to w zakresie 
energii.

7. Podsumowanie 

Na gruncie poprzednich kodeksów karnych pojęcie „mienie ruchome” 
miało charakter autonomiczny, tym bardziej, że nie występowało w usta-
wodawstwie cywilnym i było konstrukcją wypracowaną przez przedwo-
jenną doktrynę karnistyczną. Wprowadzone w jego miejsce pojęcie „rzecz 
(ruchoma)” jednoznacznie nawiązuje do terminologii cywilistycznej, nale-
żącej do języka prawnego i wyjaśnionej w definicjach ustawowych (art. 45 
i art. 46 - a contrario k.c.). Z wykładni językowej i systemowej wynika, że 
takie właśnie powinno być znaczenie omawianego terminu w przepisach 
karnych. Z poglądem o autonomicznym rozumieniu rzeczy na gruncie 
prawa karnego można się zgodzić tylko w takim zakresie, w jakim różnica 
w stosunku do jej definicji cywilnoprawnej wynika wyraźnie z przepisu 
ustawy. Na szerszą wykładnię pojęcia rzeczy bez takiej podstawy nie po-
zwala zasada legalizmu.

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „mienie ruchome” było bardziej ela-
styczne niż „rzecz ruchoma”, co sprzyjać może funkcji ochronnej przepi-
sów karnych. Jednakże w prawie karnym owa elastyczność znamion nie 
jest wartością naczelną, a funkcja ochronna tej gałęzi prawa sięga tylko 
do granic funkcji gwarancyjnej. Zasygnalizować też warto, że konstrukt 
terminologiczny „mienie ruchome” pomijał oczywistą różnicę znaczenio-

68 R. A. Stefański, [w:] T. Bojarski (red.), dz. cyt., s. 513. Dlatego dyskusyjny jest pogląd, 
że przyjęcie innego znaczenia terminu cywilnoprawnego w prawie karnym mogłoby na-
stąpić z powodu „absurdalności wyniku wykładni idącej w kierunku zachowania jednolitej 
treści określonego pojęcia” bez podstawy ustawowej (Z. Wiernikowski, dz. cyt., s. 205).

69 Zob. S. Grzybowski, dz. cyt., s. 704: „granice między sytuacjami, w których ciecze, 
a nieraz również gazy nie stanowią jeszcze rzeczy albo ich części, a sytuacjami, w których 
zyskują już ten charakter, nie są dostatecznie ostre”.
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wą między terminami „mienie” i „rzecz” na gruncie prawa cywilnego70, 
co mogło prowadzić do błędnego wniosku, że prawo karne chroni prawa 
majątkowe i sytuacje faktyczne obce prawu cywilnemu71. Wyeliminowa-
nie ewentualnych luk w ochronie, do jakich prowadzi termin „rzecz”, jest 
zaś kwestią czysto techniczną i możliwą do wykonania.

Słowa kluczowe: rzecz, rzecz ruchoma, mienie, przestępstwa przeciwko mie-
niu

ThiNg iN PeNaL Law – a CiviL Law or aUToNomoUS CoNCePT?

S u m m a r y

The article concerns the concept of thing in the Penal Code of 1997. The 
terms “thing”, “movable thing” have replaced the terms “property”, “movable 
property” used in former penal legislation to describe the object of prohibited 
act in provisions on offences against property. The Penal Code of 1997 doesn’t 
define the term “thing”. Its Article 115 § 9 enumerates only some examples of 
it. The definition of the term ”thing” is, on the other hand, placed in the Article 
45 of Civil Code. The authors of the Penal Code Draft has pronounced in its 
grounds for application of the Article 45 of Civil Code in penal law. However, 
the scope of civil law concept of movable thing is narrower than the scope 
of term “movable property” in two former penal codes. It led many scholars 
and courts to an opinion that the penal concept of “thing” should be inter-
preted larger than its civil law definition. This approach is not to be accepted 
because of inconsistency with the grammatical and systematic interpretation 
of law, especially with the inadmissibility of homonymic interpretation. Such 
a conclusion presented in this article is based upon the nullum crimen sine lege 
principle. In spite of the objections, it doesn’t rather lead to a legal loophole in 
penal protection. Even if there were such a problem, the only way to eliminate 
it would be a legislative intervention.

key words: thing, movable thing, property, offences against property

70 Zob. W. J. Katner, Rozważania…, s. 30: „Pojęcie mienia stanowi kategorię zbiorczą 
dla konstytucyjnego określenia wszelkich majątkowych praw podmiotowych (art. 44 k.c.). 
Rzecz stanowi przedmiot takich praw”.

71 Zob. krytyczne uwagi M. Kulika, Glosa…, s. 303 i Z. Wiernikowskiego, dz. cyt., 
s. 200.
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вещь в уголовном праве  
– понятие гражданско-првовое либо автономнoe?

P е з ю м е

Предметом статьи являыется значение термина „вещь” в Уголов-
ном кодексе от 1997 г. Термин „вещь (подвижная)”, в широком диапа-
зоне заменил термин „имущество (подвижнoe)”, использован в преды-
дущем законодательстве для определения исполнительнoгo предметa в 
преступлению против имуществy. Уголовный кодекс от 1997 г. не объ-
ясняет значения термина „вещь”, только перечисляет в ст. 115 § 9 у.к. 
образцовые значение. Oднако, дефиниция вещи находится в ст. 45 Граж-
данского кодекса. З ее применением согласились в обоснованию проек-
та Уголовного кодекса. Диапазон этой дефиници является однако более 
узким, чем значение термина „имущество” c предшествующих yголов-
ных кодексoв. Таким образом, в судебной практике и доктрине можно 
встретить мнение, что понятие „вещь” в уголовном законодательстве 
следует интерпретировать более широко чем в гражданском праве. Эта 
позиция, однако, не может  быть принятa как противоречащия языч-
нoй и системнoй интерпретации, особенно с запретом  омонимическoй 
интерпретации. Более широкое понимание термина „вещь” в отноше-
нию к ee дефиници c гражданского права, в уголовном праве допускает-
ся только на основании конкретного положения по рангам закона. Это 
связано с принципом nullum crimen sine lege. В отличие от вопросов, такая 
интерпретация не приводит к просвету в уголовным правe. Даже если 
устанoвлeно просвет, правильным путем для ee удаления было бы вме-
шательство законодателя. 

ключевые слова: вещь, подвижная вещь, имущество, преступлениe 
против имуществy
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formalizacja wszczęcia postępowania  
administracyjnego na żądanie strony

1. wstęp

Stopień formalizacji postępowania administracyjnego ulega ciągłym 
zmianom. Wymaga to ujednolicania aktów normatywnych i wydawania 
rozporządzeń podustawowych. Przed badaczami prawa pojawia się aktu-
alny problem wpływu nowych lub znowelizowanych regulacji na zakres 
formalizacji. Dnia 27 lutego 2013 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego1. W dniu 30 
października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 
dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych 
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicz-
nych2. Na wstępie niniejszego artykułu należy stwierdzić, iż wskutek cią-
głych zmian istnieje potrzeba badania formalizacji wszczęcia postępowa-
nia administracyjnego, w szczególności w aspekcie adekwatności stopnia 
formalizacji do regulowanej rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza formal-
no-prawnych regulacji wniosku (podania), którego złożenie wszczyna 
postępowanie. Jak wskazuje J. Borkowski, „przepisy postępowania ad-
ministracyjnego ogólnego oraz szczególnego, przy wszczęciu czynności 
procesowych, są przystosowane do realizowania w jednakowej mierze za-
sady oficjalności, jak również skargowości. W języku ustaw określa się to 
w ten sposób, że postępowanie zostaje zapoczątkowane żądaniem strony 

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
1 Dz. U. z 2013 r., poz. 267. Poprzedni tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 101; 

ustawa zwana w dalszej części artykułu również skrótem: K.p.a.
2 Dz. U. Nr 206, poz. 1216, zwane w dalszej treści artykułu również skrótem: R.d.e.
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albo z urzędu.”3 Mając na uwadze przede wszystkim zasadę skargowości, 
autor będzie analizował formalizację żądania strony. Jednocześnie autor 
nie definiuje pojęcia „strona” ani nie komentuje występujących w doktry-
nie prawa administracyjnego różnicy zdań na temat obiektywnej i subiek-
tywnej teorii strony, odsyłając do innych publikacji4, zawierających wy-
kładnię art. 28 K.p.a.. Zakłada bowiem, iż w tym artykule przedmiotem 
badania nie jest formalizacja dotycząca podmiotu – strony5, a formalizacja 
czynności – żądania i zakresu oczekiwanych przez urząd informacji.

Normy o charakterze podstawowym dla wszczęcia postępowania ad-
ministracyjnego znajdują się w K.p.a. Jak pisze A. Wróbel, „faza wszczęcia 
postępowania administracyjnego obejmuje następujące czynności organu 
administracji publicznej lub stron (uczestników) postępowania: 1) wnie-
sienie żądania przez stronę lub podjęcie przez organ czynności powodu-
jącej wszczęcie postępowania z urzędu (art. 61 §1-3), 2) ocena formalna 
i procesowa wniesionego przez stronę podania, przy czym przez ocenę 
formalną należy rozumieć sprawdzenie, czy podanie odpowiada wyma-
ganiom formalnym dla tego rodzaju pisma (art. 63 §1), przez ocenę pro-
cesową zaś stwierdzenie istnienia przesłanek koniecznych do wszczęcia 
postępowania (art. 1 pkt 1, art. 28), w tym zdolności organu do prowadze-
nia postępowania w sprawie i wydania decyzji (art. 19-27), 3) w razie ocen 
pozytywnych – zawiadomienie osób będących stronami o wszczęciu po-
stępowania z urzędu lub na wniosek jednej ze stron (art. 61 §4), 4) w przy-
padku oceny negatywnej – podjęcie przez organ odpowiednich czynności 
procesowych określonych w kodeksie, np. wezwanie strony do usunięcia 
braków podania, pozostawienie podania bez rozpoznania, przekazanie 
sprawy do organu właściwego, zwrot podania z odpowiednim poucze-
niem.”6

3 J. Borkowski, Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego, [w:] R. Hauser, 
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo procesowe administracyjne, tom 9, Warszawa 2010, 
s. 139.

4 Por. T. Sienkiewicz, Solving the conflict of interests – of the public interest and citizens’ 
legitimate interest – as regards administrative restrictions and administrative police, using selected 
norms of the Polish Code of Administrative Procedure as an example, „Emerging Markets. 
A Review of Business and Legal Issues” 2011 (vol. 3), nr 1, s. 16-38.

5 Ustalenie statusu strony jest istotne dla formalizacji wszczęcia postępowania admi-
nistracyjnego z uwagi m. in. na treść art. 61a K.p.a.  „§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa 
w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych 
przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje po-
stanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. § 2. Na postanowienie, o którym mowa 
w § 1, służy zażalenie”.

6 A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz, Warszawa 2009, s. 345; por. J. Borkowski, dz. cyt.  s. 140.
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2. wpływ formalizacji na realizację celu postępowania  
administracyjnego

Celem postępowania administracyjnego jest przede wszystkim urze-
czywistnienie norm prawa materialnego. W związku z tym, reguły dzia-
łania administracji powinny być przejrzyste dla obywatela, a skutek dzia-
łania przewidywalny. W szczególności należy tu zwrócić uwagę na samo 
wszczęcie postępowania, gdyż może być ono blokowane przy pomocy 
przeformalizowania. Liczba norm występujących w konkretnej sytuacji 
prawnej oraz stopień ich skomplikowania rzutuje w bezpośredni spo-
sób na możliwość realizacji praw podmiotowych – przecież w większo-
ści członkowie społeczeństwa, w tym także pracownicy administracji, nie 
posiadają wykształcenia prawniczego. Prawidłowo określona procedura 
powinna gwarantować co najmniej sprawiedliwość formalną7. Nawet naj-
lepsze prawo, sprawiedliwe, dobre moralnie, żeby mogło działać, musi 
mieć dobrą procedurę, adekwatną do celu, jaki prawo to ma osiągnąć 
w społeczeństwie.

Tworzenie prawa dobrego moralnie, nadającego się do zrozumienia 
i wypełnienia przez obywatela, jest postulatem wygłaszanym od wielu 
wieków8. Z tego też powodu zasadne jest poznanie wpływu na wszczę-
cie postępowania administracyjnego formalizacji, która sama w sobie 
może być barierą do dochodzenia realizacji praw podmiotowych. Może 
ona również mieć pozytywne oddziaływanie, lecz wiele zależy tu od po-
prawnego skonstruowania normy prawnej. Normy dobre moralnie już od 
starożytności znajdowały uznanie w ludzkich społecznościach, natomiast 
prawodawcy norm złych moralnie byli piętnowani9.

W doktrynie prawa administracyjnego wyróżnia się dwa modele for-
malizacji, które mogą obejmować:

1. cele i struktury;
2. cele, struktury i sposoby działania10. 

7 Zob. W. Taras, Informacja w postępowaniu administracyjnym, [w:] G. Szpor (red.), 
Informacja i informatyka w administracji publicznej, Katowice 1993, s. 23, autor cytuje poglądy 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

8 Zob. Tomasz Morus, Utopia, [w:] D. Petsch, Tomasz Morus, Warszawa 1962, s. 131.
9 Zob. Biblia Tysiąclecia, Wyd. III, Poznań-Warszawa 1990, Iz. 10, 1; Piotr Skarga, 

Kazania sejmowe, Warszawa 1995, s. 136, 141.
10 Zob. J. Łukasiewicz, Słowo o metodach działania administracji publicznej, [w:] 

L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. 
Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 2008, 
s. 200-201, autor powołuje się na poglądy A. Błasia.
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Formalizacja – jak pisze J. Łukasiewicz – „jest procesem nadającym 
cechy trwałości instytucji i gotowości realizacji celów, a zarazem w okre-
ślonych warunkach niwelujących niepewność działania”11. „W opisach 
procesów formalizacji używa się często określenia: wzorzec. Ponieważ 
charakter wzorców działania wynika z istoty procesu formalizacji, dla-
tego też koniecznym staje się przypomnienie tego pojęcia. Formalizacja 
to opis systemu lub jego działania w języku formalnym, czyli operacja 
przyporządkowania symboli do wyrażeń w językach nieformalnych, lecz 
zawierających określoną treść, a zarazem stanowiących odbicie określo-
nych stanów rzeczywistych lub tylko pomyślanych. Jest to opis systemu 
utrwalający cele i struktury działań, opis złożony z wyrażeń w języku for-
malnym. Wyrażenia można traktować jako regułę zawartą we wzorcach 
działania, czyli sposobach postępowania w określonych sytuacjach oce-
nianych jako szczególnie poprawne ze względu na przyjęty system war-
tości i zalecane do maksymalnie wiernego odtwarzania przez osoby, do 
których są kierowane.”12 „Wzorzec działania to zobiektywizowana w pe-
wien sposób reguła zachowania, której zadaniem jest nadanie działaniom 
ludzkim określonego sposobu zachowania.”13 W określaniu wzorców za-
chowania w postępowaniu administracyjnym ważne jest, by wzorzec nie 
przesłonił celu, który przy jego pomocy trzeba osiągnąć.

W prawie administracyjnym aktualnie widoczne jest z jednej strony 
powolne wprowadzanie zmian, mające na celu odciążenie klienta urzędu 
od zbędnej biurokracji, a z drugiej strony formalizacja przy pomocy aktów 
podustawowych wymaganych informacji, które obywatel musi przekazać 
organowi administracji publicznej, by skutecznie wszcząć i pozytywnie 
dla siebie zakończyć postępowanie. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ogra-
niczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców14 
wprowadziła zmiany m. in. w procedurze administracyjnej15. 

11 J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności działań administracji państwowej, 
Lublin 1990, s. 57.

12 Tamże, s. 76.
13 Tamże, s. 77. 
14 Dz. U. Nr 133, poz. 767. 
15 Obecnie, zgodnie z art. 220 K.p.a:
§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia 

na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu, 
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewiden-
cji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne pod-
mioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach okre-
ślonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem pu-
blicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów 
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Formalizacja występuje w wielu normach K.p.a. Jako przykład można 
przywołać formalizację:

1) treści czynności, np.:
– wezwania (art. 54),
– podania (art. 63),
– protokołu (art. 68, ust. 1);

2) treści rozstrzygnięcia:
– decyzji (art. 107),
– postanowienia (art. 124);

3) sposobu składania oświadczeń (np. art. 14)
4) instancyjną (art. 15)
5) czasową (art. 35, art. 237), określenia terminu załatwienia sprawy,
6) znaczeniową, definicyjną, rozumienia poszczególnych terminów 

w określony sposób (art. 57); 
7) miejscową: 

– właściwości organu (art. 19-23),
– określenia miejsca doręczenia (art. 42),
– określenia miejsca czynności (art. 73 §1a);

8) powstawania fikcji prawnej, domniemania prawnego (np. art. 46 – 
domniemanie doręczenia);

9) przesłanek (np. przesłanki wskazane w art. 97 – zawieszenia postę-
powania administracyjnego; art. 145 §1 – wznowienia; art. 156 §1 – stwier-
dzenia nieważności ).

To oczywiście tylko przegląd przykładowo wskazanych obszarów, 
w których formalizacja znajduje szczególne zastosowanie.

3. informacja jako przedmiot formalizacji

Formalizacja zabezpiecza urzędowi odpowiednią ilość informacji 
niezbędnych do poznania prawdy obiektywnej, a w konsekwencji do 
wydania racjonalnej decyzji16. Zasada prawdy obiektywnej w działaniu 

realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu 
dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępo-
wania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest 
obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów 
lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

16 Por. J. Supernat, Racjonalność i logika decyzji administracji, [w:] L. Zacharko, A. Matan, 
G. Łaszczyca (red.), dz. cyt., s. 271 – 280; T. Sienkiewicz, Racjonalność decyzji administracyj-
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administracji wyrażona jest w art. 7 K.p.a., który stanowi, iż w toku po-
stępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworząd-
ności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes 
społeczny i słuszny interes obywateli. W tym celu potrzebują pozyskania 
rzetelnej wiedzy o przedmiocie rozstrzygnięcia. Jak wskazuje I. Lipowicz, 
„obieg informacji w administracji obejmuje gromadzenie, przetwarzanie 
i przekazywanie informacji w celu podejmowania decyzji”17. Formaliza-
cja wszczęcia postępowania w zakresie wymaganych przez urząd danych 
ma również służyć temu celowi. Informacja jest, obok władzy, pieniędzy 
i organizacji, jednym z podstawowych zasobów administracji publicz-
nej.18 Optymalna formalizacja pomaga skutecznie wykorzystać te zasoby. 
Może wymuszać dostarczanie odpowiednich danych już przy wszczęciu 
postępowania, aby samo postępowanie trwało szybko i zakończyło się 
merytorycznym rozstrzygnięciem. Jak wskazuje J. Łukasiewicz, „kryte-
rium oceny optymalnego stopnia formalizacji jest skuteczność 
instytucji,  a szerzej jej sprawność. Naruszenie optimum formaliza-
cji /niedoformalizowania bądź przeformalizowania/ powoduje 
obniżenie skuteczności w działaniu.”19 Sposób postępowania z in-
formacją wpływa na działanie całej organizacji, wyznacza realny zakres 
władzy i stopień gospodarności wydatkowania środków finansowych. 
Wymiana informacji z otoczeniem jest zwykłym procesem zachodzącym 
pomiędzy osobami i strukturami społecznymi. „Prawo do informacji, czy-
li prawo do poszukiwania, domagania się, otrzymywania i rozpowszech-
niania informacji, do informowania i bycia informowanym, jest jednym 
z podstawowych praw człowieka i obywatela. Jest problemem o zasadni-
czym znaczeniu dla życia publicznego i dla życia każdego z nas”20 – pi-
sze T. Górzyńska. Uzyskiwanie i przekazywanie informacji w XXI wieku 
stało się kluczowym warunkiem sukcesu poszczególnych osób21 i struk-

nej, [w:] P. Marzec (red.), Servire veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin 
Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, Lublin 2011, w szczególności s. 537-540.

17 I. Lipowicz, Zagadnienia prawne obiegu informacji w administracji, [w:] G. Szpor (red.), 
dz. cyt., s. 17.

18 Zob. J. Supernat, Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki 
administracji, Kolonia Limited 2003, s. 7-8.

19 J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności…, s. 139.
20 T. Górzyńska, Geneza i rozwój prawa do informacji, [w:] W. Góralczyk (red.), Prawo 

informacji - prawo do informacji, Warszawa 2006, s. 13.
21 Por. P. Fajgielski, Ochrona danych osobowych w Internecie.- zarys problematyki, [w:] 

R. Skubisz (red.), Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, Lublin 2000, s. 87; T. Sienkiewicz, 
Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym, Warszawa 2007, s. 100; T. Sienkiewicz, 
Status człowieka niepełnosprawnego w prawie administracyjnym, Warszawa 2006, s. 112-119; 
T. Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym 
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tur społecznych. W związku z ochroną danych osobowych, ochroną pry-
watności, katalog informacji, jakie może posiadać i przetwarzać struktura 
administracji publicznej, jest ograniczony i podlega procesom formaliza-
cji. Zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP22 władze publiczne nie mogą 
pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach 
niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym23. Pomimo tego 
ograniczenia, dla administracji publicznej dostęp do informacji oraz wy-
miana informacji z otoczeniem jest warunkiem skutecznego zarządzania. 
W związku z tym należy wskazać kryteria badania stopnia formalizacji 
wszczęcia postępowania administracyjnego w kontekście pozyskiwania 
informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania administracyjnego. 
Jak wskazuje J. Łukasiewicz, „dość często można spotkać pogląd, że pod-
stawowymi kryteriami oceny stopnia formalizacji /zwanymi w literaturze 
miernikami/ są

1. liczba przepisów,
2. szczegółowość przepisów,
3. rygorystyczność przepisów.”24

Biorąc pod uwagę te kryteria, należy zadać pytanie: jakie informacje 
musi otrzymać urząd, aby oddawały rzetelnie prawdę obiektywną i sta-
nowiły wystarczającą podstawę do wszczęcia postępowania? Ile źródeł 
wiedzy ma zostać przedstawionych? Jakiego rodzaju informacja wystar-
czająco opisze rzeczywistość będącą przedmiotem badania przy wszczę-
ciu postępowania? Należy też zadać pytanie: co to jest „informacja”?

Informację można zdefiniować w różny sposób. Jest ona pojęciem 
wieloznacznym25. Jest to również termin języka prawnego26 znajdujący 
się w niejednym tytule aktu normatywnego lub podlegający wykładni 
w słowniczku ustawy. Przykładowo, pojęciem tym posługuje się Konsty-
tucja RP, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-

funkcjonalnie, Lublin 2004, s. 93-102; T. Sienkiewicz, Prawo człowieka niepełnosprawnego do 
porozumiewania się z innymi ludźmi, „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych” 
2007, nr 2-3 (10-11). 

22 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 
78, poz. 483 z późn. zm., 

23 Termin: „informacja” występuje w Konstytucji RP w różnych kontekstach, por. art. 
41 ust. 3, art. 51, art. 54, art. 61, art. 74 ust. 3, art. 204 ust. 1 pkt. 3, art. 212, art. 213 ust. 1, 
art. 226 ust. 1. 

24 J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności…, s. 123.
25 Por. P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, 

udostępniania i ochrony, Wrocław 2007, s. 13 i n.; M. Ganczar, Informacja publiczna, [w:] 
M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 
2010, s. 169; M. Maciejewski, Prawo informacji – zagadnienia podstawowe, [w:] W. Góralczyk 
(red.), dz. cyt., s. 31.

26 Por. przypis 23.  
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nej27, a także ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych28, czy ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów29. 

Wiele ustaw w swoich słowniczkach definiuje jakiś rodzaj informacji. 
Przykładowo: ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informa-
cji gospodarczych30 definiuje w art. 2 ust. 1 pojęcie „informacji gospodar-
czych”, a w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu 
i przekazywaniu informacji kryminalnych31 zdefiniowano w art. 4 pkt 1 
„informacje kryminalne”.

Pojęcie: informacja było również przedmiotem wykładni orzecznictwa. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zdefiniował ją na potrzeby 
uzasadnienia wyroku w następujący sposób. „Słowo «informacja» należy 
interpretować jako przekazanie wiedzy, pewnych stwierdzeń odnośnie 
faktów - niezależnie od tego, czy takie twierdzenia organu administracji 
publicznej są zgodne z rzeczywistością, czy też nie. Formami tak rozumia-
nej informacji mogą być stwierdzenia na piśmie czy też ustne. Zasadni-
czo jednak informacja, z jaką każdy obywatel ma prawo się zapoznać, nie 
opiera się na bezpośrednim zetknięciu z interesującą go rzeczywistością, 
lecz na opisie tej rzeczywistości, wytworzonym przez udzielający odpo-
wiedzi organ.”32

Skoro omawiane pojęcie ma tak wiele znaczeń, należy podjąć próbę 
zdefiniowania go na potrzeby administracji. P. Fajgielski wskazuje, że „in-
formacja w administracji publicznej to wiedza odnosząca się do podmio-
tów, przedmiotów, działań, faktów czy stanów, która stanowi istotny czyn-
nik umożliwiający działania organów administracji publicznej lub efekt 
tych działań”33. G. Szpor zauważa, że „w nauce prawa administracyjnego 
pojęcie informacji pojawia się w znaczeniu czynnościowym i przedmioto-

27 Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
28 Dz. U. Nr 182, poz. 1228.
29 Tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr  63 poz. 425, z późn. zm.
30 Dz. U. Nr 81, poz. 530.
31 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 29 poz.153, z późn. zm. 
32 Jest to fragment z szerszego uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie z dnia 28 

lutego 2008 r., sygn. II SA/Kr 1292/07, dostępny w systemie informatycznym Infor Lex 
Administracja (www.inforlex.pl) pod adresem: http://administracja2.inforlex.pl/szukaj/
wyniki/tresc,or,WSA.2008.002.007376012,Wyrok-WSA-w-Krakowie-z-dnia-28-lutego-
2008-r-sygn-II-SAKr-129207.html?search=1292&bez=&fid=c&kategoria=&grupa=&issue_
symbol=WSA&issue_year=2008&issue_no=&issue_pos=&document_type=&part_
symbol=007&signature=&first_pub_date=&indeks=&cpv=&link=&link_typ=&link_
grupa=&o=1&ok=1&pozycja=1, [dostęp: 22 listopada 2011 r.]. Por. P. Sitniewski, Ustawa 
o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011, s. 34.

33 P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej…, s. 15.
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wym. Przy podejściu czynnościowym informacja rozpatrywana jest na tle 
form działania”34.

Proces informacyjny będzie „rozumiany jako zachowanie, którego 
przedmiotem (obiektem oddziaływania) jest informacja”35. System infor-
macyjny będzie rozumiany „jako zespół podmiotów i procesów informa-
cyjnych”36. Informowanie jest pojęciem języka prawnego. Zgodnie z art. 9 
K.p.a. organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wy-
czerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i praw-
nych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków bę-
dących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają 
nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie po-
niosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im 
niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Informacja może pełnić różne funkcje w administracji, np: tworzenia 
lub zmiany zasobów wiedzy niezbędnej w procesach decyzyjnych – pla-
nowania, kierowania realizacją zadania, czy kontroli jego wykonania37. 
Na jakość i efektywność zarządzania w administracji wpływ ma zarówno 
sfera przekazu informacji, jak i sposób jej wykorzystania dla dobra wspól-
nego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zarówno przeformalizowanie, jak 
i niedoformalizowanie przepływu informacji pomiędzy strukturą admini-
stracji a otoczeniem niesie ze sobą negatywne skutki. Jak wskazuje J. Łuka-
siewicz, „przeformalizowanie instytucji powoduje (…) niedostosowanie 
działań do celu głównego i celów cząstkowych. Następuje swoista hiper-
trofia środków i związana z nią tendencja dążenia do formalnej rejestracji 
działań, które często staje się celem autonomicznym.”38 „Przeformalizowa-
nie instytucji wiązać należy ze zjawiskiem biurokracji. (…) W literaturze 
polskiej termin ten ma najczęściej znaczenie pejoratywne – charakteryzuje 
się nim różnorodne stany przerostu form działania nad celami, aliena-
cji organizacyjnej, nieracjonalnych działań wynikających z nadmiernego 
formalizmu, itp. W literaturze zachodniej od pojęcia: biurokracja, ozna-
czającego niezbędny stopnień zorganizowania instytucji dla zapewnienia 
jej sprawności, odróżnia się pojęcie: biurokratyzm, które oznacza stany 
patologii organizacyjnej, związane najczęściej z przeformalizowaniem.”39 
W polskim języku prawnym pojęcie „biurokratyczny” również budzi 

34 G. Szpor, Informacja w zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia administracyjno-
prawne, Katowice 1998, s. 21.

35 M. Maciejewski, dz. cyt., s. 31.
36 Tamże.
37 Por. tamże, Autor wyróżnia funkcje (role, zadania) informacji: informacyjną, decy-

zyjną, sterowania, konsumpcyjną.
38 J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności…, s. 144.
39 Tamże, s. 146.
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pejoratywne skojarzenia. Zgodnie z art. 227 K.p.a., przedmiotem skargi 
może być m. in. biurokratyczne załatwianie spraw. Błędy w formalizacji 
powodują, iż struktura ma predyspozycje do stania się biurokratyczną. 
M. Crozier zauważa, że „organizacja biurokratyczna to taka organizacja, 
która niezdolna jest do ulepszania swej działalności na podstawie popeł-
nionych błędów. «Biurokratyczne» modele działania, jak bezosobowość 
przepisów i centralizacja decyzji, są tak dalece ustabilizowane, że stały się 
integralną częścią jej równowagi wewnętrznej, a w przypadku, gdy jakiś 
przepis nie pozwala na wykonanie przewidzianych czynności, nacisk wy-
wołany przez tę dysfunkcjonalną sytuację nie doprowadza do odrzuce-
nia owego przepisu, ale przeciwnie, do jego rozszerzenia i umocnienia.”40 
„(…) biurokratyczny system organizacyjny jest to system niezdolny do 
ulepszania się w wyniku popełnionych błędów, w którym dysfunkcje sta-
ły się jednym z zasadniczych elementów równowagi.”41

4. Zależność formalizacji postępowania administracyjnego 
i efektywności realizacji jego celu

Należy zauważyć zależność formalizacji i efektywności. Zarówno prze-
formalizowanie jak i niedoformalizowanie niesie ze sobą spadek efektyw-
ności działania struktur publicznych. Przeformalizowanie jest czynnikiem 
hamującym z uwagi na zablokowaniu kanałów informacyjnych struktu-
ry organizacji zbędnymi informacjami i sposobami ich przetwarzania42. 
Sprzyja to wręcz „uduszeniu się” organizacji wskutek zbyt dużej liczby 
procedur, których w procesie decyzyjnym pracownik musi przestrzegać, 
lub zakresu informacji, który musi przetworzyć. Rodzi to biurokratyczne 
załatwianie sprawy, a w konsekwencji przewlekanie postępowania. Ce-
lem samym w sobie staje się przestrzeganie skomplikowanej procedury 
(w lęku przed przełożonym, kontrolą NIK, audytem wewnętrznym itd.), 
a nie realizacja celu zasadniczego – zadań publicznych, zaspokajania tych 
potrzeb społecznych, które przed daną organizacją zostały przez ustawo-
dawcę postawione. Przeformalizowanie może nieść ze sobą skutki podob-
ne do „strajku włoskiego”, to znaczy, przy pozornie poprawnym, szcze-
gółowym przestrzeganiu wszystkich procedur okazuje się, iż organizacja 
traci zdolność realizacji celu, który został przed nią postawiony. Do tego 

40 M. Crozier, Biurokracja. Anatomia zjawiska, Warszawa 1967, s. 287-288.
41 Tamże, s. 299.
42 Por. J. Supernat, Racjonalność i logika…, s. 273-274.
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należy pamiętać, iż urząd jest również strukturą społeczną, a wady po-
szczególnych jej członków, niezdrowa rywalizacja, czy wręcz dokuczanie 
nielubianym koleżankom i kolegom lub całym zespołom w strukturze 
organizacyjnej może potęgować fakt przeformalizowania, gdyż nadmiar 
procedur może być wykorzystywany do prowadzenia swoistej „wojny 
wewnętrznej” w urzędzie, przy zachowaniu pozorów poprawności dzia-
łania, zgodnie z procedurami. Nadmiar procedur powoduje, że wśród 
pracowników rodzi się zwyczaj obchodzenia wewnętrznych uregulowań. 

Przeformalizowanie rodzi niebezpieczeństwo powstawania klik 
w urzędach. Może to prowadzić do patologii polegającej na tym, iż admi-
nistracja publiczna zamiast realizować cel, do którego została powołana, 
zacznie realizować cel nieformalnej grupy, de facto „trzymającej władzę” 
w urzędzie. Jak wskazuje M. T. Frankowski „Wiele dowodów wskazuje na 
to, że procesy tworzenia się klik są efektem przekroczenia przez struktury 
określonego poziomu zuniformizowania poszczególnych mikrostruktur. 
Stąd zaś można wysnuć następującą tezę: kiedy nacisk formalnych i niefor-
malnych struktur przekroczy granicę uniemożliwiającą prawidłowe funk-
cjonowanie jednostek i grup, dojdzie do modyfikacji struktur grupowych. 
W rezultacie pociągnie to za sobą rozpad grup na szereg podgrup, które 
realizować będą swe cele partykularne.”43 Autor ten wskazuje również, 
że „stosunek wyborów wewnętrznych do zewnętrznych będzie zawsze 
ukierunkowany na pierwszy z tych elementów. Przy czym oddziałuje 
w niej, w znacznej mierze, czynnik psychologiczny, który pcha jednost-
kę do interakcji z osobami jej bliskimi.”44 M. Crozier zauważa, że „nacisk 
grupy koleżeńskiej stanowi, naszym zdaniem, jeden z zasadniczych ele-
mentów, z których trzeba sobie zdawać sprawę, gdy chce się zrozumieć 
«esprit de corps» biurokratów i ich «rytualizm». «Przesunięcie celów» ma 
znaczenie tylko dlatego, że stanowi dla grupy koleżeńskiej niezbędny śro-
dek zabezpieczenia się przeciwko innym grupom i przeciwko organizacji. 
Bezosobowość zadań i uciążliwe regulaminy mogą istnieć w wielkich no-
woczesnych organizacjach, nie powodując skutków w postaci rytualizmu. 
Te same czynniki mają jednak decydujące znaczenie w biurokratycznym 
systemie organizacyjnym, ponieważ izolacja każdej warstwy umożliwia 
jej sprawowanie kontroli nad wszystkim, co wchodzi w zakres jej inte-
resów i pozwala na lekceważenie ogólnych celów organizacji. Można 
pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że chcąc uzyskać lepsze wyniki przetargu 
z resztą organizacji, dana warstwa powinna twierdzić, iż spełniana przez 
nią funkcja stanowi cel sam w sobie. W tym aspekcie rytualizm członków 
grupy staje się ważnym elementem jej strategii. Pozwala grupie afirmo-

43 M. T. Frankowski, Socjologia. Mikrostruktury społeczne, Warszawa 2004, s. 141-142.
44 Tamże, s. 142.
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wać swą odmienność, twierdzić, że jej szczególne cele są celami ogólnymi 
albo są decydującymi celami pośrednimi, od których osiągnięcia zależy 
uzyskanie celów ogólnych. Jednocześnie rytualizm wzmacnia solidarność 
członków grupy.”45 Osoba przygotowująca projekt aktu normatywnego 
formalizującego jakąkolwiek rzeczywistość administracyjną powinna 
mieć na uwadze, iż urząd jest strukturą również społeczną. Administracja 
państwowa to skomplikowany system, składający się z szeregu podsyste-
mów, z których każdy, wskutek błędów w formalizacji może zacząć żyć 
własnym życiem, własnymi celami. Zgodnie z definicją S. Wrzoska „ad-
ministracja publiczna jest to system organów i ich aparatu pomocniczego 
działający w strukturach państwa lub jednostek zasadniczego podziału 
terytorialnego państwa. Administrację można określić jako system, gdyż: 
1) składa się z podsystemów, między którymi zachodzą wzajemne relacje 
(np. poszczególne resorty, urzędy, podsystem normatywny); 2) można ją 
wyodrębnić z otoczenia zewnętrznego (przede wszystkim można wska-
zać, które podsystemy zalicza się do administracji, a które są jej otocze-
niem zewnętrznym; 3) między administracją i jej podsystemami zachodzą 
relacje z bezpośrednim i pośrednim otoczeniem zewnętrznym (np. wyda-
wanie decyzji); 4) realizuje cele postawione jej w związku z realizowaną 
misją; 5) zarówno administracja, jak i jej podsystemy są w stanie moder-
nizować, a nawet zmieniać swoje cele (np. związane z realizacją polityki 
administracyjnej; 6) posiada podsystem sterujący (np. Rada Ministrów, 
burmistrz).”46 Struktury są jednym z systemowych czynników składają-
cych się na organizację administracji47. Mając świadomość patologii, ja-
kie mogą wystąpić w administracji, łatwiej określić optimum formalizacji 
w sposób ułatwiający realizację misji struktur publicznych, a nie realizację 
interesów poszczególnych klik. Oczywiście nie należy się łudzić, iż po-
szczególni pracownicy administracji zawsze będą wykonywać swoje obo-
wiązki w rozumieniu misji urzędu, ale kierownictwo struktury powinno 
zadbać, by efekt końcowy ich pracy był jak najbardziej zbieżny z celami 
organizacji. 

45 M. Crozier, dz. cyt., s. 294-295.
46 S. Wrzosek, Podstawowe pojęcia z zakresu ogólnej części prawa administracyjnego, [w:] 

S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty, Lublin 2008, s. 41; por. S. Wrzosek, 
G. Maj, Praktyczne aspekty kształcenia administratywistów w zakresie public relations, [w:] J. Łu-
kasiewicz (red.), Biurokracja, Rzeszów 2006, s. 731; S. Wrzosek, Wpływ ogólnej teorii systemów 
na koncepcję nauki administracji, [w:] L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, (red.), dz. cyt., 
s. 341 – administracja jako system; por. definicje administracji publicznej: J. Boć, Pojęcie 
administracji, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 15; J. Zimmerman, 
Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 25-32.

47 Zob. J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2007, s. 120 – Autor 
wymienia czynniki systemowe: cele (zadania), środki działania, struktury, formalizację.
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Niedoformalizowanie w połączeniu z odpowiedzialnością karną lub 
majątkową funkcjonariusza publicznego może nieść bariery o naturze 
przede wszystkim psychicznej. Chodzi o to, że urzędnik posiadający 
małe poczucie bezpieczeństwa z uwagi na brak odpowiedniego schematu 
działania może przewlekać postępowanie w poszukiwaniu tych rozwią-
zań, które w pierwszym rzędzie zapewnią mu bezpieczne, z jego punktu 
widzenia, rozpatrzenie sprawy. Może również próbować przerzucać na 
klienta urzędu nieuzasadnione obowiązki. Niepewność często oznacza 
poszukiwanie sprawdzonego pozaprawnego schematu działania, niefor-
malnego zwyczaju, który ugruntowany wieloletnią praktyką daje złudze-
nie bezpieczeństwa i poprawności postępowania. Jak już wyżej wskazy-
wano, wśród pracowników administracji może rodzić się praktyka, aby 
bardziej ufać utrwalonym zwyczajom, niż przeformalizowanym procedu-
rom. Brak odpowiedniej formy działania może rodzić zbyt wysoki poziom 
stresu, związany z tym, że „nie wiadomo, co zrobić”, niszczący strukturę 
organizacyjną od środka i działający hamująco na szybkość w podejmo-
waniu decyzji. Stres ten pojawia się przede wszystkim w sytuacji osób 
nieposiadających wykształcenia prawniczego przy okazji dokonywania 
wykładni przepisów zawierających zwroty niedookreślone, klauzule ge-
neralne. Czasem cel legislatora, którym jest zapewnienie elastyczności 
przepisów, i jego wiara w zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe osób 
stosujących prawo są niewystarczające, gdy osoba, która ma podejmować 
decyzje, oczekuje bezpiecznej dla siebie formalizacji, czy wręcz nierealnej 
kazuistyczności przepisów. 

J. Blicharz, omawiając zagadnienie wpływu społeczeństwa obywa-
telskiego na efektywność zarządzania, stwierdza, że „szczególnego zna-
czenia w kwestii poprawy efektywności działania administracji, zwłasz-
cza w sferze świadczonych usług publicznych, ich dostosowaniem do 
nowych zmian i oczekiwań społecznych, a także zwiększenia poczucia 
odpowiedzialności urzędników za zaspokajanie potrzeb publicznych 
nabiera sam sposób realizacji tych zamierzeń”48. Zakres wykorzystania 
wiedzy w organizacji związany jest ściśle ze źródłem wiedzy i sposo-
bem jej przetwarzania. Efektywność49 przepływu informacji związana 
jest z wydajnością i skutecznością struktur administracyjnych, powoła-
nych do przekazywania i przetwarzania informacji, oraz z określeniem 

48 J. Blicharz, Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na skuteczność zarządzania (wybrane 
problemy), [w:] J. Supernat (red.), Miedzy tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 38.

49 O znaczeniu słowa „efektywność” zob. np. w: Słownik poprawnej polszczyzny. PWN, 
Wyd. XVII, Warszawa 1993, s. 150; Słownik języka polskiego, t. 1, Wyd. VIII, Warszawa 1993, 
s. 516. 
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stosunku nakładu pracy do uzyskania skutku w postaci otrzymania lub 
przekazania informacji. Efektywność przepływu informacji w strukturze 
administracji publicznej ma bezpośredni wpływ na skuteczność jej dzia-
łania i poprawność podejmowanych przez nią środków prawnych. Upo-
wszechnienie w społeczeństwie narzędzi informatycznych jako efektyw-
nego sposobu przekazu informacji wymusza na administracji publicznej 
stosowanie ich we własnym działaniu. Informatyzacja staje się metodą 
organizowania pracy administracji oraz racjonalizacji procesów organi-
zacyjnych50. Jak wskazuje J. Łukasiewicz, „w ramach wiedzy prawniczej 
ustalenia dotyczące skuteczności administracji mogą obejmować czyn-
niki pozyskiwania skuteczności związane ze sposobem zorganizowania 
administracji”51. 

M. Stahl zauważa, że „jednym z najważniejszych wyznaczników re-
alizacji zasady efektywności jest zdolność określonego podmiotu admi-
nistrującego do wykonywania przypadających mu zadań”52. Należy tu 
zwrócić uwagę na wieloznaczność pojęcia „efektywność” w kontekście 
działań podmiotów prawa publicznego. „Pod nazwą «zasada efektyw-
ności» może kryć się umownie szereg innych zasad, takich jak zasada 
sprawności, szybkości, skuteczności lub ekonomiczności działań admini-
stracji publicznej”53 – pisze J. Zimmerman. „Wszystkie one są na pogra-
niczu prawa administracyjnego i nauk związanych z tą gałęzią prawa, 
dotyczących administrowania (nauki administracji, teorii organizacji, 
teorii podejmowania decyzji itp.). Są to prakseologiczne zasady «dobrego 
działania» lub «dobrej administracji» - jednak jeżeli spojrzymy na nie jako 
na zasady prawa, powinniśmy przyjąć, że ich normatywną treścią jest 
obowiązek takiego właśnie działania organów administracji publicznej. 
W ten sposób działanie sprawne, szybkie lub skuteczne staje się obowiąz-
kiem prawnym, a obywatel ma prawo domagać się od administracji okre-
ślonych zachowań.”54 W polskim języku prawnym znajduje się szereg 
określeń na działanie administracji publicznej związanych z efektywno-
ścią jej działania, takie jak np. rzetelność55, sprawność56, gospodarność57, 

50 Por. J. Łukasiewicz, Zarys…, s. 210-211 – aspekty prakseologiczne w działaniu 
administracji publicznej. 

51 J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności…, s. 5.
52 M. Stahl, Wpływ zasad ogólnych na przekształcenia ustrojowe w administracji publicznej. 

Zagadnienia wybrane, [w:] L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), dz. cyt., s. 249.
53 J. Zimmerman, dz. cyt., s. 90.
54 Tamże.
55 Zob. Konstytucja RP, preambuła.
56 Zob. Konstytucja RP, preambuła.
57 Zob. Konstytucja RP, art. 203.



Formalizacja wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony 93

wnikliwość58, szybkość59, adekwatność60, skuteczność,61 itd. Samo pojęcie 
„efektywność” również jest terminem języka prawnego.62 Obecność tych 
cech lub ich brak będzie wpływać na ocenę administracji pod względem 
jakości jej działania.

Efektywność wiąże się z zasadą ekonomiczności działania podmiotów 
publicznych. Ekonomiczność (oszczędność) jest jednym z kryteriów wy-
boru instrumentów działania administracji publicznej63. J. Supernat wy-
różnia dwa znaczenia pojęcia „ekonomiczność”:

1) „minimalizowanie kosztów ponoszonych przez administrację pu-
bliczną w trakcie realizacji zadań”64, w tym m. in. dążenie do wzrostu wy-
dajności, co wpisuje się w omawianą zasadę efektywności,

2) „dążenie do obciążenia społeczeństwa jedynie takimi obowiązkami, 
które są absolutnie niezbędne dla osiągnięcia zadanych celów”65, w tym 
znaczeniu jest to zbieżne z zasadą proporcjonalności.

Można przyjąć założenie, że im większa jest struktura administracyj-
na, im więcej posiada zadań do realizacji, tym większa jest potrzeba po-
szukiwania rozwiązań dla efektywnego przepływu informacji. Można za-
ryzykować tezę, iż zarządzający resortem, a nawet konkretnym urzędem, 
nie może już całkiem obywać się bez współczesnych technologii informa-
tycznych, którymi naznaczone są nawet de facto ustalenia co do obowią-
zywania prawa – w komercyjnych systemach informacji prawnej, czy na 
internetowej stronie sejmowej. Jeśli w strukturach publicznych stosowane 
są przestarzałe metody do współczesnych realiów, grozi niebezpieczeń-
stwo, że administracja nie będzie w stanie zaspokajać potrzeb społecz-
nych, zarezerwowanych przez ustawodawcę do realizacji przez podmioty 
publiczne. Na społeczny aspekt administracji publicznej wskazuje J. Boć, 
podając jej definicję w następujący sposób: „administracja publiczna jest 
to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także 
przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indy-
widualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w spo-
łecznościach.”66 Administracja nie jest więc tworem sztucznym, obcym, 
oderwanym od społeczeństwa, ale jest strukturą ściśle związaną ze społe-

58 Zob. K.p.a., art. 12.
59 Zob.  K.p.a., art. 12.
60 Zob. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 

1240, z późn. zm., art. 272, ust. 2.
61 Zob.  Ustawa o finansach publicznych, art. 272, ust. 2.
62 Zob. Ustawa o finansach publicznych, art. 272, ust. 2.
63 Zob. J. Supernat, Instrumenty…, s. 140.
64 Tamże, s. 141.
65 Tamże.
66 J. Boć, Pojęcie administracji…, s. 15.
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czeństwem, któremu służy, i strukturą wrażliwą na zmiany cywilizacyjne, 
techniczne, tak jak i całe społeczeństwo. Zatem przyzwolenie na posługi-
wanie się przez administrację wyłącznie przestarzałymi metodami prze-
twarzania informacji będzie prowadziło do sytuacji, w której administra-
cja stanie się strukturą niezdolną do realizacji zadań w społeczeństwie. 
Dbałość o kompatybilność metod działania administracji z metodami, 
jakimi posługuje się społeczeństwo, jest istotną wartością w polityce każ-
dego państwa. Informatyzacja wspomaga procesy integracyjne w struktu-
rze administracyjnej i wspiera skuteczne realizowanie celów wspólnoty. 
„Wszystkie elementy składowe instytucji (systemu instytucji) nie są luź-
nym, chaotycznym zbiorem. Tworzą określoną całość złożoną z zadań, 
środków, formalizacji, kadr powiązanych ze sobą w sposób względnie 
trwały, umożliwiający osiągnięcie celów”67 – pisze J. Łukasiewicz. Wska-
zuje on na fakt, iż „organizacja w sensie statycznym w formie instytu-
cji stanowi <<gotowość organizacyjną>> działania zespołowego. System 
organizacyjny instytucji jest jednym z determinantów sprawności. Dru-
gi należy wiązać z czynnikiem działania zorganizowanego. Organizacja 
w sensie dynamicznym daje się ująć w tzw. cykle działań zorganizowa-
nych złożonych z:

• przygotowania,
• realizacji,
• kontroli.”68

Przepływ informacji ma w administracji wymiar organizacyjny wy-
kraczający poza same struktury publiczne. Informacja jest jednym ze 
środków społecznego oddziaływania. Administracja publiczna zajmuje 
centralne miejsce w społecznym systemie informacyjnym69. J. Supernat 
dzieli „informacyjne instrumenty działania administracji publicznej”70 na:

1) indywidualne:
– informacje w postaci odpowiedzi na nieinspirowane pytania,
– informacje w postaci odpowiedzi na inspirowane pytania,
– bezpośrednie powiadamianie;

2) generalne:
– informacje ukryte (zakodowane),
– gotowe informacje standardowe,
– propagandę (public relations/marketing społeczny).71

67 J. Łukasiewicz, Podstawowe pojęcia z zakresu nauki administracji, [w:] S. Wrzosek 
(red.), dz. cyt., s. 112-113.

68 J. Łukasiewicz, Zarys…, s. 210.
69 Zob. J. Supernat, Instrumenty…, s. 73 i 89.
70 Tamże, s. 89.
71 Zob. tamże.
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Sposób przetwarzania wiedzy ma znaczący wpływ na jakość dzia-
łania administracji, również w kontekście prawnym. Informatyzacja ma 
znaczący wpływ na realne ustalenie treści prawa. W związku z licznymi 
nowelizacjami ustaw wielu pracowników administracji nie posługuje się 
już zbiorami Dzienników Ustaw i innych publikatorów w formie papie-
rowej, ale sięga do elektronicznych stron urzędowych lub odpowiedniego 
oprogramowania (nie będącego źródłem prawa, a de facto pełniącego taką 
funkcję). Zgodnie z art. 2a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych72, 
obecnie główną zasadą jest publikacja w formie elektronicznej73. W usta-
leniu aktualnie obowiązującego prawa pomocne są strony internetowe 
struktur publicznych, przede wszystkim strona Rządowego Centrum 
Legislacji74 (publikująca akty normatywne). Prawdopodobieństwo samo-
dzielnego kompletowania, nawet przez zawodowych prawników, aktów 
normatywnych w dawnych wersjach papierowych w zakresie nowelizacji 
jednej ustawy jest niewielkie. Przy wysokim stopniu skomplikowania sys-
temu prawa administracyjnego, przy znacznej liczbie nowelizacji niektó-
rych ustaw, przy presji społecznej na efektywne, szybkie wykonywanie 
zadań przez administrację publiczną należy sądzić, iż w rzeczywistym 
ustaleniu aktualnego brzmienia danego przepisu informatyzacja ma obec-
nie istotną, jeśli nie wiodącą rolę. Zbyt częste zmiany w zakresie forma-
lizacji oznaczają faktyczną dyskryminację interesanta, który będzie miał 
problem z ustaleniem zakresu swoich obowiązków wobec administracji 
publicznej.

72 Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.
73 Art. 2a. 1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się 

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 
565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi 
inaczej.

3. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ 
wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

Art. 20. 1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym 
roku kalendarzowym.

2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie 
internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.

3. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszcza się w obrębie nagłówka 
strony.

74 http://www.rcl.gov.pl/; http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html. 
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5. wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego  
jako sformalizowane źródło informacji

Przepływ informacji ma w administracji publicznej wymiar formal-
no-prawny. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej 
działają na podstawie i w granicach prawa.75 W szczególności dotyczy to 
zewnętrznych przejawów ich władczego działania. Na przykład forma-
lizacja decyzji administracyjnej wymusza zawarcie w niej pewnych obo-
wiązkowych elementów, które są niczym innym, jak przekazaniem od-
biorcy pewnego niezbędnego minimum informacji (zgodnie z art. 107 §1  
K.p.a.)76. W związku z tym, iż postępowanie administracyjne prowadzone 
jest na podstawie zasady prawdy obiektywnej, wyrażonej w art. 7 K.p.a.77, 
postępowanie dowodowe, postępowanie wyjaśniające polega przede 
wszystkim na zbieraniu obiektywnie sprawdzalnych informacji o rzeczy-
wistości podlegającej ocenie prawnej dokonywanej przez organ admini-
stracji publicznej. Wypełnianie obowiązków nałożonych przez prawo na 
administrację podlega również ocenie pod względem jakości działania. 
Przykładowo, wiele uchylonych decyzji administracyjnych przez organ 
wyższej instancji może świadczyć o niskim poziomie jakości pracy organu 
pierwszej instancji.

Oprócz prawnego obowiązku zbierania informacji istnieje obowiązek 
odpowiedniej formy ich przetwarzania oraz zabezpieczenia przed nie-
uprawnionym ujawnieniem. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych do 
zarządzenia informacją w strukturach administracji publicznej nie jest tyl-
ko wynikiem racjonalnego podejścia do efektywności i skuteczności dzia-
łania organizacji, ale jest również wymogiem prawnym. „Informatyzacja” 
jest pojęciem języka prawnego wyrażonym w ustawie z dnia 17 lutego 
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne78. Ustawa ta określa m. in. podstawy prawne Planu Informaty-
zacji Państwa oraz działania elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). Natomiast, oprócz prawnych wymogów odpowied-
nio sformalizowanego wykorzystania wiedzy w administracji, istnieją 
również metody oddziaływania na jakość i efektywność funkcjonowania 

75 Por. K.p.a., art. 6.
76 O odstąpieniu od uzasadnienia decyzji zob. w art. 107 §4 i 5 K.p.a. 
77 W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności 

i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz 
do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

78 Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
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administracji, wynikające z faktu, iż administracja jest nie tylko tworem 
prawnym, ale również posiada wymiar organizacyjny.

Formalizacja dotyczy nie tylko ilości przekazywanych informacji 
w postępowaniu administracyjnym, ale również sposobu, w jaki zostaną 
przekazane79. Przywołane we wstępie artykułu rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism 
w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elek-
tronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych inspiruje do zastanowienia się na nowo nad rozumieniem 
zasady pisemności w administracji. Jak wskazuje G. Szpor, „zasada pi-
semności jest w nauce prawa administracyjnego rozpatrywana głównie 
w kontekście postępowania administracyjnego. Może z tego względu 
wprowadzeniu możliwości posługiwania się w administracji także do-
kumentami elektronicznymi nie towarzyszyła jej redefinicja. Obowiązek 
zachowania formy pisemnej jest nadal dość powszechnie pojmowany 
jako obowiązek utrwalenia tekstu na papierze. Tymczasem wydaje się, że 
w sytuacji dopuszczenia nowych nośników pisemność powinna oznaczać 
obowiązek wyrażenia pismem (tekstem składającym się z liter, cyfr, zna-
ków specjalnych) utrwalanym na nośniku umożliwiającym odtworzenie 
treści i formy tekstu.”80

Informatyzacja wyznacza nowe ramy formalizacji, związane z posłu-
giwaniem się narzędziem elektronicznym. Zgodnie z §1 wyżej wskazane-
go rozporządzenia, określa ono:

1) warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elek-
tronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki po-
dawczej;

2) formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektro-
nicznych przez adresatów;

3) sposób sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 
elektronicznych;

79 Zgodnie z art. 14 K.p.a.: §1 Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w for-
mie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565, z późn. zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

§2 Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a prze-
pis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia 
powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adno-
tacji.

80 G. Szpor, Administracyjnoprawne problemy informatyzacji, [w:] J. Supernat (red.), dz. 
cyt., s. 721.
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4) sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz wa-
runki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów doku-
mentów.

W §2 w.w. rozporządzenia zdefiniowano między innymi takie pojęcia, 
jak: format danych (pkt 2), formularz elektroniczny (pkt 3), identyfikator 
wzoru (pkt 4), wzór elektroniczny (pkt 10) czy zakres użytkowy doku-
mentu elektronicznego (pkt 11). Oznacza to, iż w procesach formalizacji 
zaadaptowano do ich zakresu pojęciowego pojęcia pochodzące z dziedzin 
pozaprawnych, przy pomocy których dokonywany jest proces formaliza-
cji. Związane są z tym również inne ograniczenia związane z kompatybil-
nością przekazu informacji czy rozmiarem informacji. Zgodnie z §3 wyżej 
przywołanego rozporządzenia, podmioty publiczne informują na swoich 
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, między innymi 
o: maksymalnym rozmiarze dokumentu elektronicznego wraz z załącz-
nikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomo-
cą elektronicznej skrzynki podawczej, nie mniejszym niż 5 megabajtów 
(ust. 1 pkt 2); rodzajach informatycznych nośników danych, na których 
może zostać im doręczony dokument elektroniczny (ust. 1 pkt 4); rodza-
jach informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane 
urzędowe poświadczenie odbioru (ust. 1 pkt 5) oraz innych wymaganiach 
określonych przepisami prawa dotyczących doręczania dokumentów 
elektronicznych (ust. 1 pkt 6).

Formalizacja elektroniczna może również zapewniać pewien automa-
tyzm weryfikacji danych.  Zgodnie z §3 ust. 3 wyżej cytowanego rozpo-
rządzenia, elektroniczna skrzynka podawcza może przed doręczeniem 
zapewniać sprawdzenie zgodności dokumentu elektronicznego z formal-
nymi warunkami przewidzianymi w przepisach prawa, na podstawie 
których został wydany odpowiedni wzór dokumentu elektronicznego. 
W przypadku stwierdzenia takich niezgodności nadawca otrzymuje in-
formacje o występujących niezgodnościach.

Wyżej wymienione rozporządzenie określa również sposób sporzą-
dzania pism w formie dokumentów elektronicznych (w rozdziale 3). Za-
wiera ono także, w załączniku, formaty danych, w jakich zapisuje się za-
łączniki dodawane do pism.

Podsumowując te uwagi można stwierdzić, iż formalizacja oprócz wy-
miaru prawnego, ma wymiar faktyczny – organizacyjny, związany ze spo-
sobem formalizacji wymiany informacji w urzędzie i pomiędzy urzędem 
a otoczeniem.
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6. warunki formalne wszczęcia postępowania  
administracyjnego na żądanie strony

Na tle całości ustawodawstwa K.p.a. nie jest aktem normatywnym 
przeformalizowanym. W kontekście wszczęcia postępowania administra-
cyjnego autor pragnie zwrócić uwagę na treść art. 64 §2 K.p.a81. Zgodnie 
z poglądem wyrażonym przez sądownictwo administracyjne „pozosta-
wienie podania bez rozpoznania jest niezaskarżalną czynnością material-
no-techniczną. Czynność ta nie została w Kodeksie postępowania admini-
stracyjnego sformalizowana.”82 W świetle wyroku NSA z dnia 23 stycznia 
1996 r.,„«Pozostawienie wniosku bez rozpoznania» nie następuje w for-
mie decyzji ani postanowienia.”83 Jak stwierdzono w wyroku WSA w War-
szawie z dnia 4 kwietnia 2011 r., „Przewidziany w art. 64 § 2 k.p.a. termin 
jest terminem ustawowym, nie podlega zatem przedłużeniu. Oznacza to, 
że jeśli strona nie chce narazić się na surowe konsekwencje (pozostawienie 
podania bez rozpoznania, czy stwierdzenie niedopuszczalności odwoła-
nia) musi terminu dochować w tym znaczeniu, że przed jego upływem 
braki usunie. Przy czym nie jest wystarczające podjęcie przed upływem 
tego terminu jakiejkolwiek czynności zmierzającej do usunięcia braków, 
konieczne jest ich skuteczne usunięcie.”84 Należy ponadto zauważyć, że 
„uzupełnienie braków formalnych podania z uchybieniem 7 dniowego 
terminu nie pozwala organowi administracji publicznej na zastosowanie 
art. 64 § 2 k.p.a., gdyż rygor zawarty w tym przepisie odnosi się wyłącz-
nie do nieusunięcia braków pisma, a nie do ich usunięcia z uchybieniem 
terminu (por. wyrok WSA w Gliwicach z 26 sierpnia 2009 r., sygn. akt II 
SAB/Gl 51/08 z glosą W. Tarasa, OSP 2011, nr 3, poz. 26). W przypadku 
gdy strona usunęła brak formalny po terminie określonym w art. 64 § 2 
k.p.a., lecz przed wysłaniem przez organ administracji publicznej pisma 

81 Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, 
należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, 
że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

82 Z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 
2012 r., syg. akt I OSK 842/12, LEX nr 124719; por. postanowienie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt II OSK 1763/11, LEX nr 965202

83 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 
23 stycznia 1996 r., sygn. akt II SA 1473/94, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/027EF36BC7 
[dostęp: 3 marca 2013 r.].

84 Z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 135/11, LEX nr 1094816.
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informującego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, stosowanie po-
wołanego przepisu nie jest dozwolone.”85

Zauważyć należy, że nie tylko K.p.a. formalizuje postępowanie admi-
nistracyjne. Istnieje szereg przejawów formalizacji np. wszczęcia postę-
powania administracyjnego, znajdujących się nie tylko w ustawach, ale 
i w rozporządzeniach, zawierających niekiedy posunięte do granic absur-
du kazuistyczne normy. Być może jest to przejaw tego, iż rozporządzenia 
tworzą tak naprawdę urzędnicy, najczęściej urzędów centralnych rangi 
ministerialnej, ułatwiając sobie w ten sposób pracę i przyszłe ewentualne 
postępowanie odwoławcze. Klient urzędu, starając się spełnić oczekiwania 
przeformalizowanej procedury, jest tak naprawdę poddawany faktycznej 
dyskryminacji i pogłębieniu nierównorzędności stosunku administracyj-
no-prawnego. Dyskryminacja polega w szczególności na przejmowaniu 
nieuzasadnionego obciążenia obowiązkami, które są zbędne lub powinien 
je wypełnić pracownik urzędu. K.p.a., wprowadzając zasadę oficjalności, 
która obliguje urząd do aktywnego poszukiwania prawdy obiektywnej, 
łagodzi formalizm wszczęcia postępowania, gdyż wiele braków w zakre-
sie informacji można nadrobić w trakcie samego postępowania.

Tryb wszczęcia postępowania administracyjnego reguluje art. 61. K.p.a. 
Strona składa organowi administracji oświadczenie woli o chęci załatwie-
nia jakiejś sprawy. Podstawowe elementy formalne są określone w art. 63 
K.p.a.86. Następnie art. 64 K.p.a. określa skutki niezachowania warunków 

85 Z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
11 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 337/10, LEX nr 992359.

86 § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wno-
szone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za po-
mocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej 
adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szcze-
gólnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane 
przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy poda-
nie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół pod-
pisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 

ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym 
w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określone-
go wzoru.
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formalizacji87. Wymogów formalnych nie należy interpretować rozszerza-
jąco. „W świetle utrwalonego orzecznictwa sądowego powołanie się przez 
organ administracji na przepis art. 64 § 2 k.p.a. powinno służyć wyłącznie 
usunięciu braków formalnych wynikających ze ściśle określonych przepi-
sów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wnio-
sku oraz jego załączników”88.

Jak wskazuje Z.R. Kmiecik, „skuteczność oświadczenia procesowego 
strony zależy też od tego, jak zostanie ono uzewnętrznione, a więc od spo-
sobu wniesienia podania zawierającego oświadczenie strony”89. Wniosek 
o wszczęcie postępowania jest również podaniem90 i jego wady formalne 
należy rozpatrywać tak, jak wady formalne podania.

Najwięcej formalizacji pojawia się wówczas, gdy administracja pu-
bliczna wskutek aktów prawnych podustawowych próbuje regulować 
elementy formalne wniosku o wszczęcie jakiegoś postępowania. Należy 
przywołać poglądy J. Łukasiewicza na sprawę wad formalizacji. „Do błę-
dów w stopniu sformalizowania reguły należy przede wszystkim nad-
mierny rygoryzm przepisu, niedostateczny rygoryzm, nadmierna szcze-
gółowość oraz nadawanie wzorom rangi wzorców. Nadmierny rygoryzm 
przepisu utrudnia pracownikowi elastyczne działania. Konieczność ści-
słego przestrzegania przepisu utrudnia załatwienie sprawy. Wykonanie 
zadań możliwe jest przy naruszeniu przepisu, możliwe jest także unikanie 
działań. Niedostateczna rygorystyczność przepisu powoduje rozluźnie-
nie więzi systemu oraz naruszenie właściwej koordynacji funkcjonowa-
nia poszczególnych podsystemów. Nadmierna szczegółowość przepisu 
może zmuszać do rezygnacji z realizacji części zadań. Instrukcje, zalece-

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie poda-
nia, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu 
elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie 
urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

87 § 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia 
tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach pra-
wa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z poucze-
niem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Por. R. Biskup, M. Ganczar, Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym. 
„Państwo i Prawo” 2008, z. 1 (743), s. 64.

88 Z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2011 r., 
sygn. akt II GSK 719/10, LEX nr 1083377; por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 23 stycznia 1996 r., sygn. akt II SA 1473/94, LEX nr 30043

89 Z. R. Kmiecik, Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, 
Lublin 2008, s. 101.

90 Zob. A. Gill, Sytuacja procesowa strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym 
i postępowaniach wyjątkowych, Wrocław 2010, s. 70.



102 Tomasz Sienkiewicz

nia /wzory/ przekazywane hierarchicznie mogą <<po drodze>> zyskać za-
ostrzone sankcje za ich niewykonanie, przez co stają się wzorcami często 
nieracjonalnymi.”91

W sytuacji wszczynania postępowania na wniosek, którego formaliza-
cja odbywa się w przepisach podustawowych, należy zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt. Istnieje zasada lex specialis derogat legi generali (przepis 
szczególny uchyla normę ogólną), ale w tym przypadku nie znajdzie ona 
zastosowania, gdyż przepisy szczególne dotyczące zawartości wniosku 
nie znajdą się w akcie normatywnym tej samej rangi, co przepisy ogólne. 
Przepisy rozporządzenia zawierają szczegółowe normy, które mają cha-
rakter uzupełniający względem norm wskazanych w ustawie - Kodeks 
postępowania administracyjnego. W związku z hierarchią aktów norma-
tywnych przyjętą w Konstytucji RP92, rozporządzeniem nie można uchylić 
obowiązywania norm wskazanych w ustawie. Zatem pojawia się dyskry-
minacja związana z błędnym zakresem formalizacji. Obywatel, który nie 
jest prawnikiem, ma utrudnioną drogę do realizacji swoich praw podmio-
towych, z uwagi na mnogość warunków, które ma spełnić jego wniosek, 
ale i mnogość aktów prawnych, w których elementy wniosku są sforma-
lizowane. Prowadzi to do sytuacji, w której obywatel zostaje pozostawio-
ny faktycznie na łasce urzędnika, bez którego pomocy nie jest w stanie 
sporządzić odpowiednio kompletnego wniosku. Prowadzi to do rozwoju 
zwyczajów w administracji polegających na tworzeniu zwyczajowych for-
mularzy przez samych pracowników administracji93, w celu ułatwienia 
życia sobie i klientom urzędu.

Formalizacja wszczęcia postępowania może dotyczyć:
1. złożenia wniosku (podania) na odpowiednim formularzu;
2. rodzajów wniosku (podania);
3. samej treści wniosku (podania);
4. treści załączników wniosku (podania) lub dokonania określonej 

czynności przy zgłoszeniu żądania (np. wniesienia opłaty skar-
bowej).

Zauważając liczne dodatkowe regulacje proceduralne poza k.p.a., co 
oznacza rozdrobnienie procedur na szereg pomniejszych postępowań, 
należy wskazać – za J. Łukasiewiczem – iż „błędy w strukturze sforma-
lizowania z reguły sprowadzają się do nadmiernej liczby przepisów, du-
blowania i sprzeczności przepisów, rozproszenia przepisów w licznych 

91 J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności…, s. 152.
92 Rozdział III, Źródła prawa.
93 Por. T. Sienkiewicz, Wpływ zwyczaju na sytuację prawną urzędów, [w:] T. Guz, 

R. Mazurkiewicz, M. R. Pałubska (red.), Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana 
Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, Lublin 2011, s. 457-458, tamże przypis nr 64.
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aktach normatywnych czy nieadekwatności przepisów do działalności 
instytucji.”94

Jak wskazuje Z.R. Kmiecik, „kodeks nie przewiduje możliwości sa-
nacji podania złożonego w nieprzepisowej formie. Jeżeli strona ponowi 
oświadczenie procesowe, dokonując go w wymaganej formie, to należy 
traktować je jako samodzielną czynność, nie zaś jako konwalidację po-
przedniej czynności (dokonanej bez zachowania wymaganej formy). In-
nymi słowy, niezachowanie wymaganej formy oświadczenia procesowe-
go powoduje jego bezwzględną bezskuteczność”95.

Na koniec należy zauważyć, iż aktami prawnymi wyznaczającymi za-
kres formalizacji wszczęcia postępowania są, oprócz K.p.a., inne ustawy, 
w tym również ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej96 
oraz rozporządzenia. Bariery biurokratyczne przy wszczynaniu postępo-
wania administracyjnego można podzielić na finansowe i proceduralne. 
Wymiar finansowy w zakresie formalizacji wyznacza przede wszystkim 
konieczność wniesienia w wielu przypadkach opłaty skarbowej. Zgodnie 
z art. 261 § 1-3 K.p.a., jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat 
i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uisz-
czone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie 
wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może 
być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni, a gdy w wy-
znaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega 
zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. Na 
postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie. Jak na wyżej 
wskazanym przykładzie widać, odkodowanie całości unormowań doty-
czących sformalizowanego wszczęcia postępowania administracyjnego 
będzie wymagało analizy przynajmniej kilku aktów normatywnych i ich 
łącznej interpretacji.

7. Zakończenie

Analiza formalizacji wszczęcia postępowania administracyjnego na 
żądanie strony prowadzi do następujących wniosków.

1. Nadmierna formalizacja wszczęcia postępowania administracyjne-
go stanowi pogłębienie nierównorzędności stron stosunku administracyj-

94 J. Łukasiewicz, Prawne uwarunkowania skuteczności…, s. 152.
95 Z.R. Kmiecik, dz. cyt., s. 103.
96 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm. 
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no-prawnego, prowadzi do nierealizowania praw podmiotowych oraz 
faktycznej dyskryminacji. Z tego powodu określanie przez ustawodawcę 
jej zakresu powinno być poprzedzone staranną analizą, czy nowe prawo 
nie będzie niosło ze sobą tego niebezpieczeństwa. Ocena ta jest obowiąz-
kiem racjonalnego prawodawcy, który musi sam zadbać, by stosowanie 
norm prawa materialnego nie było utrudnione przez przeformalizowaną 
lub niedoformalizowaną procedurę. 

2. Efektywność wykorzystania informacji przez administrację oraz sto-
sowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych może zapobiegać nad-
miernej formalizacji wszczęcia postępowania administracyjnego.

3. Tworzenie warunków formalizacji w trybie rozporządzeń nie za-
wsze jest dobrym rozwiązaniem, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, iż pra-
cownicy administracji publicznej piszący projekt rozporządzenia stworzą 
de facto akt normatywny wygodny do stosowania dla urzędu, ale tak prze-
formalizowany, iż utrudniać będzie realizację celu, dla którego dana pro-
cedura została ustanowiona.

4. Prawo, ze swej natury, już z samego faktu, że istnieje, zakłada for-
malizację jakiejś części życia społecznego. Część z norm prawnych jest tak 
skonstruowana, iż prawo jest zgodne z prawem naturalnym i stosowanie 
go w praktyce nie jest postrzegane jako formalizowanie rzeczywistości. 
Formalizacja jest najczęściej dostrzegana społecznie w momencie przefor-
malizowania, w którym zaczyna utrudniać życie obywatelowi, kontakty 
z administracją, załatwianie spraw. Kojarzona jest wówczas z bezdusz-
nym, biurokratycznym załatwianiem spraw, z bezpodstawnymi ograni-
czeniami praw podmiotowych. Formalizacja sama w sobie nie jest czymś 
złym. Ale nawet najlepsze narzędzie użyte w zły sposób nie da dobrego 
efektu. Formalizacja jest przejawem bezpieczeństwa prawnego i urzęd-
nika, i klienta urzędu. W poprawnie skonstruowanej normie prawnej 
pozwala na budowanie zaufania obywatela do państwa, a urzędnikowi 
umożliwia dokonywanie czynności służbowych dla dobra wspólnego, 
bez lęku przed wykroczeniem poza prawo.

5. Prawidłowo przeprowadzona formalizacja jest jedną z gwaran-
cji prawidłowego rozstrzygnięcia, w oparciu o zasadę sprawiedliwości 
i prawdy obiektywnej. Uwzględnia ona również aspekt faktyczny (orga-
nizacyjny) przetwarzania danych. Jak wskazuje G. Szpor, „prawo do do-
brej administracji nie jest już w XXI w. możliwe do urzeczywistnienia bez 
efektywnego przetwarzania danych z wykorzystaniem nowych technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych”97. Zatem zamiast bronić się przed 
nowymi technologiami, należy motywować administrację do zachowy-

97 G. Szpor, Administracyjnoprawne problemy…, s. 727.
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wania współczesnych standardów98, gdyż skostniała struktura organiza-
cyjna, stosująca przestarzałe metody do współczesnych warunków, może 
przestać mieć zdolność realizacji celu, do którego została powołana.

6. Formalizacja ma służyć wartościom wskazanym choćby w Konsty-
tucji RP. Nie może być „sama dla siebie”, „sztuką dla sztuki”, tylko sta-
nowi narzędzie określone przy pomocy prawa, jakim posługuje się admi-
nistracja. Formalizacja jako narzędzie służy do sprawnego wykonywania 
zadań administracji i ochrony wartości. Jak wskazuje W. Taras, „procedu-
ra jako zbiór usystematyzowanych przepisów wyraża pewne standardy, 
wartości honorowane we wszystkich cywilizowanych państwach. Słu-
żebny czy pomocniczy charakter przepisów procesowych wobec prawa 
materialnego nie ogranicza w żaden sposób ich znaczenia dla toku po-
dejmowania decyzji administracyjnych, w równym stopniu bowiem okre-
ślają one przesłanki prawidłowości wydanych decyzji”99. Formalizacja 
wyrażająca się w obowiązku ponoszenia danin publicznych związanych 
z wszczęciem postępowania administracyjnego nie może stanowić pre-
tekstu do realizowania nieuprawnionych dochodów Skarbu Państwa oraz 
nakładania nieproporcjonalnych finansowych obowiązków związanych 
z wszczęciem postępowania administracyjnego.

7. Przeformalizowanie prowadzi do niesprawności administracji pu-
blicznej. Jak pisze J. Łukasiewicz, „formalizowanie sposobów działania 
i metod działania środkami prawnymi prowadzi do zjawisk heterogonii 
celów – przerostu sposobów, środków oraz metod i ich autonomizacji. 
W praktyce znane są sytuacje naruszania norm ustawowych, a zwłaszcza 
intencji ustawodawcy przez przelegalizowanie sposobów realizacji celów 
w drodze regulacji prawnej aktami niższej rangi. Prowadzi to do konflik-

98 S. Fundowicz, Internet w administracji publicznej, [w:] R. Skubisz (red.), dz. cyt., 
s. 222.

99 W. Taras, dz. cyt., s. 23; o relacjach zachodzących pomiędzy prawem a wartościa-
mi, moralnością, por. m. in. w: A. Błaś, Normy etyczne pracownika administracji publicznej 
w państwie prawa, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, pod red. J. Bocia, 
Kolonia Limited 2003, s. 277; A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001, s. 204; W. Łącz-
kowski, Ograniczenia prawa stanowionego, [w:] A. Dębiński, A. Pomorska, P. Smoleń (red.), 
W służbie nauki prawa finansowego. Jubileusz obecności profesora Jana Głuchowskiego w Kate-
drze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 
2010, s. 71; W. Łączkowski, Granice prawa, [w:] W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec 
(red.), Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora 
Jana Śrutwy, Lublin 2011, s. 447-457; J. Łukasiewicz, Podstawowe pojęcia…, s. 87; M. Zdyb, 
Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się zmian, [w:] S. Fun-
dowicz (red.) Współczesne problemy prawa publicznego. Studia z prawa publicznego, t. 1, Lublin 
1999, s. 21. T. Sienkiewicz, Wpływ zwyczaju na sytuację prawną urzędów, [w:] T. Guz, R. Ma-
zurkiewicz, M. R. Pałubska, (red.), dz. cyt., s 460-461.
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tu między legalnością a sprawnością, do sytuacji swoistej legalizacji nie-
sprawności”100.

8. Dyskryminacja obywatela przez administrację publiczną wskutek 
błędów ustawodawcy w formalizacji prowadzi do braku akceptacji spo-
łecznej urzędów i niemożliwości wypełniania zadań publicznych. J. Boć 
wskazuje, że „administracja potrzebuje uznania i akceptacji, bowiem ele-
menty te nie są tylko objawem społecznego zadowolenia, ale obiektyw-
nie petryfikują państwo. A właśnie administracja jako synonim państwa 
ma najtrudniejsze funkcje, najszerszy zakres robót, najbardziej publiczne 
zadania do wykonania, niebywale wprost zróżnicowane kompetencje, za-
trudnia w państwie rzeszę ludzi, decyduje o największych kwotach, ma 
olbrzymie i bezpośrednie znaczenie w formowaniu praktycznego życia 
narodu.”101 Dyskryminacja może przejawiać się również w nieuzasadnio-
nych barierach finansowych, wyrażających się np. w obowiązku wniesie-
nia niewspółmiernych do istoty postępowania danin publicznych związa-
nych z wszczęciem postępowania. Uznanie i akceptacja dla administracji 
publicznej będą możliwe jedynie wówczas, gdy jej cele, struktury i sposo-
by działania osiągną optimum formalizacji, które jest niezbędne, by zgod-
nie z preambułą Konstytucji RP działaniu instytucji publicznych zapew-
nić rzetelność i sprawność. 

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, wszczęcie postępowa-
nia administracyjnego, formalizacja

formaLiZaTioN of The iNiTiaTioN of admiNiSTraTive ProCeediNgS 
oN ParTy’S moTioN

S u m m a r y

Excessive formalization of the initiation of the administrative proceedings 
constitutes an expand of the non-equal relationship between the parties in 
the legal-administrative proceedings and it leads to the failure in executing 
the legal rights and to factual discrimination. That is the reason that the leg-
islator should determine its scope with an exhaustive analysis whether the 
new law would not be threatened by the excessive formalization. This kind 
of evaluation constitutes a duty of a rational legislator that is responsible for 

100 J. Łukasiewicz, Słowo o metodach…, s. 203.
101 J. Boć, Ku administracji publicznej jako organizacji inteligentnej, [w:] A. Dębicka, 

M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Białystok 
2004, s. 35.
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implementing the norms of the law without danger of over-formalized or un-
der-formalized procedure.  This article deals with the issue how the faulty for-
malization of a party’s request (motion, petition) can obstruct the legal rights’ 
implementation.  

key words: administrative proceedings, initiation of the administrative pro-
ceedings, formalization

Формализация инициирования административной процедуры 
по требованиЮ стoроны

P е з ю м е

Лишняя формализация административной процедуры является 
углублением нeэквивалентности сторон административно-правового 
отношения, что приводит к нeреализации юридических прав и факти-
ческой дискриминации. По этой причине, определениe законодателем 
еe объема должeн предшествовать точный анализ, действительно ли но-
вый закон будет нести этy опасность. Эта оценка является обязанностью 
рационального законодателя, который сам должeн гарантировать, что 
применение норм материального права не утрудняется надмерной фор-
мализованной или недостаточно формализованнoй процедурoй. O том, 
как недостатoчнaя формализация требования стoроны (заявлениe, хода-
тайство)  может препятствовать реализации юридических прав, говорит 
статья под названием: „Формализация инициирования административ-
ной процедуры по требованию стoроны”. 

ключевые слова: административная процедура, инициированиe адми-
нистративной процедура, формализация 
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odpowiedzialność podatkowa  
i zabezpieczenie realizacji obowiązków  

ciążących na płatniku 

1. Uwagi wstępne

U podstaw wprowadzenia instytucji płatnika do systemu podatkowe-
go leży dążenie ustawodawcy do usprawnienia poboru podatków, a tym 
samym w pewnym sensie do zapobieżenia uchylaniu się przez podatni-
ków od opodatkowania1 oraz – jak podnosi się w literaturze przedmio-
tu – obniżenia kosztów działania organów państwa2. W takim zakresie 
płatnik wykonuje zatem określone czynności na rzecz państwa, z tym jed-
nak zastrzeżeniem, że płatnik nie jest organem podatkowym3, a dokony-
wane przez niego czynności nie wszczynają postępowania podatkowego 
i mają jedynie charakter czynności materialno-technicznych4. Zaznaczyć 
przy tym należy, że obciążanie poszczególnych podmiotów obowiązkami 
płatnika powinno mieć miejsce wówczas, gdy ze względu na realizowa-
ne czynności istnieje możliwość wykonania tych obowiązków i „poboru 
podatku u źródła” przez te podmioty bez nadmiernych nakładów pracy 
z ich strony5. 

* Doktorantka w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1 S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka–Medek, Ordynacja 

podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010, wyd. 6, s. 78.
2 Por. P. M. Gaudemet, J. Moliner, Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 590.
3 Wyczerpujące wyliczenie organów podatkowych zostało zawarte w art. 13 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. 
zm.

4 Wyrok NSA z dnia 29 listopada 1984 r. sygn. akt SA/Gd 929/84, ONSA 1984, nr 2, 
poz. 115.

5 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 
2011, Wrocław 2011, s. 87.
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2. instytucja płatnika

Legalna definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym płatnikiem 
jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa 
do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we 
właściwym terminie organowi podatkowemu. Analiza przedmiotowej re-
gulacji prawnej prowadzi przede wszystkim do wniosku, że płatnik jest 
„pośrednikiem” pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym6, zobo-
wiązanym do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz następnie 
wpłacenia go niejako „w imieniu podatnika”7 we właściwym terminie or-
ganowi podatkowemu. Aby dany podmiot mógł być uznany za płatnika, 
musi zostać na podstawie odrębnych przepisów prawa podatkowego8 zo-
bowiązany do wykonywania czynności określonych w wyżej wymienio-
nym art. 8 Ordynacji podatkowej. W literaturze przedmiotu9 podkreśla 
się, że ze względu na regulacje konstytucyjne10 nałożenie na określony 
podmiot obowiązków płatnika może nastąpić wyłącznie na podstawie 
przepisów ustaw podatkowych11, w myśl zasady nullum tributum sine lege. 

6 Por. m.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Gl  (LEX 
nr 653792), w którym sąd stwierdził „[p]łatnik jest swego rodzaju pośrednikiem między 
organem podatkowym a podatnikiem, jako podmiotami stosunków zobowiązaniowych, 
a jego rola sprowadza się głównie do ustalenia i odprowadzenia na rzecz wierzyciela po-
datkowego należności podatkowych, a więc bez uszczuplenia własnego majątku. (…)”.

7 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2558/10, 
LEX nr 757596.

8 Pojęcie „przepisy prawa podatkowego” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 Ordy-
nacji podatkowej, zgodnie z którym pod tym pojęciem należy rozumieć przepisy ustaw 
podatkowych, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki 
podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw po-
datkowych.

9 Por. W. Skrzydło, Komentarz do art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. 
Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, LEX nr 68508.

10 Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), nakładanie podatków, innych danin pub-
licznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, 
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od 
podatków następuje w drodze ustawy.

11 Niemniej jednak, jak wskazuje L. Wilk, „względy konstytucyjne nie sprzeciwiają 
się temu, aby ewentualne zwolnienie płatnika z ciążących na nim obowiązków mogło nas-
tąpić w drodze aktu wykonawczego, a nawet decyzji organu podatkowego (…)”, (Obow-
iązki i odpowiedzialność płatnika podatku, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7-8, s. 51). 
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Niemniej jednak w orzecznictwie sądowoadministracyjnym12 wypraco-
wano pogląd, że o fakcie uznania danego podmiotu za płatnika przesą-
dzają realizowane przez niego zadania i nie ma przy tym znaczenia, czy 
w regulacjach prawnych do niego się odnoszących wprost użyto sformu-
łowania „płatnik”. 

Analizując instytucję płatnika należy też podkreślić, że przepisy Or-
dynacji podatkowej nakładają na płatników także obowiązki techniczne 
związane z realizacją wykonywanych przez nich zadań w zakresie wy-
znaczenia i zgłoszenia do organu podatkowego osób odpowiedzialnych 
za obliczanie, pobieranie oraz terminowe wpłacanie podatków organo-
wi podatkowemu13, a także z zakresie przechowywania dokumentów 
związanych z poborem podatków14. Istotnym przy tym jest, że osoby 
wyznaczone i zgłoszone organowi podatkowemu jako odpowiedzialne 
za dokonywanie w sensie technicznym czynności właściwych dla płatni-
ka, nie stają się automatycznie płatnikami, bowiem funkcję tę nadal pełni 
podmiot określony przez przepisy prawa podatkowego jako płatnik i to 
tylko na nim ciąży odpowiedzialność podatkowa15. Dodatkowo Ordyna-
cja podatkowa nakłada na płatników obowiązek przechowywania do-
kumentów związanych z poborem podatków do czasu upływu terminu 
przedawnienia ich zobowiązania. Termin ten wynosi 5 lat licząc od końca 

12 Por. wyrok NSA z dnia 25 września 1987 r., sygn. akt III SA 316/87, ONSA 1987, nr 
2, poz. 66, LEX nr 23032; wyrok WSA z dnia 6 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 730/10, 
LEX nr 757743.

13 Art. 31 Ordynacji podatkowej stanowi, że osoby prawne oraz jednostki organiza-
cyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane 
wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz 
terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwe-
mu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia 
należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmia-
ny osoby wyznaczonej - w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

14 Zgodnie z art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej płatnicy i inkasenci obowiązani są 
przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upły-
wu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. W razie likwidacji lub 
rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej 
podmiot dokonujący likwidacji lub rozwiązania zawiadamia pisemnie właściwy organ 
podatkowy, nie później niż w ostatnim dniu istnienia osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej niemającej osobowości prawnej, o miejscu przechowywania dokumentów zwią-
zanych z poborem lub inkasem podatku (§ 1a). Natomiast stosownie do § 2 po upływie 
okresu, o którym mowa w § 1, płatnicy i inkasenci obowiązani są przekazać podatnikom 
dokumenty związane z poborem lub inkasem podatku; dokumenty podlegają zniszcze-
niu, jeżeli przekazanie ich podatnikowi jest niemożliwe.

15 Wyrok NSA z dnia 5 października 1994 r., I SA/Gd 1726/94, „Przegląd Orzecznictwa 
Podatkowego” 1996, nr 4, poz. 117.
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roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należności z ty-
tułu podatku16.

Obowiązki nałożone na płatników mają charakter publicznoprawny, 
co oznacza, że płatnik nie może się od nich uwolnić poprzez zawarcie 
umowy cywilnoprawnej17. Niemniej jednak przepisy Ordynacji podat-
kowej18 przewidują możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku pobo-
ru podatku bądź w oparciu o decyzję administracyjną wydawaną przez 
właściwy organ podatkowy, bądź też w drodze rozporządzenia Ministra 
Finansów, przy czym przesłanki takiego zwolnienia powiązane są albo 
z sytuacją podatnika19, albo z interesem publicznym20. 

Instytucja płatnika jest szeroko wykorzystywana w systemie prawa 
podatkowego, w szczególności w ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych21, gdzie obowiązkami płatnika obarczono największą 
grupę podmiotów22. Obowiązki związane z funkcją płatnika (oprócz np. 

16 Art. 71 Ordynacji podatkowej nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów art. 70 
przedmiotowej ustawy do należności płatników z tytułu niepobranych albo niewpłacon-
ych podatków. Oznacza to, że zobowiązanie płatnika przedawnia się (i tym samym wyga-
sa w sposób nieefektywny zgodnie z art. 59 § 2 pkt. 5 tej ustawy) z upływem 5 lat licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

17 P. Panfil, Zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2008, t. IX, s. 439.  

18 Art. 22 Ordynacji podatkowej.
19 Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Łd 173/09 

(LEX nr 534559), „ważnego interesu podatnika, będącego jedną z przesłanek udzielenia 
ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, nie można 
utożsamiać z subiektywnym przekonaniem podatnika o potrzebie umorzenia zaległości 
podatkowej. Przeciwnie, przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne 
względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika i że umorzenie zale-
głości podatkowych lub odsetek uzasadnione będzie jedynie w takich wypadkach, które 
spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu 
i które są niezależne od sposobu jego postępowania”.

20 W orzecznictwie interes publiczny zasadniczo definiuje się jako „dyrektywę postę-
powania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego spo-
łeczeństwa lub danej społeczności lokalnej (jednostka samorządu terytorialnego), takich 
jak: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej, 
sprawność działania aparatu państwowego itp.” – por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 
6 lipca 2010 r., sygn. akt.  I SA/Bk 156/10, LEX nr 590320.

21 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst 
jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.

22 Przykładowo: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane 
jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, 
które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 
społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu 
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płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierane-
go od wypłacanych wynagrodzeń) zostały nałożone także na notariuszy 
na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych23  oraz 
ustawy o podatku od spadków i darowizn24. Z powyższym korespondują 
także postanowienia zawarte w ustawie z dnia 14 lutego 1994 r. – Prawo 
o notariacie25, gdzie w art. 7 ustawodawca postanowił, że notariusz jako 
płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki i opłaty skar-
bowe, przy czym nie można mu przypisywać roli organu podatkowego 
w tym zakresie26. Istotnym przy tym jest, że każdy notariusz (nawet je-
śli prowadzi kancelarię notarialną na zasadzie spółki cywilnej lub part-
nerskiej) dokonuje czynności notarialnych27 we własnym imieniu, a więc 
odpowiedzialność związana z wykonywaniem czynności płatnika może 
dotyczyć (powstać) jedynie w odniesieniu do notariusza, który sporządził 
dany konkretny akt notarialny28.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych na notariuszy 
nałożono obowiązki płatnika tego podatku wówczas, gdy czynność cy-
wilnoprawna objęta zakresem przedmiotowym ustawy29 dokonywana 
jest w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 10 ust. 3 omawianej usta-
wy notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego 
od uprzedniego zapłacenia przez podatnika należnego od tej czynności 
podatku. Oznacza to, że notariusz może odmówić sporządzenia aktu 
notarialnego, jeżeli uprzednio podatnicy nie uiszczą należnej kwoty po-

udziału w nadwyżce bilansowej. Organy rentowe są także obowiązane jako płatnicy 
pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur 
i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich 
świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent 
strukturalnych oraz rent socjalnych. Także płatnikami są osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu 
działalności wykonywanej osobiście (wskazanej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych) przez osoby fizyczne.

23 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst 
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.

24 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn. Dz. U. 
z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.

25 Ustawa z dnia 14 lutego 1994 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. 
Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.

26 Por. E. Mucha, Notariusz jako płatnik, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 1, s. 34; 
R. Sztyk, Notariusz jako płatnik danin publicznych, „Rejent” 1994, nr 9, s. 26.

27 Art. 79 ustawy Prawo o notariacie określa czynności notarialne.
28 Art. 4 § 3 ustawy Prawo o notariacie.
29 Katalog zamknięty czynności cywilnoprawnych opodatkowanych podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych zawarty jest w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywil-
noprawnych.
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datku od dokonywanej czynności cywilnoprawnej30. W przypadku nie-
zastosowania się przez notariusza do niniejszego wymogu, ryzyko od-
powiedzialności za niepobrany podatek ciąży wyłącznie na notariuszu. 
Z kolei stosownie do art. 18 ustawy o podatku od spadków i darowizn no-
tariusze są płatnikami tego podatku w przypadku darowizny dokonanej 
w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłat-
nego zniesienia współwłasności lub ugody31. Notariusze są zobowiązani 
do prowadzenia rejestru podatku32, wpłacania pobranego podatku na ra-
chunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatni-
ka w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pobrano podatek33, a także przekazania w tym terminie odpisów aktów 
notarialnych dotyczących transakcji stanowiących przedmiot opodatko-
wania oraz deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego podatku wraz 
z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom34. 

3. Zasady odpowiedzialności płatnika

Zgodnie z art. 30 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał 
obowiązków określonych w art. 8, odpowiada całym swoim majątkiem 
(a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim również ma-
jątkiem objętym wspólnością majątkową małżeńską35) za podatek niepo-

30 M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, LEX 
nr 25356.

31 Oznacza to, że w przypadku innych transakcji objętych zakresem opodatkowania 
podatkiem od spadków i darowizn, nawet dokonywanych w formie aktu notarialnego, 
notariusz nie jest płatnikiem tego podatku.

32 Zarówno podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 10 ust. 3a ustawy o podatku 
od czynności cywilnoprawnych) jak i podatku od spadków i darowizn (art. 18 ust. 2 ust-
awy o podatku od spadków i darowizn).

33 Zgodnie z art. 18 ust. 3 w związku z art. 12 ustawy o podatku od spadków i darow-
izn, notariusz nie oblicza i nie pobiera tego podatku, jeżeli przedmiotem nabycia jest pra-
wo majątkowe polegające na obowiązku świadczeń powtarzających się na rzecz nabywcy, 
a wartość tego prawa nie może być ustalona w chwili powstania obowiązku podatkowego, 
podstawę opodatkowania ustala się wówczas w miarę wykonywania tych świadczeń. 

34 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. g i h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. 
zm.),  podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych nale-
żą do źródeł dochodów własnych gminy.

35 Zgodnie z art. 29 Ordynacji podatkowej skutki prawne ograniczenia, zniesienia, 
wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do obowiązków płatni-
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brany lub pobrany a niewpłacony. Odpowiedzialność płatnika, stosow-
nie do  art. 51 w związku z art. 53 Ordynacji podatkowej, obejmuje także 
odsetki za zwłokę naliczane od zaległości podatkowych36, a także koszty 
egzekucyjne stosownie do art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji37. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy 
stwierdzi powyższe okoliczności, wydaje decyzję o odpowiedzialności 
podatkowej płatnika38, w której określa wysokość należności z tytułu nie-
pobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku. Przedmiotowa de-
cyzja może zostać wydana także po zakończeniu roku podatkowego lub 
innego okresu rozliczeniowego i doręczona – może stanowić podstawę do 
wpisu hipoteki przymusowej39 lub zastawu skarbowego40. Decyzji o od-

ka powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności 
majątkowej małżeńskiej, zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem 
sądu, ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, up-
rawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

36 Por. też m.in. wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 79/98 (LEX 
nr 44324), gdzie sąd stwierdził, iż „(…) Skoro niewywiązywanie się przez notariusza 
z ciążących na nim obowiązków spowodowało uiszczenie przez podatnika podatku 
od darowizny w kwocie niższej od należnej, czyli powstanie zaległości podatkowej, to 
również odpowiedzialność z tego tytułu w postaci obowiązku świadczenia odsetek za 
zwłokę ponosi notariusz”.

37 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.

38 NSA w wyroku z dnia 3 października 2006 r., sygn. akt. II FSK 1219/05 (LEX nr 
303974) wyraził pogląd, że „[p]rzepis art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej w sformułowaniu 
„wydaje” jednoznacznie zobowiązuje organ podatkowy do wydania decyzji o odpowie-
dzialności płatnika i określenia wysokości niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego, 
podatku. Żaden przepis szczególny nie zwalnia organu od tego obowiązku. Decyzja wy-
dana w tym przedmiocie powinna być skierowana do upadłej spółki. Skutkiem ogłoszenia 
upadłości jest bowiem zastąpienie upadłego przez syndyka, który działa za upadły pod-
miot i zarządza jego mieniem. Upadły nie utracił jednak swego bytu prawnego, pozostając 
podmiotem praw i obowiązków materialnoprawnych także w zakresie prawa podatkowe-
go”. Podobnie wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 747/05, 
ONSA i WSA 2008, nr 4, poz. 58; LEX nr 189853. 

39 Zgodnie z art. 35 § 2 pkt. 1 lit. d Ordynacji podatkowej podstawą wpisu hipoteki 
przymusowej jest doręczona decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika. Stosownie 
do art. 34 Ordynacji podatkowej hipoteka przymusowa przysługuje Skarbowi Państwa 
i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu należności publicznoprawnych na sta-
nowiących własność (współwłasność majątkową małżeńską, współwłasność łączną wspól-
ników spółki cywilnej z tytułu zaległości spółki) m.in. płatnika – nieruchomościach i ich 
częściach ułamkowych, a także użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym 
prawie do lokalu, wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, statku morskim lub statku mor-
skim w budowie wpisanym do rejestru okrętowego.

40 Zgodnie z art. 44 § 1 pkt. 4 Ordynacji podatkowej wpis do rejestru zastawów 
dokonywany jest na podstawie doręczonej decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatni-
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powiedzialności płatnika nie wydaje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią 
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika – wów-
czas organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 

Analiza powyższej regulacji prawnej wskazuje, że odpowiedzialność 
płatnika może obejmować swoim zakresem sytuację, gdy płatnik nie po-
brał podatku wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi albo pobrał podatek, 
lecz w kwocie niższej od należnej, bądź też pobrał podatek, ale nie wpłacił 
go do organu podatkowego. Bez wątpienia odpowiedzialność w ostatnim 
przypadku zawsze będzie ponosił płatnik, zgodnie bowiem z art. 59 § 1 
pkt. 2 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe podatnika wyga-
śnie z chwilą pobrania podatku przez płatnika. Podatnik z chwilą wpła-
cenia podatku płatnikowi bądź potrącenia tego podatku przez płatnika 
od wypłacanej należności nie ma już żadnego wpływu na dalsze działa-
nia płatnika, a w związku z tym nie może ponosić odpowiedzialności za 
niewywiązanie się przez płatnika z obowiązku wpłaty tego podatku do 
organu podatkowego. W konsekwencji, jeżeli pobrana kwota nie zostanie 
przez płatnika wpłacona na rachunek organu podatkowego, nie wpłynie 
to na prawną sytuację podatnika41. Podkreślić przy tym należy, że ustale-
nie zakresu odpowiedzialności płatnika pozwala na rozgraniczenie jego 
odpowiedzialności od odpowiedzialności podatnika, bowiem zawsze od-
powiedzialność będzie ponosił podatnik bądź płatnik42.

W literaturze przedmiotu podnosi się, że odpowiedzialność płatni-
ka ma charakter odszkodowawczy i gwarancyjny43, a także majątkowy, 

ka. Zgodnie z art. 41 § 1 Ordynacji podatkowej - Skarbowi Państwa i jednostkom samorzą-
du terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany 
w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód 
oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich 
będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego 
małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość po-
szczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12 300 zł, 
z zastrzeżeniem § 2. Paragraf 2 stanowi, że zastawem skarbowym nie mogą być obciążone 
rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hi-
poteki. Zgodnie z § 3 przepis § 1 stosuje się odpowiednio do należności przypadających od 
płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za 
zaległości podatkowe. Zaznaczyć należy, że kwota 12 300 zł wynika z Obwieszczenia Min-
istra Finansów z dnia 8 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 
§ 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, M. P. 2012, poz. 583. 

41 A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu, Toruń 2007, s. 66.
42 A. Mariański, Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe – podstawy 

i wyłączenia, Gdańsk 2004, s. 18.
43 NSA w wyroku z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 850/08 (LEX 575389), stwi-

erdził, iż odpowiedzialność płatnika dotyczy dokonania określonych czynności, tj. oblicze-
nia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go w terminie do organu podatkowego. 
Sąd podkreślił, że zobowiązanie płatnika nie jest oderwane od zobowiązania podatnika, 
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obiektywny i osobisty, bowiem wiązana jest z zobowiązaniem podatko-
wym i majątkowym charakterem następstw możliwych do zaistnienia 
w przypadku jego niewykonania, brakiem znaczenia subiektywnych 
okoliczności niewykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa 
oraz niemożnością zwolnienia się przez płatnika na podstawie umowy 
cywilnoprawnej z ciążących na nim obowiązków44. Dodatkowo odpowie-
dzialność płatnika wiąże się z nałożonymi na niego obowiązkami i jest 
niezależna od odpowiedzialności podatnika45, a jej elementem konsty-
tutywnym jest niedokonanie przez płatnika wpłaty należnego podatku 
w całości46. Nie oznacza to jednak, że „obowiązek”47 płatnika jest ode-
rwany od zobowiązania samego podatnika48, bowiem w sytuacji zapłaty 
przez podatnika niepobranego przez płatnika podatku oraz zapłaty przez 
płatnika odsetek za zwłokę wydanie decyzji o odpowiedzialności płatnika 
staje się bezprzedmiotowe, bez względu na to, w jakiej formie podatek 
miał być pobrany49. Należy dodać, iż podatnik, płacąc podatek niepobra-

a jego odpowiedzialność wynikająca z art. 30 Ordynacji podatkowej ma charakter gwaran-
cyjny i odszkodowawczy. Jak wskazał sąd, obciążony podatkiem jest podatnik, a rola płat-
nika sprowadza się do wypełnienia obowiązków nałożonych na niego w art. 8 Ordynacji 
podatkowej.

44 Por. A Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2002, s. 172; 
por. M. Gintowit-Jankowicz, Odpowiedzialność podatkowa w obowiązującym prawie polskim, 
„Studia Prawnicze” 1973, nr 35, s. 118 [za] L. Wilk, dz. cyt., s. 54.

45 NSA w wyroku z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 25/1 (LEX 1170245), st-
wierdził, że „[o]dpowiedzialność płatnika nie jest odpowiedzialnością za zobowiązania 
podatkowe ciążące na podatniku. Odpowiada on za własne działanie (bądź zaniechanie) 
związane z wykonywaniem przez niego ustawowych obowiązków płatnika, a nie za 
zobowiązanie osoby trzeciej (podatnika). Ustalenie, czy podatnicy, od których płatnik miał 
pobrać podatek, zapłacili ten podatek w prawidłowej wysokości, jest istotne dopiero na 
etapie wykonania decyzji o odpowiedzialności płatnika, a nie na etapie orzekania o niej”.

46 Nie można orzec o odpowiedzialności płatnika w sytuacji, gdy nie pobierze on po-
datku od podatnika, lecz następnie z własnych środków ten podatek zapłaci w całości. 
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 26 kwietnia 2000 r., sygn. akt III SA 833/99 (LEX nr 40695) 
- w takiej sytuacji płatnikowi służy w stosunku do podatnika roszczenie o zwrot zapłaco-
nego podatku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia na podstawie art. 405 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

47 Jak wskazuje A. Mariański, odpowiedzialność płatnika ma charakter odpowied-
zialności majątkowej nie tyle za niewykonanie zobowiązania podatkowego, ponieważ 
takie na nim nie ciąży, ile za własne działania lub zaniechania związane z wykonywaniem 
obowiązków, które zostały na niego nałożone przepisami ustawowymi, (Odpowiedzialność 
osób trzecich…, s. 17-21). 

48 Por. wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 850/08, LEX nr 575389; 
wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Rz 864/07, LEX nr 365233; 
wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 68/08, LEX nr 467741.

49 Wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 1916/07, Lex Polonica nr 
2026527; wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2004 r., III SA/Wa 557/04, ONSA 
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ny przez płatnika, nie reguluje cudzego zobowiązania, lecz własne, i nie 
może być w takiej sytuacji uznany za osobę trzecią50. Nie można też w tym 
przypadku mówić o odpowiedzialności solidarnej51 ani in solidum52 po-
datnika i płatnika, bowiem prawo podatkowe nie przewiduje tego typu 
odpowiedzialności, a każdy z tych podmiotów ponosi samodzielną odpo-
wiedzialność za niewykonanie ciążących na nim obowiązków53. W takiej 
sytuacji nieważna będzie też decyzja określająca wysokość zobowiąza-
nia podatkowego skierowana do podatnika, gdy do obliczenia, pobrania 
i wpłacenia podatku zobowiązany był płatnik54. 

W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy w toku postępo-
wania faktu niewykonania przez płatnika obowiązków określonych w art. 
8 Ordynacji podatkowej powinno nastąpić wydanie decyzji orzekającej 
o odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenie w niej wysokości 
należności z tytułu podatku niepobranego albo pobranego a niewpłacone-
go do organu podatkowego. Wątpliwości może budzić charakter prawny 
decyzji o odpowiedzialności płatnika. Z jednej strony w literaturze przed-

i WSA 2006, nr 2, poz. 51; wyrok NSA z dnia  28 października 1994 r., sygn. akt SA/Ka 
2634/93, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 1998, nr 5, poz. 166.

50 Por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 października 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 
722/11, w którym sąd stwierdził, że „[n]ie można utożsamiać odpowiedzialności płatni-
ka (art. 30 Ordynacji podatkowej) z odpowiedzialnością osób trzecich. O ich jurydycznej 
rozłączności świadczy już uregulowanie w odrębnych rozdziałach działu III Ordynacji 
podatkowej (rozdziały 2 i 15), przy czym odpowiedzialność podatkowa osób trzecich jest 
w tym przypadku uwarunkowana istnieniem odpowiedzialności podatkowej po stronie 
płatnika, stwierdzonej w decyzji (art. 107 § 2 pkt. 1 i art. 108 § 2 pkt. 2 lit. b Ordynacji po-
datkowej)”.

51 Wyrok NSA z dnia 5 marca 1987 r., sygn. akt III SA 876/86, ONSA 1987/2/52. Podob-
nie NSA w wyroku z dnia 11 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2673/10 (LEX nr 1219223), 
stwierdził, iż „[o]dpowiedzialność płatnika nie jest odpowiedzialnością za zobowiązania 
ciążące na podatniku”.

52 Na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych  (usta-
wa nieobowiązująca) część orzecznictwa opowiadała się za poglądem, iż odpowiedzial-
ność podatnika i płatnika ma charakter odpowiedzialności in solidum, np. wyrok NSA 
z dnia 5 maja 1995 r., sygn. akt III SA 1301/94, LEX nr 26850, wyrok NSA z dnia 7 grudnia 
1994 r., sygn. akt III SA 486/94, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 1995, nr 5, poz. 
90. Jednak pogląd taki spotkał się z krytyką większości doktryny i orzecznictwa, m.in. B. 
Brzeziński, Zobowiązania podatkowe w świetle orzecznictwa sądów, Toruń 1993, s. 69-71; wyrok 
NSA z dnia 20 marca 1996 r., sygn. akt SA/Gd 2998/94, ONSA 1997, nr 1, poz. 33; wyrok 
NSA z dnia 31 stycznia 1997 r., sygn. akt SA/Gd 3051/95, LEX nr 29011.

53 Wyrok NSA z dnia 5 marca 1987 r., sygn. akt III SA 876/86, ONSA 1987, nr 2, poz. 52. 
54 Wyrok NSA z dnia 25 października 1994 r., sygn. akt SA/Łd 713/94, „Monitor 

Podatkowy” 1995, nr 11, s. 338.
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miotu podnosi się, że decyzja ta ma charakter deklaratoryjny55 i przypo-
mina niejako decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego56, 
a jej przedmiotem nie jest stricte sama odpowiedzialność płatnika (bowiem 
ta powstaje z mocy samego prawa), ale określenie57 wysokości należności 
z tytułu niepobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku58. WSA 
w Gdańsku w wyroku z dnia 19 października 2011 r.59 stwierdził, iż nie 
podziela poglądu spotykanego niekiedy w orzecznictwie60, że „(…) de-
cyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika ma charakter konstytu-
tywny w tym znaczeniu, jakie przypisuje się decyzji ustalającej wysokość 
zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 21 § 1 pkt 2 Ordyna-
cji podatkowej. Nie ulega wątpliwości, że obowiązki płatnika wynikają 
wprost z przepisów prawa podatkowego, dotyczą (…) zobowiązań podat-
kowych powstających z mocy prawa, a jego odpowiedzialność powstaje 
już z momentem naruszenia obowiązków przewidzianych w art. 8 Or-
dynacji podatkowej, tj. niepobrania w terminie lub wprawdzie pobrania, 
ale niewpłacenia w terminie podatku (por. zwłaszcza art. 47 § 4 i art. 53 
§ 4 Ordynacji podatkowej). Nie sposób nie dostrzec tu konstrukcyjnego 
podobieństwa przepisów art. 21 § 3 i art. 30 § 4 Ordynacji podatkowej. 
Pierwszy mówi o wydaniu przez organ podatkowy decyzji określającej 
wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli organ ten stwierdzi w postę-
powaniu podatkowym naruszenie określonych obowiązków przez podat-
nika (niezapłacenie w całości lub w części podatku, niezłożenie deklaracji 
albo wykazanie w deklaracji nieprawidłowej wysokości zobowiązania 

55 Przeciwne stanowisko wyraził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 lipca 2005 r., 
sygn. akt  747/05, ONSA WSA 2008, nr 4, poz. 58, „Monitor Podatkowy” 2005, nr 9, s. 2 oraz 
NSA w wyroku z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt  II FSK 957/06, LEX nr 288389.

56 D. Mączyński, Charakter prawny decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika 
(inkasenta). Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy, „Monitor Podatkowy” 2001, 
nr 4, s. 26-27. 

57 Zgodnie z wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/
Rz 542/06 „[p]od względem charakteru prawnego decyzja o odpowiedzialności płatnika 
czy podatnika jest zbliżona do decyzji wydanej na podstawie art. 21 § 3 o.p. określającej 
wysokość zobowiązania podatkowego. Są to jednak decyzje różniące się między sobą. 
Treścią decyzji wydanej w trybie art. 30 § 1, § 4 i § 5 o.p. jest jedynie wykazanie wyłącznie 
zaległości, a nie w każdym wypadku wielkości całego zobowiązania”.

58 R. Dowgier,  L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, Or-
dynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 4, LEX 2011.

59 Sygn. akt I SA/Gd 722/11.
60 Wyrok NSA z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt II FSK 957/06, LEX nr 288389; wy-

rok WSA w Warszawie z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1448/06, LEX nr 
310264; wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 747/05, ONSA 
i WSA 2008, nr 4, poz. 58; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 
842/08, LEX nr 533825; wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/
Wa 1953/07, LEX nr 501564.
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podatkowego), zaś drugi – o wydaniu przez organ podatkowy decyzji 
określającej wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, 
a niewpłaconego podatku, jeżeli organ ten stwierdzi w postępowaniu po-
datkowym naruszenie przez płatnika obowiązków określonych w art. 8 
Ordynacji podatkowej (obliczenia, pobrania i wpłacenia w terminie po-
datku). W decyzji o odpowiedzialności płatnika organ podatkowy okre-
śla wysokość należności z tytułu obowiązku wynikającego z mocy pra-
wa, decyzja ta ma zatem charakter deklaratoryjny”61. Natomiast z drugiej 
strony wskazuje się, że decyzja ta jednak w znacznej mierze ma charakter 
konstytutywny62, pomimo tego, iż według przepisu art. 30 § 3 Ordynacji 
podatkowej organ podatkowy określa (a nie ustala) wysokość należności 
podatkowej. Poprzez ustalenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego 
decyzja ta kształtuje bowiem rodzaj podatkowego węzła obligacyjnego, 
którego to nie można przyjmować za  powstający samoistnie z mocy pra-
wa. Można bowiem o nim mówić dopiero wówczas, gdy nastąpi wydanie 
i doręczenie decyzji o odpowiedzialności płatnika63. 

4. Negatywne przesłanki orzeczenia o odpowiedzialności  
płatnika

Ustawodawca w art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej przewidział nega-
tywne przesłanki orzeczenia o odpowiedzialności płatnika, wskazując, że 
nie jest ono możliwe w dwóch przypadkach, a mianowicie w sytuacji, gdy 
odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz w sytuacji, gdy podatek nie został 
pobrany (w ogóle lub we właściwej wysokości) z winy podatnika. 

Odnosząc się do przesłanki winy podatnika skutkującej niepobraniem 
podatku przez płatnika, stwierdzić należy, że ze względu na niezdefinio-
wanie przez ustawodawcę pojęcia winy w praktyce mogą wystąpić wątpli-

61 Podobnie też J. Borlik, R. Dowgier, L. Etel C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, 
S. Presnarowicz, W. Stachurski Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 5, LEX 2013 (nr lex 
145076) ; H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komen-
tarz, wyd. 3, Warszawa 2003, LEX nr 64378. 

62 W wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 września 2007 r., sygn. akt II FSK 957/06 
(LEX nr 288389 oraz „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 4, s. 48), podkreślono, że decyzja 
ustalająca odpowiedzialność płatnika ma charakter konstytutywny, a wobec tego za jej 
podstawę faktyczną należy przyjmować stan istniejący w dniu wydania decyzji.

63 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, dz. cyt., s. 228.



Odpowiedzialność podatkowa i zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku 123

wości interpretacyjne w tym zakresie. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny64 
pod pojęciem tym należy rozumieć wszelkie okoliczności leżące po stronie 
podatnika, dotyczące zarówno działania, jak i zaniechania, niezależnie od 
tego, czy odznaczają się umyślnością, czy też mają charakter nieumyślny, 
pod tym jednak warunkiem, że mają faktyczny wpływ na realizację przez 
płatnika ciążących na nim obowiązków65. Tym samym płatnik nie ponosi 
odpowiedzialności wówczas, gdy podatnik przedstawia mu zarówno ce-
lowo, jak i niecelowo nieprawdziwe okoliczności66. W przypadku stwier-
dzenia winy podatnika, to podatnik w konsekwencji odpowiada wówczas 
za kwotę podatku niepobranego z jego winy. W związku z tym uznanie, 
że niepobranie podatku obciąża płatnika, jest możliwe po uprzednim wy-
kluczeniu winy podatnika67. Celem bowiem postępowania podatkowego 
w tym zakresie jest ustalenie prawidłowej kwoty należności obciążającej 
płatnika oraz wykluczenie okoliczności wyłączających odpowiedzialność 
płatnika68. Podnieść przy tym należy, że interpretacja brzmienia przepisu 
art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej prowadzi również do wniosku, iż wszel-
kie inne okoliczności, nawet obiektywne i wynikające ze zdarzeń loso-
wych, ale niemieszczące się w pojęciu „winy podatnika”69 bądź wynikające 

64 B. Brzeziński, Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika, „Monitor Podatkowy” 
1999, nr 2, s.13.

65 A. Ablewicz, Odpowiedzialność płatnika (inkasenta), „Monitor Podatkowy” 2003, nr 8, 
s. 23

66 WSA w Warszawie w wyroku z dnia 5 października 2004 r., sygn. akt III SA 
2049/03 (LEX nr 175314), podkreślił, że „[w] dyspozycji art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej 
nie określono rodzaju winy podatnika, dlatego trzeba przyjąć, że przez winę podatnika 
należy rozumieć każda postać winy, czyli winę umyślną w postaci zamiaru bezpośred-
niego i zamiaru ewentualnego, jak i winę nieumyślną w postaci lekkomyślności albo nied-
balstwa. Warunkiem przyjęcia, że niepobranie podatku obciąża płatnika, jest uprzednie 
wykluczenie winy podatnika”.

67 Wyrok z dnia 14 marca 1995 r., sygn. akt SA/Wr 2229/94, LEX nr 22963.
68 Por. wyrok z dnia 12 lutego 2004 r., sygn. akt III SA 1150/02, LEX nr 154248.
69 Zdaniem T. Dębowskiej-Romanowskiej „[a]rt. 30 § 2 Ordynacji podatkowej [ust-

awy z 1997 r. – Ordynacja podatkowa] narusza zasadę niedyskryminowania określon-
ych kategorii podmiotów w stopniu większym, niż to usprawiedliwia taniość, prostota 
i szybkość realizacji zobowiązania podatkowego (ważny interes publiczny). (…) Organy 
podatkowe nie są powołane do orzekania o subiektywnej winie lub niezawinieniu po-
datnika, chyba że przez „winę za niepobranie podatku” – rozumieć należy przesłankę 
obiektywną, tzn. zajście zdarzeń podatkowych (znaczących dla istnienia zobowiązania 
podatkowego), o których płatnik lub inkasent nie wiedzieli z przyczyn leżących po stronie 
podatnika (zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych), w taki sposób, iż nie mogli oni 
i nie byli powiązani – przy zachowaniu staranności odpowiedniej do funkcji przez nich 
wypełnianych – o nich wiedzieć”,(Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, „Państ-
wo i Prawo” 1998, nr 7, s. 21-39). 
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z winy innych niż podatnik podmiotów70, których skutkiem jest niewypeł-
nienie przez płatnika ciążących na nim obowiązków związanych z oblicza-
niem, poborem i wpłacaniem podatków, nie wyłączają odpowiedzialności 
podatkowej płatnika za podatek niepobrany lub pobrany a niewpłacony71. 
W ramach postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej płat-
nika organy podatkowe obowiązane są więc do ustalania, czy niepobranie 
podatku nastąpiło z winy podatnika72, co nie oznacza wszelako, że płatnik 
nie ma obowiązku współdziałania z organami podatkowymi w zakresie 
ustalenia wszystkich okoliczności faktycznych danej sprawy73. W przy-
padku stwierdzenia jednak, że podatnik nie ponosi winy za niepobranie 
podatku, organ powinien orzec o odpowiedzialności płatnika, a wydanie 
decyzji o odmowie przeniesienia odpowiedzialności podatkowej z płatni-
ka na podatnika jest na gruncie art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej niedo-
puszczalne74. Podnieść dodatkowo należy, że w toku postępowania organ 
podatkowy75, wydając decyzję w trybie art. 30 Ordynacji podatkowej, po-
winien wykazać winę podatnika bądź jej brak76. W literaturze przedmiotu, 
dodatkowo, z jednej strony podnosi się, że stroną postępowania prowa-
dzonego w trybie art. 30 Ordynacji podatkowej będzie zarówno płatnik, 
jak i podatnik77– ze względu na brzmienie art. 133 Ordynacji podatkowej78, 

70 Por. wyrok NSA z dnia 14 maja 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 552/01 (LEX nr 77821), 
zgodnie z którym „[n]iepobranie podatku z przyczyn leżących po stronie innych osób niż 
podatnik, w tym z przyczyn obiektywnych czy losowych (trudnej sytuacji ekonomicznej 
i braku posiadania wystarczającej ilości środków pieniężnych)  nie wyklucza odpowied-
zialności płatnika”.

71 L. Wilk, dz. cyt., s. 55.
72 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2004 r., sygn. akt III SA 1551/03, 

LEX nr 175314.
73 Tym bardziej, że orzecznictwo sądowe charakteryzuje zasadniczo przerzucanie 

ciężaru dowodowego na stronę postępowania – przykładowo, zgodnie z wyrokiem 
NSA z dnia 9 sierpnia 1994 r., sygn. akt SA/Wr 2303/93 – „[w]ykazanie winy podatnika, 
uwalniającej płatnika od odpowiedzialności za podatek niepobrany lub pobrany w kwocie 
niższej od należnej, spoczywa na płatniku (…)”.

74 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 października 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 1774/03.
75 Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 5 października 2004 r., sygn. akt III 

SA 2049/03 (LEX nr 175314), organ podatkowy w ramach postępowania w sprawie odpow-
iedzialności płatnika obowiązany jest z urzędu do ustalenia, czy niepobranie podatku nas-
tąpiło z winy podatnika.

76 B. Brzeziński, Dyskusyjne elementy statusu …, s. 13.
77 S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykiel, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Ko-

mentarz, LEX nr 76599, P. Panfil, dz. cyt., s. 437; A. Huchla, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 
października 2001 r. sygn. akt I SA/Gd 831/00, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2002, 
s. 509–512.

78 Art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że stroną w postępowaniu podatko-
wym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o któ-
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bowiem w postępowaniu tego typu podatnik będzie miał interes praw-
ny i faktyczny79 w podejmowanym rozstrzygnięciu. Z drugiej jednak stro-
ny, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r.80 
stwierdził, iż „(…) z faktu, że w art. 133 § 1 o.p. wymieniono jako potencjal-
ne strony w postępowaniu podatkowym podatników, płatników, inkasen-
tów lub ich następców prawnych, a także osoby trzecie, o których mowa 
w art. 110-117 o.p., nie można jednak wyprowadzać wniosku, że w każ-
dym z postępowań podatkowych prowadzonych wobec jednej kategorii 
podmiotów, wymienionych w tym przepisie, mogą brać udział osoby czy 
jednostki zaliczane do innej kategorii podmiotów. Każda z tych osób czy 
jednostek nabywa status strony w postępowaniu, w którym konkretyzują 
się wobec niej prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatko-
wego. Nie sposób stwierdzić, że w postępowaniu dotyczącym odpowie-
dzialności płatnika konkretyzują się prawa lub obowiązki podatnika (że 
ma on w tym postępowaniu interes prawny). Taką ewentualność można 

rych mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności orga-
nu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu 
prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Stroną w postępowaniu podatkowym 
może być również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej inna niż wymieniona w § 1, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podat-
kowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki 
lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa (§ 2). Stosownie do § 2a 
stroną w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towa-
rów i usług może być wspólnik spółki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na pod-
stawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku. Stroną 
w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie zobowiązań 
byłej spółki cywilnej może być osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili 
rozwiązania spółki (§ 2b). Natomiast zgodnie z § 3 w przypadku, o którym mowa w art. 92 
§ 3 (tj. gdy małżonkowie są wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów 
i w związku z tym ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz 
solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku), jedną stroną postępowania są 
małżonkowie i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga.

79 Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, wyrażoną m.in. w wyroku WSA w Olszty-
nie z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Ol 523/11 (LEX nr 1027718), interes prawny 
należy rozumieć jako „(…) interes wynikający z prawa materialnego, zgodny z nim i chro-
niony przez to prawo. Interes prawny winien przy tym opierać się na konkretnej normie 
prawa materialnego ustanawiającego prawa i obowiązki. Stroną w postępowaniu podat-
kowym jest więc tylko ten podmiot, którego własny interes prawny (uprawnienie, obowią-
zek) podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym”. Z kolei WSA we Wrocławiu 
w wyroku z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 457/10 (LEX nr 643540), stwierdził, 
że „[i]nteres faktyczny zawiera się w pojęciu interesu prawnego, stanowiąc łatwiejszą do 
spełnienia przesłankę. Podmiot legitymujący się taką kategorią interesu nie musi bowiem 
wykazywać, że rozstrzygnięcie organu będzie dotyczyło jego sfery praw i obowiązków 
(…)”.

80 Sygn. akt II FSK 605/07, LEX nr 1011549.
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by rozważać jedynie w sytuacji, gdyby w sprawie analizowano przesłankę 
wyłączenia odpowiedzialności płatnika, określoną w art. 30 § 5 o.p. (poda-
tek nie został pobrany z winy podatnika), tj. gdyby płatnik, wobec którego 
wszczęto postępowanie w sprawie jego odpowiedzialności za niepobrany 
podatek, powoływał się na to, że zaniechanie było spowodowane przez 
podatnika np. wskutek wprowadzenia notariusza w błąd co do okolicz-
ności faktycznych mających znaczenie dla istnienia lub zakresu obowiąz-
ku podatkowego. W takiej sytuacji zachodziłaby potrzeba wyjaśnienia 
w postępowaniu prowadzonym wobec płatnika, czy odpowiedzialność za 
niepobranie podatku ponosi podatnik. Wina podatnika wyłączałaby od-
powiedzialność płatnika (art. 30 § 5 o.p.)”. Z kolei NSA w wyroku z dnia 
17 maja 2007 r.81, w stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy, uznał iż „je-
żeli podmiot dokonujący wypłat nie pobrał od podatnika podatku tylko 
dlatego, że – w swoim przekonaniu – nie był płatnikiem (art. 8 Ordynacji 
podatkowej), to w tej sytuacji udział podatnika w charakterze strony w po-
stępowaniu dotyczącym odpowiedzialności płatnika (art. 30 Ordynacji po-
datkowej) jest zbędny”.

Analizując przedmiotowe zagadnienie, nie sposób nie odnieść się do 
odpowiedzialności notariusza jako płatnika podatku od spadków i da-
rowizn lub podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem na grun-
cie przepisów tych ustaw i w kontekście profesjonalnego przygotowania 
prawniczego notariuszy zasadnicze wątpliwości może budzić ustale-
nie kwestii zawinienia podatnika, skutkującego niepobraniem podatku 
przez notariusza. Bez wątpienia, aby uniknąć odpowiedzialności, o której 
mowa w art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej, notariusz powinien uzależnić 
dokonanie opodatkowanej czynności od uprzedniego uiszczenia kwoty 
należnego podatku. Notariusz może także przyjąć od stron czynności cy-
wilnoprawnej oświadczenia odnośnie do stanu faktycznego dotyczącego 
istotnych dla kwestii opodatkowania okoliczności82, ale, jak podkreśla się 
w literaturze przedmiotu83, skutki błędnej interpretacji przepisów, w kon-
tekście złożonych przez podatników oświadczeń i stanu sprawy, będą 

81 Sygn. akt II FSK 694/06, LEX nr 257645.
82 Nie chroni to jednak notariusza przed ewentualną odpowiedzialnością podatkową 

jako płatnika, bowiem w orzecznictwie sądowym (m.in. wyrok NSA z dnia 26 czerwca 
1998 r., sygn. akt I SA/Gd 1090/96, LEX nr 36004) dominuje pogląd, że jako osoba zaufania 
publicznego nie powinien poprzestać na przyjęciu oświadczenia  od stron czynności cy-
wilnoprawnych (np. od sprzedającego - że „jest on płatnikiem podatku VAT od zawartej 
umowy”).

83 K. Chustecka, Instytucja płatnika w świetle przepisów i orzecznictwa, „Rejent” 2009, 
nr 6, s. 34.
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już obciążały samego notariusza84. Szereg problemów interpretacyjnych 
może zaistnieć na gruncie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych85 w odniesieniu do ustalania okoliczności opodatko-
wania podatkiem VAT sprzedaży gruntów. Problemy w przedmiotowym 
zakresie wynikają głównie z tego, że przepisy nie rozgraniczają w sposób 
precyzyjny obrotu profesjonalnego od obrotu nieprofesjonalnego86. Wąt-
pliwości interpretacyjne w pewnym zakresie usunął Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 15 września 2011 r., jaki zapadł 
w połączonych sprawach Jarosław Słaby vs. Minister Finansów oraz Emilian 
Kuć i Halina Jezierska-Kuć vs. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie87. W orze-
czeniu tym stwierdził, iż sama liczba i zakres transakcji nie może stanowić 
kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie 
a czynnościami podejmowanymi w ramach działalności gospodarczej. 
Zdaniem Trybunału, czynności prawnych o znacznych rozmiarach eko-
nomicznych można dokonywać także w ramach działań podejmowanych 
poza ramami działalności gospodarczej. Podobnie też podział gruntu na 
działki, dokonany przed jego sprzedażą i w celu osiągnięcia większego 
zysku, nie może być uznany automatycznie za czynności podejmowane 
w ramach profesjonalnych działań. Nie może o tym także przesądzać czę-
stotliwość dokonywanych transakcji, ani też kwota osiągniętego przycho-
du. Wszystkie powyższe czynności mogą bowiem odnosić się do zwykłe-
go zarządu własnym majątkiem prywatnym. Niemniej jednak Trybunał 
stwierdził także, że sytuacja ulegnie zmianie wówczas, gdy „(…) zaintere-

84 Niemniej jednak, jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 15 paździer-
nika 2004 r., sygn. akt. III SA 2423/03 (LEX nr 171494) „[p]łatnik-notariusz, z uwagi na 
szczególną funkcję, jaką mu powierzono w drodze unormowań o randze ustawy (art. 8 
o.p.) oraz ze względu na szczególną wiedzę i należytą staranność, które obowiązany jest 
posiadać, pełniąc swe obowiązki, uiszcza, w razie ponoszenia odpowiedzialności, z wła-
snych środków podatek od czynności cywilnoprawnych, ale ma zagwarantowane prawo 
dochodzenia swych praw wynikających z rozliczeń z podatnikiem na drodze postępowa-
nia przed sądem powszechnym”.

85 Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podle-
gają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne inne niż umo-
wa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności 
jest: a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług, b) zwolniona z podatku od towarów 
i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość 
lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do 
miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy 
sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

86 A. Mariański, Obowiązek ustalenia stanu faktycznego i prawnego przez notariusza – zakres 
odpowiedzialności jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, „Przegląd Podatkowy” 
2012, nr 10, s. 36.

87 Sygn. C-180/10 i C-181, Dz. Urz. UE C 319/12 z 29.10.2011.
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sowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producen-
tów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi 
dyrektywy VAT”. Przykładowo inne problemy pojawiające się na grun-
cie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mogą się wiązać 
z działaniami podmiotu – sprzedającego, na którym nie ciąży obowiązek 
podatkowy, zgodnie bowiem z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych w przypadku umowy kupna-sprzedaży obowiązek 
podatkowy ciąży na nabywcy. Problemy w tym zakresie, związane z usta-
leniem podmiotu odpowiedzialnego za podatek niepobrany, mogą wy-
niknąć w sytuacji, gdy np. sprzedający (niebędący podatnikiem podatku 
od czynności cywilnoprawnych) podał notariuszowi nieprawdziwe dane 
dotyczące nieruchomości (w tym w zakresie art. 2 pkt. 4 ustawy o podat-
ku od czynności cywilnoprawnych), których skutkiem jest bezpodstawne 
zastosowanie przez notariusza zwolnienia z podatku od czynności cy-
wilnoprawnych. W takiej bowiem sytuacji nie jest możliwe przyjęcie, że 
kupujący ponosi winę w niepobraniu podatku, a w konsekwencji należy 
uznać, że wyłączna odpowiedzialność obciąża notariusza88. W orzecznic-
twie podkreśla się, że notariusz o statusie płatnika powinien wnikliwie 
ustalać i oceniać wszystkie okoliczności związane z dokonaniem sprze-
daży89, a także posiadać pełną wiedzę o stanie faktycznym dotyczącym 
zawieranej umowy. W związku z tym, notariusz ograniczający się jedynie 
do badania dokumentów albo opierający się jedynie na oświadczeniach 
stron, nieustalający przy tym rzeczywistych okoliczności faktycznych 
i prawnych, będzie ponosił odpowiedzialność za podatek niepobrany90. 

88 A. Mariański, Obowiązek ustalenia stanu faktycznego i prawnego…, s. 40. 
89 Wyrok NSA z dnia 29 września 1998 r., sygn. akt I SA/Po 399/98, LEX nr 35207; wy-

rok NSA z dnia 21 listopada 2000 r., sygn. akt I SA/Ka 622/00, LEX nr 47112.
90 Przykładowo WSA w Lublinie wyroku z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 

268/09 (LEX nr 555217), nie uznał podnoszonych przez skarżącego notariusza argumen-
tów, gdzie „[s]karżący argumentował, że z winy podatnika nie pobrał podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych jako płatnik. To oświadczenie <złożone przez podatnika> dało płat-
nikowi podstawę zaniechania obliczenia i pobrania podatku od czynności cywilnopraw-
nych stosownie do art. 2 ust. 4 u.p.c.c. Organ podatkowy nałożył na płatnika obowiązki, 
które nie mają podstawy prawnej. Organ podatkowy pominął, że czynności płatnika mają 
charakter techniczno-rachunkowy i są uzależnione od oświadczenia składanego notariu-
szowi przez stronę czynności cywilnoprawnej, podatnika. Organ podatkowy z narusze-
niem prawa odwołuje się do protokołu przetargu i wywodzi z tego dokumentu odpo-
wiedzialność podatkową notariusza jako płatnika. Organ podatkowy pominął, że płatnik 
nie odpowiada za zgodność oświadczenia podatnika ze stanem rzeczywistym. Podatnik 
nie odpowiada za swoje oświadczenie zawarte w protokole przetargu, bo jest to doku-
ment prywatny, stosownie do art. 244 ustawy Kodeks cywilny. Natomiast za oświadczenie 
złożone notariuszowi podatnik ponosi odpowiedzialność podatkową karną (…). Skarżący 
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Zaznaczyć jednak należy, że notariusz nie ma obowiązku przeprowadza-
nia postępowania wyjaśniającego w sposób charakterystyczny dla orga-
nów podatkowych91, a jedynie ze względu na profesjonalizm92 i wymogi, 

argumentował, że notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie 
jest płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu tych czynności. Organ podatkowy nie 
może przypisywać notariuszowi braku profesjonalizmu czy braku znajomości prawa z za-
kresu podatku od towarów i usług, jeśli przepisy prawa nie czynią notariusza płatnikiem 
podatku od towarów i usług. Przepis art. 2 ust. 4 u.p.c.c. odnosi się ogólnie do podatku od 
towarów i usług, nie zawiera odesłania do konkretnych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług, kryteriów jej stosowania (…)”. W odniesieniu do powyższych argumen-
tów Sąd uznał, że nie zasługują one w świetle rozpatrywanej sprawy na uwzględnienie 
(jak stwierdzono w toku postępowania – z aktu notarialnego wynikało, że notariusz posia-
dał wiedzę o tym, że przedmiotem sprzedaży była zabudowana nieruchomość gruntowa, 
a sprzedaż następowała w warunkach art. 43 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 43 ust. 2 pkt.1 
ustawy o VAT, w warunkach dostawy towaru używanego; dodatkowo Sąd stwierdził, że 
notariuszowi wskazano, że sprzedawca dokonuje sprzedaży zabudowanej nieruchomości 
gruntowej w warunkach zwolnienia od podatku VAT, co wprost stanowi wskazanie na 
wyjątek opisany w art. 2 pkt 4 lit. b u.p.c.c., kiedy czynność cywilnoprawna podlega opo-
datkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych) i stwierdził, że „(…) powinnością 
skarżącego notariusza było uzyskanie wiedzy od stron czynności cywilnoprawnej sprze-
daży o wszystkich okolicznościach faktycznych istotnych dla oceny prawnej, czy powstało 
zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych, jaka jest wysokość 
podatku. Następnie powinnością skarżącego notariusza była ocena prawna całokształtu 
istotnych okoliczności faktycznych i na tej podstawie ustalenie w sposób spełniający kry-
terium legalności, czy powstało zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywil-
noprawnych, wysokości podatku. (…) Wbrew argumentacji skarżącego notariusza, wy-
wiązanie się z obowiązków płatnika, określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, wymaga 
od płatnika każdorazowej oceny zasadności zastosowania art. 2 pkt 4 u.p.c.c. w okoliczno-
ściach konkretnej czynności cywilnoprawnej, sporządzanej w formie aktu notarialnego, 
w tym, czy czynność cywilnoprawna sporządzana w formie aktu notarialnego podlega 
zwolnieniu od podatku od towarów i usług, stosownie do treści ustawy VAT. Skarżący 
notariusz, jako płatnik, nie był zwolniony od tej powinności tylko dlatego, że zwolnienia 
od podatku od towarów i usług określa ustawa VAT, odrębna ustawa podatkowa. Bez 
prawnego znaczenia pozostaje argument skarżącego notariusza, że nie jest płatnikiem 
podatku od towarów i usług. Wbrew argumentacji skarżącego notariusza, oświadczenie 
sprzedawcy, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności (…) nie 
było oświadczeniem podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, bo podatnikiem 
podatku od czynności cywilnoprawnych byli kupujący, stosownie do art. 4 pkt. 1 u.p.c.c 
(…). Dlatego oświadczenie sprzedawcy zawarte w § 9 aktu notarialnego nie stanowi o wi-
nie podatnika w rozumieniu art. 30 § 5 Ordynacji podatkowej”.

91 Jak wskazał WSA w Lublinie w wyroku z dnia 23 września 2004 r., sygn. akt III SA 
1551/03 (LEX nr 162426), „przepisy obowiązujących ustaw nie obligują notariusza sporzą-
dzającego akt notarialny do prowadzenia postępowania według zasad przewidzianych 
w przepisach Ordynacji podatkowej, w zakresie i na okoliczność tego, czy strona uczest-
nicząca w czynności cywilnoprawnej składa prawdziwe oświadczenie woli, czy też nie”.

92 T. Dębowska-Romanowska, Odpowiedzialność notariusza za prawidłowe obliczenie, po-
branie i odprowadzenie opłaty skarbowej, „Glosa” 1995, nr 4, s. 2.
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jakie należy spełnić, by móc wykonywać zawód notariusza, powinien wy-
kazywać się wszechstronną znajomością przepisów prawa i opierać się 
nie tylko na samych przepisach, lecz także na poglądach wypracowanych 
przez orzecznictwo93. W doktrynie wskazuje się, że ze względu na kon-
strukcję prawną odpowiedzialności płatnika, jak i  możliwości dochodze-
nia zwrotu kwoty zapłaconej przez płatnika za podatnika, płatnik przy 
dołożeniu należytej staranności94 może całkowicie wyłączyć swoją odpo-
wiedzialność, a w przypadku popełnienia błędu w obliczeniu podatku – 
praktycznie ograniczyć ją do kwoty należnych odsetek95. Oczywiście, nie-
wątpliwie również na stronie czynności prawnej spoczywają obowiązki 
związane z koniecznością podania notariuszowi informacji niezbędnych 
do obliczenia wysokości podatku, zwłaszcza do ustalenia podstawy opo-
datkowania96. Jednakże zarówno przyjęcie przez notariusza od podatnika 
jakichkolwiek oświadczeń, jak i dokonana w związku z tym ocena praw-
na, podlegają weryfikacji dokonywanej przez organy podatkowe w przy-

93 Por. wyrok NSA z dnia 29 września 1998 r., sygn. akt I SA/Po 399/98, LEX nr 35207.
94 Zgodnie z art. 49 ustawy Prawo o notariacie, notariusz ponosi odpowiedzialność 

za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych na zasadach określo-
nych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczególnej staranności, do jakiej jest obo-
wiązany przy wykonywaniu tych czynności. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Poznaniu 
w wyroku z dnia 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt I ACa 1317/01 („Rejent” 2003, nr 4, s. 129), 
w rozpoznawanej sprawie orzekł, iż przypadek naruszenia reguł szczególnej staranności 
może wystąpić, gdy notariusz nie dołoży staranności przy weryfikacji przedkładanych mu 
dokumentów. Sąd w rozpoznawanej sprawie orzekł, że „pośrednik w obrocie nieruchomo-
ściami, notariusz i ubezpieczyciel jego odpowiedzialności ponoszą odpowiedzialność za 
szkodę powstałą na skutek zawarcia przez poszkodowanego nieważnej umowy sprzedaży 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z oszustem kłamliwie po-
dającym się za osobę, której prawo to przysługuje. Notariusz nie może skutecznie podno-
sić zarzutu przyczynienia się poszkodowanego w sytuacji, gdy niedbalstwa przy ustalaniu 
tożsamości nieuczciwego kontrahenta dopuścił się pośrednik w obrocie nieruchomościa-
mi. Wina notariusza polegała na niedołożeniu należytej staranności przy weryfikacji au-
tentyczności dokumentów przedłożonych przez oszusta”.

95 K. Chustecka, dz. cyt., s. 33.
96 Wyrok NSA z 21 listopada 2000 r., sygn. akt SA/Ka 622/00, LEX nr 47112. Podobnie 

Urząd Skarbowy w Namysłowie w piśmie z dnia 6 listopada 2006 r., sygn. akt PM/436-
2/06 (www.mofnet.gov.pl, [dostęp: 11 stycznia 2013 r.]), gdzie stwierdzono, że „[p]odatnik 
czynności cywilnoprawnej powinien przedłożyć notariuszowi odpowiednie dokumenty 
(np. zaświadczenia, wypisy z rejestru gruntów, umowy cywilnoprawne zawarte bez wy-
mogu aktu notarialnego, akty notarialne), potwierdzające treść oświadczenia woli dokona-
nego przez podatnika. Pozwoli to notariuszowi, jako płatnikowi podatku od czynności cy-
wilnoprawnych, prawidłowo ocenić istniejący stan faktyczny, a w związku z tym pozwoli 
prawidłowo zastosować odpowiedni przepis prawa podatkowego zawartego w ustawie 
o podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczącego zwolnienia (bądź nie) od tego 
podatku w przedmiotowej sprawie”.
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padku konieczności prowadzenia postępowania w sprawie orzeczenia 
o odpowiedzialności płatnika.

5. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych  
na majątku płatnika przed wydaniem decyzji orzekającej 
o odpowiedzialności podatkowej

W literaturze przedmiotu postępowanie zabezpieczające definiowane 
jest jako wskazany przepisami prawa ciąg czynności organów administra-
cji publicznej i innych podmiotów tego postępowania, których celem jest 
zastosowanie dopuszczalnych środków mających gwarantować zapew-
nienie wykonania97 przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze 
pieniężnym lub niepieniężnym98.

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest ochrona 
przyszłych interesów wierzyciela99, czyli z istoty swojej postępowanie 
zabezpieczające nie może realizować zadań samej egzekucji, a jedynie 
zabezpieczać wyegzekwowanie wykonania zobowiązania w przyszło-
ści100. Instytucja ta, jako gwarant wykonania zobowiązań, jest szczególnie 
istotna w świetle obowiązującej obecnie zasady niewykonalności decyzji 
nieostatecznych, wynikającej z art. 239a Ordynacji podatkowej, głównie 
w przypadku nienadawania przez organy podatkowe decyzjom rygoru 
natychmiastowej wykonalności101. Postępowanie zabezpieczające uregu-

97 NSA w wyroku z  dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FSK 338/07 (LEX nr 686475), 
podkreślił, że zasada, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do wykonania obowiązku, do-
tyczy wszystkich uczestników postępowania zabezpieczającego, niezależnie od tego, czy 
zabezpieczeniu podlega wykonanie obowiązku o charakterze pieniężnym, czy też niepie-
niężnym.

98 T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, 
Toruń 2002, s. 329.

99 Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2000 r., sygn. akt III SA 1770/99, LEX nr 47986.
100 Wyrok WSA w Gliwicach z 18 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Gl 820/08, LEX 

nr 528326.
101 Zgodnie z art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej decyzji nieostatecznej może być 

nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy: 1) organ podatkowy posiada informa-
cje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie 
innych należności pieniężnych lub 2) strona nie posiada majątku o wartości odpowiadają-
cej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można usta-
nowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa 
zaspokojenia, lub 3) strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacz-
nej wartości, lub 4) okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
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lowane zostało w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
oraz w Ordynacji podatkowej, przy czym w tym zakresie przepisy Ordy-
nacji podatkowej są przepisami szczególnymi (lex specialis)102 w stosunku 
do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji103. Dodatkowo 
nadmienić w tym miejscu należy, że zabezpieczenie wykonania zobowią-
zań podatkowych może nastąpić albo na wniosek strony postępowania 
zabezpieczającego, złożony stosownie do art. 33d Ordynacji podatko-
wej104, albo w trybie wynikającym z ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji105.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych obejmuje swo-
im zakresem zarówno podatnika, jak też m.in. płatnika (stosownie do art. 
33b pkt 1 Ordynacji podatkowej). Przesłanki umożliwiające dokonanie 
stosownego zabezpieczenia zostały określone w art. 33 § 1 i § 2 Ordynacji 
podatkowej, zgodnie z którym w toku postępowania podatkowego lub 
kontroli podatkowej zobowiązanie podatkowe może być zabezpieczone 
na majątku m.in. płatnika, a w przypadku osób pozostających w związ-
ku małżeńskim – także na majątku wspólnym, przed wydaniem decy-
zji w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika, jeżeli zachodzi 
uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane. W tym przypadku 
konieczne jest wydanie w trybie Ordynacji podatkowej decyzji o zabez-
pieczeniu, w której organ podatkowy na podstawie posiadanych danych 

jest krótszy niż 3 miesiące. Należy dodać, że stosownie do § 2 przepis § 1 stosuje się, jeżeli 
organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie 
wykonane.

102 Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 1998 r., sygn. akt III SA 1112/96, LEX nr 32118.
103 Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, jeżeli przepisy Ordynacji podat-

kowej zawierają regulacje różniące się od unormowań zawartych w ustawie o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji, zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej.

104 Zgodnie z art. 33d § 1 Ordynacji podatkowej zabezpieczenie wykonania decyzji 
nakładającej obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu eg-
zekucyjnym w administracji lub wykonanie decyzji o zabezpieczeniu, o którym mowa 
w art. 33, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
albo w formie określonej w § 2.

105 Zgodnie z art. 164 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zabez-
pieczenie należności pieniężnych następuje przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za 
pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych 
lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym 
przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która 
nie ma urządzonej księgi wieczystej; obciążenie statku morskiego lub statku morskiego 
w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); 
ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księ-
gi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu; ustanowienie 
zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do 
lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
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określa przybliżoną kwotę należności pieniężnych mogących obcią-
żać płatnika. W przypadku płatnika decyzja o zabezpieczeniu wygasa 
z dniem doręczenia płatnikowi decyzji o odpowiedzialności podatkowej, 
przy czym wygaśniecie decyzji o zabezpieczeniu, stosownie do art. 33a § 2 
Ordynacji podatkowej, nie narusza zarządzenia zabezpieczenia wydane-
go w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji. Ordynacja podatkowa przewiduje także możliwość zabezpiecze-
nia zobowiązań podatkowych przed terminem płatności, a więc takich, 
których wysokość jest znana, ale które nie są jeszcze wymagalne (w tym 
przypadku nie wydaje się decyzji o zabezpieczeniu)106. 

Definiując pojęcie „uzasadnionej obawy”107 należy podkreślić, że nie 
chodzi tu o „jakąkolwiek” obawę, lecz o obawę istotną, uzasadnioną kon-
kretnymi okolicznościami ocenianymi w korelacji z sytuacją ekonomicz-
ną podatnika i w kontekście ewentualnego niewykonania zobowiązania 
podatkowego, zarówno dobrowolnie, jak i w postępowaniu egzekucyj-
nym108. Przykładowymi sytuacjami, mogącymi świadczyć o uzasadnionej 
obawie zgodnie z art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, są: trwałe nieuisz-
czanie wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub 
dokonywanie czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą 
utrudnić lub udaremnić egzekucję109. Wyliczenie ww. przesłanek, zawar-
tych w art. 33 Ordynacji podatkowej, stanowi katalog otwarty110, więc za 

106 Zabezpieczenie w takim przypadku jest możliwe w okresie od momentu powsta-
nia zobowiązania do upływu terminu płatności, a upływ tego terminu skutkuje tym, że 
tego typu zabezpieczenie nie jest już możliwe.

107 Jak wskazuje WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt III 
SA/Gl 468/12 (LEX nr 1225773), „ (…) użyty w art. 33 § 1 o.p. zwrot „obawa, że zobowiąza-
nie nie zostanie wykonane” oznacza, że chodzi o obawę dobrowolnego wykonania zobo-
wiązania, a nie w wyniku egzekucji”.

108 Wyrok NSA z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt  I FSK 594/11, LEX nr 1144932.
109 WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 4 września 2012 r., sygn. akt III SA/Po 15/12 

(LEX nr 1230672),  stwierdził, że „trwałe nieuiszczanie zobowiązań podatkowych oraz do-
konywanie czynności, które mogą udaremnić lub utrudnić egzekucję, to tylko niektóre, 
przykładowe, egzemplifikacje uzasadniające obawę o braku wykonania zobowiązania po-
datkowego. O zaktualizowaniu przesłanki „uzasadnionej obawy niewykonania zobowią-
zania” przesądzać mogą także inne okoliczności, które nie zostały wyliczone w przepisie 
art. 33 § 1 o.p., a jednocześnie wskazują, że realna jest groźba niewykonania zobowiązania 
podatkowego”.

110 Por. m.in.: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/
Bd 724/11 (LEX nr 1053154), zgodnie z którym „wyliczenie zawarte w art. 33 § 1 o.p. sta-
nowi jedynie egzemplifikację przykładowo wybranych okoliczności, które mogą uzasad-
niać stan „obawy” niewykonania zobowiązania podatkowego. Organy podatkowe mogą 
za pomocą wszelkich argumentów, popartych ustalonymi w sprawie okolicznościami, 
wykazywać, że istnieje groźba niewykonania zobowiązania podatkowego w przyszłości 
uzasadniająca sięgnięcie do instytucji zabezpieczenia. Wymienienie w art. 33 § 1 o.p. oko-
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pomocą wszelkich dostępnych, obiektywnych okoliczności można wyka-
zywać konieczność dokonania zabezpieczenia ze względu na zagrożenie 
wykonania zobowiązania. Co więcej, nie ma konieczności kumulatywne-
go wystąpienia dwóch lub większej liczby przesłanek, o czym decyduje 
łącznik „lub”, który w regulacjach prawnych może pełnić zarówno funk-
cję koniunkcji, jak i alternatywy111. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, „obawa utrudniania lub uda-
remnienia egzekucji” musi mieć charakter obiektywny, skonkretyzowany, 
należycie udowodniony na podstawie zebranego materiału dowodowe-
go112. Konieczne jest zatem, oprócz samego stwierdzenia, że przewidywa-
na kwota należności jest znaczna, odniesienie jej do sytuacji finansowej 
podatnika, jego aktualnych dochodów i stanu majątkowego113, co pozwala 
na ewentualne przesądzenie o nieściągalności zobowiązania podatkowe-
go114. Trudno bowiem nie zgodzić się z poglądem wyrażonym w orzecz-
nictwie115, że w sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe nie zostało jeszcze 
ukształtowane lub nie została jeszcze określona zaległość podatkowa, aby 
można było wydać decyzję o zabezpieczeniu, organ musi zebrać dowody, 
że zobowiązanie nie zostanie wykonane. W literaturze wskazuje się, że 
dla uzasadnienia obawy niewykonania zobowiązania podatkowego wy-
starczy samo stwierdzenie, że np. płatnik, z uwagi na stan majątkowy, 

liczności uzasadniających obawę niewykonania zobowiązania ma takie znaczenie, że sam 
ustawodawca uznał, że w każdym wypadku ich wystąpienia spełniona jest przesłanka 
dokonania zabezpieczenia. Sam już zatem fakt wystąpienia którejś z okoliczności wskaza-
nych w tym przepisie świadczy o tym, że zachodzi obawa niewykonania zobowiązania. 
Organ podatkowy nie będzie musiał wykazywać związku między zaistnieniem powyż-
szych zdarzeń a wystąpieniem obawy niewykonania zobowiązania. Wystarczy, że wyka-
że, iż mają miejsce zdarzenia wskazane w tym przepisie. Użyty w art. 33 § 1 o.p. zwrot 
„obawa, że zobowiązanie nie zostanie wykonane” oznacza, że chodzi o obawę dobrowol-
nego wykonania zobowiązania, a nie w wyniku egzekucji”.

111 Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 3417), 
zgodnie z którym zmiany, przewidziane w art. 33 § 1, art. 33b pkt 2, polegające na zastąpi-
eniu wyrazu „i” wyrazem „lub”, pozwolą na uelastycznienie przesłanek zabezpieczenia. 
W praktyce uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania istnieje również wówczas, 
gdy występuje tylko jedna z przesłanek wymienionych w art. 33 § 1.

112 Wyrok NSA z dnia 10 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Wr 1682/93; wyrok NSA z dnia 
13 października 1994 r., sygn. akt SA/ Po 1599/94, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 
1996, nr 5, poz. 155.

113 Por. wyrok NSA z dnia 11 października 1990 r., sygn. akt SA/Ka 511/90, „Przegląd 
Orzecznictwa Podatkowego” 1992, nr 2, poz. 30.

114 Por. wyrok NSA z dnia 24 lutego 1994 r., sygn. akt SA/Po 1833/93, „Monitor Podat-
kowy” 1994, nr 7, s. 211; wyrok NSA z dnia 7 grudnia 1994 r., sygn. akt III SA 547/94, LEX 
nr 23235. 

115 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt III SA 271/00, LEX nr 656831.
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nawet przy dołożeniu maksimum dobrej woli, nie będzie w stanie uiścić 
należnego podatku116. Decyzje o zabezpieczeniu, wydawane w trybie art. 
33 Ordynacji podatkowej117, powinny zawierać pełne uzasadnienie praw-
ne i faktyczne oraz wskazywać przybliżoną kwotę zobowiązania118. Aby 
z kolei wskazać „przybliżoną kwotę”, organ powinien wskazać na dowo-
dy, z których ta kwota wynika, i uzasadnić swoje stanowisko w tym za-
kresie119.

Z kolei stosownie do przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji organ egzekucyjny zabezpiecza wykonanie zobo-
wiązań podatkowych zasadniczo na wniosek wierzyciela (wniosek może 
złożyć także organ kontroli skarbowej120) i na podstawie wydanego przez 
niego zarządzenia zabezpieczenia, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby 
utrudnić lub udaremnić egzekucję  (art. 154 § 1 w zw. z art. 155a w/w usta-
wy). Ustawodawca, podobnie jak w przepisach Ordynacji podatkowej, 
nie zdefiniował pojęcia „utrudnienia lub udaremnienia” egzekucji i jedy-
nie w otwartym katalogu (o czym świadczy sformułowanie „w szczegól-

116 B. Brzeziński, W. Morawski, Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych, [w:] B. Brzeziń-
ki (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 244.

117 Jak słusznie zauważył WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. 
akt I SA/Gd 22/08 (LEX nr 480159), „żaden z przepisów ani ustawy o kontroli skarbowej, 
ani Ordynacji podatkowej, nie przyznaje organowi kontroli skarbowej kompetencji do wy-
dania decyzji o zabezpieczeniu.”

118 Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt I SA/
Kr 1407/07 (LEX nr 467957), „podjęcie decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiąza-
nia podatkowego przed wydaniem decyzji określającej zaległość podatkową może być 
dokonane, gdy organ dysponuje dowodami wskazującymi na to, że zobowiązanie może 
nie zostać wykonane. Decyzja ta może zostać wydana wyłącznie w ramach postępowania 
prowadzonego zgodnie z wymogami działu IV Ordynacji podatkowej.” Podobnie wyrok 
NSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. akt II FSK 373/05 (LEX nr 211473), gdzie 
sąd stwierdził, iż „[w] pełnym zakresie przepisy Działu IV Ordynacji podatkowej „Po-
stępowanie podatkowe” będą miały zastosowanie w sprawach decyzji opartych na treści 
przepisów art. 33 § 1-4 Ordynacji podatkowej. Dotyczy to w szczególności postępowania 
dowodowego. Do wyłączenia tych zasad nie mogłoby też doprowadzić odwołanie w art. 
33 § 5 Ordynacji podatkowej do trybu postępowania określonego w przepisach o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji.”

119 Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 19 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Gd 1780/00, nie-
publ. „[o]bowiązek określenia w decyzji przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego 
nałożony na organy podatkowe w przepisie art. 33 § 3 ordynacji podatkowej powinien być 
zrealizowany w taki sposób, by fakt ziszczenia się tej przesłanki mógł podlegać kontroli 
sądowej. Wprawdzie postępowanie to nie ma charakteru zastępczego do postępowania 
wymiarowego, to jednak ustawodawca nałożył w tym przypadku przynajmniej obowią-
zek uprawdopodobnienia, że zaległość w określonej w sposób przybliżony wysokości ist-
nieje.”

120 Zgodnie z art. 155a § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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ności”) zobrazował okoliczności, których wystąpienie może świadczyć 
o takim skutku. Omawiana ustawa wymienia: brak płynności finansowej 
zobowiązanego, unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku 
przez nieujawnianie zobowiązań powstających z mocy prawa lub nierze-
telne prowadzenie ksiąg podatkowych, dokonywanie przez zobowiąza-
nego wyprzedaży majątku, niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo 
wezwania do jego złożenia albo niewykazanie w nim wszystkich składni-
ków majątku podlegających ujawnieniu. 

Przez pojęcie płynności finansowej należy rozumieć możliwość regu-
lowania zobowiązań wynikających ze zwykłych transakcji, niespodziewa-
nych zdarzeń oraz zaistniałych sytuacji pozwalających na okazyjny za-
kup dóbr121. Płynność finansowa, odnoszona do wymienialności aktywów 
przedsiębiorstwa na inne aktywa, oznacza łatwość dokonywania trans-
akcji wymiany, przy towarzyszących jej niskich kosztach transakcyjnych. 
Zagadnieniem zasadniczym jest tutaj wymienialność jednego przedmiotu 
na drugi122. Natomiast zgodnie z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyż-
szy123 utrata płynności finansowej oznacza wstrzymanie płacenia długów 
na skutek przejściowych trudności, przy posiadaniu przez podmiot go-
spodarczy majątku o wartości pozwalającej na pełne pokrycie wszystkich 
jego zobowiązań. Trudno nie zgodzić się z wyrokiem Trybunału Konsty-
tucyjnego124, z którego wynika, że podstawą dokonania zabezpieczenia 
mogą być okoliczności świadczące o potencjalnym niewykonaniu obo-
wiązku przez zobowiązanego, będące wynikiem np. odniesienia wyso-
kości kwoty należności pieniężnej podlegającej zabezpieczeniu do jego 
sytuacji finansowej, tj. aktualnych dochodów i stanu majątkowego. Zazna-
czyć przy tym należy, że w orzecznictwie spotkać można także odmienne 
stanowisko125, zgodnie z którym czynniki zewnętrzne, obiektywne (jak 
przybliżona kwota zobowiązania podatkowego odniesiona do majątku 
zobowiązanego) same nie mogą uzasadniać wątpliwości w zakresie przy-
szłego wykonania zobowiązania podatkowego i powinny być uzasadnio-
ne zachowaniem zobowiązanego podatnika.

Z kolei „unikanie przez zobowiązanego realizacji obowiązku przez 
nieujawnianie zobowiązań powstających z mocy prawa” występuje w sy-

121 G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 
2005, s. 40.

122 Tamże, s. 41.
123 Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2004 r., sygn. akt V CK 539/03, LEX nr 145307, „Glosa” 

2005, nr 2, s. 22.
124 Wyrok TK z dnia 20 grudnia 2005 r., sygn. akt  SK 68/2003, OTK-A 2005/11/138, 

Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2183, LEX 160957.
125 Por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Lu 303/07, LEX 

nr 686454.
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tuacji, gdy podmiot jest zobligowany do składania deklaracji, zeznań, 
zgłoszenia celnego oraz informacji dotyczących zobowiązań powsta-
jących z mocy prawa, a nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku albo 
składa wymagany dokument, lecz nie wykazuje zobowiązania w pełnej 
wysokości.

Kolejną, odrębną podstawę zabezpieczenia stanowi nierzetelne pro-
wadzenie ksiąg podatkowych126. Zgodnie z art. 193 § 1 ustawy Ordyna-
cja podatkowa księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób nie-
wadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. 
Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy 
odzwierciedlają stan rzeczywisty (§ 2 art. 193 ww. ustawy). Rozbieżność 
między treścią zapisów zawartych w księdze a stanem rzeczywistym 
uniemożliwia ustalenie właściwej podstawy opodatkowania i stanowi 
podstawę do uznania księgi za nierzetelną127. Za rzetelną można uznać 
jednak księgę, która nie odzwierciedla stanu rzeczywistego tylko w sytu-
acji, gdy miało miejsce niewpisanie lub błędne wpisanie przez podatnika 
kwoty przychodów, które spowodowało podwyższenie podstawy opo-
datkowania, a przez to zawyżenie zobowiązania podatkowego. Księga 
jest natomiast nierzetelna w przypadku, gdy podatnik, nie wpisując lub 
błędnie wpisując kwoty, spowodował zaniżenie straty, która jest różnicą 
między kosztami uzyskania przychodu a sumą przychodów128. 

 Dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku rów-
nież stanowi odrębną podstawę zabezpieczenia i także nie zostało zdefi-
niowane przez ustawodawcę. Przez wyprzedaż majątku zobowiązanego 
należy rozumieć sytuację, w której zobowiązany uszczupla swój mają-
tek, dokonując czynności prawnych lub nie składając oświadczenia woli, 

126 Przez pojęcie ksiąg podatkowych, zgodnie z art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej, na-
leży rozumieć księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje 
oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych 
przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

127 Por. m.in.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. akt III SA/
Wa 3078/06, LEX nr 206591.

128 Wyrok NSA z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt FSK 2585/04 (LEX nr 187689), 
w którym sąd w uzasadnieniu stwierdził „(…)Dokonując wykładni językowej tegoż prze-
pisu, a w szczególności ust. 3, który stanowił podstawę uchylenia zaskarżonej decyzji ad-
ministracyjnej, stwierdzić należy, iż normodawca dopuszcza uznanie księgi podatkowej 
za rzetelną, mimo że nie odzwierciedla ona stanu rzeczywistego, ale tylko w sytuacji, gdy 
podatnik nie wpisał lub błędnie wpisał kwoty przychodów powoduje tym samym pod-
wyższenie kwoty podstawy opodatkowania, a przez to zawyżenie zobowiązania podat-
kowego. Bez wątpienia przepis ten nie może odnosić się do sytuacji, w której podatnik, 
nie wpisując lub błędnie wpisując kwoty, spowodował zaniżenie straty, którą jest różnica 
między kosztami uzyskania przychodu a sumą przychodów”.  
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wskutek czego osoba trzecia odnosi korzyść, nabywając prawo lub uzy-
skując zwolnienie z obowiązku129. 

Nowelizacją Ordynacji podatkowej, dokonaną ustawą z dnia 7 listo-
pada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw130, dodane zostały przesłanki dokonania zabezpieczenia 
polegające na: niezłożeniu w toku postępowania podatkowego lub kon-
troli podatkowej, mimo wezwania organu podatkowego do jego złoże-
nia, oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, któ-
re mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, rzeczach ruchomych 
oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem 
zastawu skarbowego; a także niewykazaniu w złożonym oświadczeniu 
wszystkich rzeczy lub praw majątkowych podlegających ujawnieniu 
w ww. trybie.

Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że powyższe wyliczenia, za-
warte w omówionych aktach prawnych, stanowią jedynie przykładowe 
wskazanie wybranych okoliczności mogących uzasadniać obawę zwią-
zaną z potencjalnym niewykonaniem zobowiązania bądź utrudnieniem 
lub udaremnianiem egzekucji. Uzasadniona obawa może być dowodzona 
różnymi, obiektywnymi przesłankami, ocenianymi na gruncie konkretnej 
sprawy z uwzględnieniem sytuacji majątkowej podatnika oraz jego za-
chowań. W każdym przypadku okoliczności te nie muszą zostać jednak 
udowodnione, a wystarczy jedynie, że zostaną uprawdopodobnione131. 

6. Zakończenie

Przepisy odnoszące się do zapewnienia realizacji obowiązków ciążą-
cych na płatniku, uzupełnione orzecznictwem oraz literaturą przedmiotu, 
wydają się być kompletne pod względem  zabezpieczenia ich realizacji 
i stoją na straży interesu fiskalnego wierzyciela podatkowego. Wątpliwo-
ści interpretacyjne może budzić zagadnienie wyłączenia odpowiedzialno-

129 P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 
362 i nast.

130 Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.
131 Niemniej jednak, jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 marca 2012 

r., sygn. akt III SA/Wa 1311/11 (LEX nr 1139393), „[b]rak wykazania uzasadnionej obawy, 
że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik nie 
uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czyn-
ności polegających na zbywaniu majątku, które to czynności mogą udaremnić egzekucję, 
uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia”.
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ści płatnika za podatek niepobrany i niewpłacony w terminie do organu 
podatkowego w sytuacji zaistnienia „winy podatnika”. Jak przykładowo 
wskazano w treści niniejszego opracowania, szczególne trudności mogą 
wystąpić w przypadku notariuszy jako płatników podatku od czynności 
cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn. W tym zakresie 
(w szczególności w odniesieniu do podatku od czynności cywilnopraw-
nych) obowiązujące regulacje prawne nakładają na notariuszy, jako płat-
ników podatków majątkowych, bardzo szeroką odpowiedzialność za po-
datek niepobrany i niewpłacony, a nie dają im jednocześnie odpowiednich 
narzędzi do badania stanu faktycznego i prawnego konkretnej sprawy. 
Jest to widoczne chociażby na przykładzie przywoływanego powyżej ka-
zusu sprzedaży nieruchomości i opodatkowania tej sprzedaży podatkiem 
od towarów i usług, zwłaszcza iż w sytuacji złożenia przez sprzedające-
go oświadczenia o opodatkowaniu transakcji podatkiem pośrednim i tym 
samym przyjęcia przez notariusza, że transakcja nie podlega opodatko-
waniu podatkiem majątkowym, nie może wystąpić element zawinienia 
podatnika – nabywcy. Z drugiej jednak strony, nie sposób nie zgodzić się 
ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie i literaturze przedmiotu, że 
notariusz, jako profesjonalista wykonujący zawód zaufania publicznego, 
powinien posiadać dogłębną wiedzę prawniczą i w oparciu o nią, oraz 
z uwzględnieniem orzecznictwa i dorobku doktryny, w sposób rzetelny 
i zgodny z obowiązującym prawem dokonywać oceny każdego stanu 
faktycznego i prawnego objętego sporządzanym aktem notarialnym. Na 
marginesie zaznaczyć należy, że w przypadku wątpliwości Ordynacja po-
datkowa daje notariuszowi możliwość wystąpienia do ministra właściwe-
go do spraw finansów publicznych132 z wnioskiem o wydanie urzędowej, 
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidu-
alnej sprawie133, której uzyskanie może w pewnym sensie chronić płatnika 
przed ewentualną odpowiedzialnością134

Inne ewentualne trudności mogą wystąpić na etapie zastosowania po-
stępowania zabezpieczającego i mogą dotyczyć wykazania „możliwości 
utrudniania lub udaremnienia egzekucji” - w przypadku braku takiego 

132 Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 
r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowe-
go (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) interpretacje indywidualne w imieniu ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych wydają: Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Byd-
goszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. 

133 Zagadnienia związane z interpretacjami indywidualnymi uregulowane zostały 
w art. 14b – 14p Ordynacji podatkowej.

134 Oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w art. 
14b-14p Ordynacji podatkowej odnoszących się do pisemnych interpretacji przepisów pra-
wa podatkowego.
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zabezpieczenia. Ustawodawca pozostawia więc wierzycielowi i organowi 
egzekucyjnemu uznaniową ocenę okoliczności występujących w każdej 
konkretnej sprawie pod kątem dopuszczalności dokonania stosownego 
zabezpieczenia. Szczególnie problematyczne jest to w sytuacji zabezpie-
czania zobowiązań przed terminem płatności albo przed orzeczeniem 
o odpowiedzialności płatnika. Ze względu na to, iż katalog okoliczności, 
mogących świadczyć o ewentualnym zmierzaniu przez zobowiązanego 
do utrudniania lub udaremnienia egzekucji, jest katalogiem otwartym 
(o czym świadczy zwrot „w szczególności”), możliwym jest wykazywa-
nie zasadności zabezpieczenia za pomocą wszelkich okoliczności (zda-
rzeń) oraz dowodów, co niekiedy może budzić wątpliwości interpretacyj-
ne. Niemniej jednak, z drugiej strony, w praktyce może pojawić się szereg 
zdarzeń (działań, zaniechań), które w istocie będą zmierzały do udarem-
nienia celu samej już egzekucji, czyli do udaremnienia wyegzekwowania 
od zobowiązanego określonego obowiązku. W związku z tym, ze wzglę-
du na mnogość takich ewentualnych przypadków, nie ma żadnej moż-
liwości skodyfikowania ich wszystkich. Dlatego rozwiązanie w zakresie 
przesłanek postępowania zabezpieczającego należy uznać za przejaw ra-
cjonalności ustawodawcy w tym względzie. Niemniej jednak, właściwe 
organy, aby nie narazić się na zarzuty bezpodstawnego prowadzenia po-
stępowania zabezpieczającego, powinny w każdym przypadku wnikliwie 
oceniać każdą konkretną sprawę i rzetelnie uzasadniać każde dokonane 
zabezpieczenie, w szczególności, jeżeli ma ono miejsce przed terminem 
płatności zobowiązania bądź jeszcze przed orzeczeniem o odpowiedzial-
ności płatnika. 

Ryzyko bezpodstawnego orzeczenia o odpowiedzialności płatni-
ka, a także prowadzenia postępowania zabezpieczającego, albo też jego 
nadmiernej uciążliwości, ma minimalizować rozbudowany system środ-
ków ochrony prawnej. Ustawodawca przewidział środki ochrony praw-
nej przysługujące w konkretnych sytuacjach uczestnikom postępowania 
w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika, a także uczestnikom 
postępowania zabezpieczającego (w szczególności zobowiązanemu). Od 
decyzji w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika oraz od decy-
zji o zabezpieczeniu przysługuje zatem odwołanie135, natomiast w przy-

135 Kwestie odwołania regulują przepisy art. 220-223 Ordynacji podatkowej. Zgodnie 
ze wskazanymi przepisami, od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji 
służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, a właściwym do rozpatrzenia odwołania 
jest organ podatkowy wyższego stopnia. Odwołanie od decyzji organu podatkowego po-
winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przed-
miotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie wnosi 
się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który 
wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
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padku postępowania zabezpieczającego prowadzonego w trybie przepi-
sów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji po pierwsze 
należy odnieść się do art. 166b tej ustawy, stanowiącego, że w postępo-
waniu zabezpieczającym odpowiednie zastosowanie mają przepisy do-
tyczące postępowania egzekucyjnego, w tym w części dotyczącej środ-
ków ochrony prawnej. W związku z tym, zobowiązanemu przysługują 
m.in. zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego136, 
skarga na czynności egzekucyjne i przewlekłość postępowania137 oraz 
zażalenie na postanowienie138. W stosunku do innych środków ochrony 
prawnej139 nie istnieje bezpośrednia regulacja w przepisach dotyczących 
postępowania zabezpieczającego, nie odsyła też do nich art. 166b ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednak, zgodnie ze stano-
wiskiem doktryny140, w postępowaniu zabezpieczającym należy stosować 
instytucje postępowania egzekucyjnego, w tym środki ochrony prawnej, 
chyba że byłyby one sprzeczne z istotą postępowania zabezpieczającego. 

Reasumując, biorąc pod uwagę interesy wierzyciela publicznopraw-
nego, charakter instytucji płatnika, istotę jego odpowiedzialności i cel 
zabezpieczenia wykonania ciążących na nim obowiązków, należy stwier-
dzić, że regulacje prawne przewidują dostateczne mechanizmy gwarantu-
jące realizację obowiązków ciążących na płatniku, jak również dają płat-

136 Są środkami ochrony prawnej przysługującymi zobowiązanemu na gruncie prow-
adzonej przeciwko niemu egzekucji i uregulowane zostały w art. 33-35 ustawy o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji. Podkreślić przy tym należy, że w postępowaniu zabez-
pieczającym nie znajdzie zastosowania art. 35 w/w ustawy, dotyczący możliwości wstrzy-
mania postępowania lub niektórych czynności. Zastosowanie natomiast znajdą przepisy 
art. 33-34 oraz art. 36, a także art. 45 w/w ustawy, dotyczący odstąpienia od czynności 
egzekucyjnych, gdy zobowiązany okazał dowody stwierdzające wykonanie, umorzenie, 
wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku. Podkreślić należy, że zarzuty należy zgłosić 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu zarządzenia zabezpieczenia. Zgod-
nie z wyrokiem NSA z dnia 2 kwietnia 1999 r., sygn. akt I SA/Wr 1311/97 (LEX nr 81850), 
zarzuty w postępowaniu zabezpieczającym są więc środkiem zaskarżenia przysługującym 
zobowiązanemu w chwili wszczęcia postępowania zabezpieczającego i w jego wstępnym 
etapie.

137 Uregulowana w art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
138 Przysługuje wtedy, gdy ustawa tak stanowi (w postępowaniu zabezpieczającym 

przysługuje z reguły zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu organem egzekucy-
jnym).

139 Np. wniosku zobowiązanego o zwolnienie z zabezpieczenia określonych skład-
ników majątkowych, powództwa opozycyjnego, środków ochrony przysługujących na 
podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267.

140 Z. Leoński, O istocie postępowania zabezpieczającego w administracyjnym postępowaniu 
egzekucyjnym, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji 
administracyjnej, Warszawa 2004, s. 582.
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nikowi wystarczające środki ochrony na wypadek dokonywanych przez 
wierzyciela/organ egzekucyjny naruszeń reguł postępowania, odpowied-
nio – w sprawie orzeczenia o jego odpowiedzialności lub ewentualnego 
postępowania zabezpieczającego. Dodatkowo, z punktu widzenia wie-
rzyciela publicznoprawnego należy wspomnieć, że jego interesy fiskalne 
są także chronione przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy141, znajdującymi zastosowanie zarówno w przypadku 
wystąpienia zagrożenia uszczuplenia należności publicznoprawnej142, jak 
też naruszenia przez płatnika obowiązków o charakterze technicznym143, 
a tym samym uzupełniającymi regulacje przewidziane w Ordynacji po-
datkowej oraz ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji 
oraz przyczyniającymi się do efektywniejszej realizacji obowiązków cią-
żących na płatniku.

141 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 186.
142 Np. art. 77 i art. 78 ustawy Kodeks karny skarbowy.
143 Np. art. 79, art. 80, art. 81 ustawy Kodeks karny skarbowy.
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Ustawa federalna federacji rosyjskiej  
z dnia 27 lipca 2010 r.1 nr 205-fz o zasadach odbywania 

federalnej państwowej służby cywilnej  
w ramach ministerstwa spraw zagranicznych  

federacji rosyjskiej 2

Niniejszą Ustawą Federalną ustanawia się prawne i organizacyjne za-
sady odbywania federalnej państwowej służby cywilnej w ramach Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

 
Artykuł 1. 

Podstawowe pojęcia stosowane w niniejszej Ustawie Federalnej

Dla celów niniejszej Ustawy Federalnej używa się następujących pojęć: 

1) służba dyplomatyczna – zawodowa działalność służbowa obywateli Fe-
deracji Rosyjskiej (dalej – obywateli) na stanowiskach federalnej pań-
stwowej służby cywilnej w centralnej  strukturze Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, przedstawicielstwach dyploma-
tycznych i urzędach konsularnych Federacji Rosyjskiej, przedstawiciel-
stwach Federacji Rosyjskiej przy międzynarodowych (międzypaństwo-
wych, międzyrządowych) organizacjach (dalej – placówki zagraniczne 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej), organach tere-
nowych – przedstawicielstwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych na 
terytorium Federacji Rosyjskiej (dalej – terenowe organy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej), związana z zapewnieniem 
wykonywania przez  Federację Rosyjską uprawnień wykonawczych 
przysługujących jej w sferze stosunków międzynarodowych;

1 Ustawa została przyjęta przez Dumę Państwową 9 lipca 2010 roku i uchwalona 
przez Radę Federacji 14 lipca 2010 roku. W tekście uwzględnione zostały zmiany wprowa-
dzone później do art. 8 i 14. 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ об осо-
бенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в систе-
ме Министерства иностранных дел Российской Федерации, Собрание законодатель-
ствa Российской Федерации 2010 г., № 31, ст. 4174. 
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2) personel dyplomatyczny – federalni państwowi pracownicy cywilni, 
którzy spełniają funkcje o charakterze dyplomatycznym i wykonują 
w centralnej strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji 
Rosyjskiej, placówkach zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej, terenowych organach Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej obowiązki federalnej państwowej 
służby cywilnej, zgodnie z którymi przewidziano nadawanie stopni 
dyplomatycznych;

3) członkowie służby dyplomatycznej – personel dyplomatyczny oraz 
inni federalni państwowi pracownicy cywilni wykonujący w cen-
tralnej strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji 
Rosyjskiej, placówkach zagranicznych Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Federacji Rosyjskiej, terenowych organach Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej obowiązki federal-
nej państwowej służby cywilnej, zgodnie z którymi przewidziano 
nadawanie rang w ramach federalnej państwowej służby cywilnej; 
4) członkowie rodziny członka służby dyplomatycznej – żona (mąż), 
dzieci w wieku poniżej osiemnastu lat, dzieci powyżej tego wieku, któ-
re stały się niepełnosprawne przed ukończeniem osiemnastu lat.

Artykuł 2. 
Pozycja prawna (status) członka służby dyplomatycznej

1. Pozycja prawna (status) członka służby dyplomatycznej jest regulowa-
na przez Ustawę Federalną z dnia 27 lipca 2004 roku Nr 79-FZ (№79-
ФЗ) o państwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej (dalej - Ustawa 
Federalna o państwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej), niniej-
szą Ustawą Federalną, a w części nieobjętej tymi ustawami przez Ko-
deks pracy Federacji Rosyjskiej oraz inne akty normatywne Federacji 
Rosyjskiej, zawierające normy prawa pracy.

2. Członkowie służby dyplomatycznej w czasie wykonywania obowiąz-
ków służbowych w placówkach zagranicznych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej korzystają z przywilejów i im-
munitetów, określonych przez normy prawa międzynarodowego.  

Artykuł 3. 
Stopnie dyplomatyczne

1. Personelowi dyplomatycznemu, zgodnie z jego kwalifikacjami i wyko-
nywanymi obowiązkami w ramach federalnej państwowej służby cy-
wilnej, nadaje się następujące stopnie dyplomatyczne:
1) ambasador nadzwyczajny i pełnomocny;
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 2) I poseł nadzwyczajny i pełnomocny;
 3) II poseł nadzwyczajny i pełnomocny;
 4) I radca;
 5) II radca;
 6) pierwszy sekretarz I stopnia;
 7) pierwszy sekretarz II stopnia;
 8) drugi sekretarz I stopnia;
 9) drugi sekretarz II stopnia;
10) trzeci sekretarz;
11) attaché. 

2. Stopnie dyplomatyczne ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, 
I posła nadzwyczajnego i pełnomocnego oraz II posła nadzwyczajne-
go i pełnomocnego nadawane są przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej 
na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Inne 
stopnie dyplomatyczne nadawane są przez Ministra Spraw Zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej.

3. Przepisy dotyczące procedury nadawania i zachowania stopni dyplo-
matycznych  zatwierdzane są przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 4. 
Ograniczenia związane z powołaniem i odbywaniem 

służby dyplomatycznej

Obywatel nie może być przyjęty do służby dyplomatycznej w charak-
terze członka personelu dyplomatycznego, a członek personelu dyploma-
tycznego nie może wchodzić w skład służby dyplomatycznej, w przypad-
kach określonych w artykule 16 Ustawy Federalnej o państwowej służbie 
cywilnej Federacji Rosyjskiej, a także w przypadku posiadania innego 
obywatelstwa lub nieposiadania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej przez 
jego żonę (męża) lub zrzeczenia się obywatelstwa Federacji Rosyjskiej 
przez jego żonę (męża) albo nabycia obywatelstwa innego państwa przez 
jego żonę (męża).

Artykuł 5. 
Zakazy związane z odbywaniem służby dyplomatycznej

W związku z odbywaniem służby dyplomatycznej na jej członka, 
oprócz zakazów określonych w artykule 17 Ustawy Federalnej o pań-
stwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej, nakłada się również zakaz 
opuszczania terytorium Federacji Rosyjskiej w celach prywatnych bez 
uprzedzenia przedstawiciela pracodawcy, a także nabywania udziałów 
w kapitale statutowym zagranicznych osób prawnych.
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Artykuł 6. 
Obowiązki członka służby dyplomatycznej podczas wykonywania  

obowiązków służbowych w placówce zagranicznej  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Na członka służby dyplomatycznej wykonującego obowiązki służbo-
we w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji 
Rosyjskiej, oprócz obowiązków określonych w Ustawie Federalnej o pań-
stwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej, nakłada się również nastę-
pujące obowiązki:
1) godnie reprezentować Federację Rosyjską w państwie przyjmującym, 

przestrzegać prawa i zwyczajów państwa przyjmującego, ogólnie 
przyjętych norm zachowania i moralności, ograniczeń proceduralnych 
ustanowionych aktami normatywnymi Federacji Rosyjskiej dla placó-
wek zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Ro-
syjskiej, w tym odnoszących się do przemieszczania się po terytorium 
państwa przyjmującego i wjazdu na terytorium państwa trzeciego, 
zasad pobytu obowiązujących w odpowiedniej placówce zagranicz-
nej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, a także 
zapewnić przestrzeganie tych praw i zasadach przez członków swojej 
rodziny;

2) wykonywać, w przypadku powstania w państwie przyjmującym sytu-
acji nadzwyczajnej (działań wojennych, katastrofy, klęski żywiołowej, 
poważnej awarii, epidemii i innych okoliczności nadzwyczajnych), 
a także w związku ze służbową koniecznością, polecenia kierownika 
placówki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji 
Rosyjskiej związane z realizacją funkcji placówki zagranicznej i nie-
wchodzące w skład obowiązków członka służby dyplomatycznej, 
w tym także w czasie poza pełnieniem służby oraz bez dodatkowej 
opłaty.

Artykuł 7. 
Przydzielenie członka służby dyplomatycznej do pracy przy organizacji 

międzynarodowej (międzypaństwowej, międzyrządowej) 

1. Członek służby dyplomatycznej może zostać przydzielony przez przed-
stawiciela pracodawcy do organizacji międzynarodowej, międzypań-
stwowej lub międzyrządowej (dalej – organizacja międzynarodowa), 
na podstawie umów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej z zakre-
su tymczasowej pracy, w sposób i na warunkach, które obowiązują 
w danej organizacji międzynarodowej.
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2. Na czas pracy w organizacji międzynarodowej obowiązywanie umowy 
służbowej, podpisanej z członkiem służby dyplomatycznej, jest zawie-
szone.

3. Czas pracy w organizacji międzynarodowej jest wliczany do stażu 
(długości całkowitej) państwowej służby cywilnej Federacji Rosyjskiej 
członka służby dyplomatycznej dla ustalenia comiesięcznego dodatku 
do wynagrodzenia podstawowego za wysługę lat, w celu określenia 
dalszego corocznego dodatkowego urlopu za wysługę lat, rozmiaru 
awansu za nienaganną i efektywną państwową służbę cywilną Federa-
cji Rosyjskiej oraz dla wyznaczenia emerytury za wysługę lat.  

Artykuł 8. 
Rotacja personelu dyplomatycznego

1. Personel dyplomatyczny podlega obowiązkowej rotacji, to jest przy-
działowi do pracy przez centralną strukturę Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej lub jego organy terenowe do pla-
cówek zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji 
Rosyjskiej z uwzględnieniem kwalifikacji, przygotowania zawodowe-
go oraz specjalizacji jego członków.

2. Członek personelu dyplomatycznego jest zobowiązany wykonać decy-
zję przedstawiciela pracodawcy o przydzieleniu w porządku rotacyj-
nym do pracy w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Federacji Rosyjskiej, jeżeli brak jest uzasadnionych przyczyn 
uniemożliwiających powyższe.

3. Porządek rotacji personelu dyplomatycznego oraz wykaz przyczyn 
uznanych za uzasadniające odmowę przydziału do pracy w placówce 
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej 
ustanawiane są przez Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyj-
skiej.

Artykuł 9. 
Umowa służbowa z członkiem służby dyplomatycznej  

przydzielonym do pracy w placówce zagranicznej  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

1. Z osobą wstępującą do federalnej państwowej służby cywilnej dla wy-
konywania obowiązków służbowych federalnej państwowej służby 
cywilnej w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej podpisuje się umowę służbową na czas określony 
do 3 lat. Po upływie przewidzianego okresu umowa może być podpi-
sana na kolejny okres.



150 Materiały źródłowe do studiów nad prawem

2. Przydzielając do pracy w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej członka służby dyplomatycznej, 
zajmującego stanowisko w centralnej strukturze Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej lub jego organie terenowym, wno-
si się zmiany do podpisanej z nim umowy służbowej dotyczące okresu 
i warunków jego pracy w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Po zakończeniu pracy w placówce 
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej 
temu członkowi służby dyplomatycznej musi być przywrócone sta-
nowisko poprzednie lub równorzędne, a w przypadku braku takiej 
możliwości – inne stanowisko za jego zgodą.

3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą przedstawiciela pracodawcy, 
okres zatrudnienia członka służby dyplomatycznej w placówce za-
granicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej 
może zostać przedłużony bez jego zgody (jeżeli taki warunek został 
uwzględniony w umowie służbowej) na czas do sześciu miesięcy po-
wyżej okresu ustanowionego przez umowę służbową, z wniesieniem 
do niej odpowiedniej zmiany.

Artykuł 10. 
Podstawy do zakończenia pracy  

przez członka służby dyplomatycznej w placówce zagranicznej  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

1. Praca członka służby dyplomatycznej w placówce zagranicznej Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej kończy się 
w związku z upływem okresu ustalonego przy jego przydzieleniu do 
pracy w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej lub z upływem okresu przewidzianego w umowie 
służbowej na czas określony.

2. Praca członka służby dyplomatycznej w placówce zagranicznej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej może być zakoń-
czona wcześniej z następujących przyczyn:
1) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w państwie przyjmującym; 
2) uznania członka służby dyplomatycznej za persona non grata lub 

otrzymanie zawiadomienia od właściwych organów państwa 
przyjmującego o uznaniu członka służby dyplomatycznej za osobę 
niepożądaną w państwie przyjmującym;

3) zmniejszenia ustalonej liczby personelu w odpowiedniej placówce 
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyj-
skiej;
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4) nieprzestrzegania przez członka służby dyplomatycznej praw 
i obyczajów państwa przyjmującego, ogólnie przyjętych norm za-
chowania i moralności;

5) niewykonania przez członka służby dyplomatycznej obowiązku 
zapewnienia przestrzegania przez członków jego rodziny praw 
i obyczajów państwa przyjmującego, ogólnie przyjętych norm za-
chowania i moralności, ograniczeń służbowych ustalonych przez 
akty normatywne Federacji Rosyjskiej dla placówek zagranicznych 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, a także 
zasad pobytu obowiązujących w odpowiedniej placówce zagra-
nicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej;

6) jednorazowego poważnego naruszenia obowiązków, ograniczeń 
służbowych, ustalonych przez akty normatywne Federacji Rosyj-
skiej dla placówek zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej oraz o których członek służby dyploma-
tycznej został poinformowany w ustalonym porządku;

7) tymczasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż dwa kolejne 
miesiące lub wystąpienia choroby utrudniającej pracę w placówce 
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyj-
skiej, zgodnie z wykazem chorób zatwierdzonym przez uprawnio-
ny organ władzy wykonawczej Federacji Rosyjskiej.

3. W przypadku potrzeby służbowej, praca członka personelu dyploma-
tycznego, wykonującego w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej obowiązki służbowe federalnej 
państwowej służby cywilnej o kategorii „kierownik”, może zostać za-
kończona przed upływem okresu ustalonego podczas jego przydziela-
nia do placówki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Fe-
deracji Rosyjskiej na podstawie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej.

4. W przypadku zakończenia pracy w placówce zagranicznej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej w wyniku jednej 
z przyczyn wymienionych w ustępie 2 niniejszego artykułu, zwolnie-
nie członków służby dyplomatycznej, z którymi zgodnie z artykułem 
9 ust. 1 niniejszej Ustawy Federalnej została podpisana umowa służbo-
wa na czas określony, przeprowadza się zgodnie z artykułem 33 ust. 1 
pkt. 2 Ustawy Federalnej o państwowej służbie cywilnej Federacji Ro-
syjskiej, a zwolnienie członków służby dyplomatycznej, którzy zostali 
przydzieleni do pracy w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej zgodnie z artykułem 9 ust. 2 ni-
niejszej Ustawy Federalnej, może być dokonane na podstawie Ustawy 
Federalnej o państwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej lub ni-
niejszej Ustawy Federalnej. 
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Artykuł 11. 
Podstawy do rozwiązania umowy służbowej z członkiem  

służby dyplomatycznej z inicjatywy przedstawiciela pracodawcy

Z inicjatywy przedstawiciela pracodawcy umowa służbowa z człon-
kiem służby dyplomatycznej może zostać rozwiązana, a członek służby 
dyplomatycznej – zwolniony z wykonywania obowiązków służbowych 
i odwołany z federalnej państwowej służby cywilnej oprócz przyczyn 
przewidzianych przez Ustawę Federalną o państwowej służbie cywilnej 
Federacji Rosyjskiej z następujących przyczyn:
1) odmowy, bez uzasadnionego powodu, członka personelu dyploma-

tycznego przydzielenia go na podstawie decyzji przedstawiciela pra-
codawcy do pracy w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Federacji Rosyjskiej w porządku rotacyjnym;

2) nieprzestrzegania podczas wykonywania obowiązków służbowych 
w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji 
Rosyjskiej ograniczeń służbowych ustalonych przez akty normatywne 
Federacji Rosyjskiej dla placówek zagranicznych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej lub zasad pobytu obowiązujących 
w odpowiedniej placówce zagranicznej, o których członek służby dy-
plomatycznej został poinformowany w ustalonym porządku;

3) odmowy, po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych 
w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federa-
cji Rosyjskiej, przedłużenia w celu zastąpienia, w porządku ustalonym 
przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej, wykonywania obowiąz-
ków służbowych federalnej państwowej służby cywilnej.  

Artykuł 12. 
Warunki pracy i wypoczynku członków służby dyplomatycznej,  

tryb czasu pracy w placówkach zagranicznych  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

1. Warunki pracy i wypoczynku członków służby dyplomatycznej, wykonu-
jących obowiązki służbowe w placówkach zagranicznych Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, określane są przez akty norma-
tywne odpowiedniej placówki zagranicznej oraz umowy służbowe, które 
nie mogą pogorszyć sytuacji członków służby dyplomatycznej w porów-
naniu do pozycji określonej przez Ustawę Federalną o państwowej służbie 
cywilnej Federacji Rosyjskiej oraz niniejszą Ustawę Federalną, a w części 
nieuregulowanej tymi ustawami – Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej.

2. W zależności od klimatycznych oraz innych warunków pracy w obcych 
państwach Rząd Federacji Rosyjskiej dla wybranych placówek zagra-
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nicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej może 
ustalić specjalny reżim pracy, łącznie z krótszym wymiarem czasu pracy.

Artykuł 13. 
Zabezpieczenie materialne członków służby dyplomatycznej  

podczas pracy w placówkach zagranicznych  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

1. Członkom służby dyplomatycznej podczas pracy w placówkach zagra-
nicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wy-
płaca się:
1) płacę pieniężną w obcej walucie w postaci podstawowego miesięcz-

nego wynagrodzenia w obcej walucie, którego wysokość ustalana 
jest przez Rząd Federacji Rosyjskiej, oraz comiesięcznego dodatku 
do podstawowego miesięcznego wynagrodzenia w obcej walucie 
za specjalne warunki pracy w państwie przyjmującym, którego 
wysokość jest ustalana przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej;

2) wynagrodzenie miesięczne w rublach zgodnie z zajmowanym sta-
nowiskiem w federalnej państwowej służbie cywilnej oraz wyna-
grodzenie miesięczne w rublach zgodnie z nadaną rangą federalnej 
państwowej służby cywilnej (stopniem dyplomatycznym), które 
składają się na wynagrodzenie miesięczne w postaci płacy pienięż-
nej (dalej – wynagrodzenie w postaci płacy pieniężnej), a także co-
miesięczne i inne wypłaty dodatkowe (z wyjątkiem comiesięcznych 
awansów pieniężnych) w rublach, określone w artykule 50 Ustawy 
Federalnej o państwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej, któ-
rych wysokość jest ustalana przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

2. W przypadku przydzielenia członka służby dyplomatycznej do pracy 
w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federa-
cji Rosyjskiej na okres dłuższy niż jeden rok po przyjeździe do miejsca 
pracy wypłacane są mu następujące środki:
1) w obcej walucie – w wysokości wynagrodzenia podstawowego 

w obcej walucie za obowiązki w federalnej państwowej służbie cy-
wilnej, wykonywane w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej;

2) w rublach – w podwójnej wysokości wynagrodzenia w postaci płacy 
pieniężnej i comiesięcznych wypłat (z wyjątkiem comiesięcznego 
awansu pieniężnego) określonych w artykule 50 Ustawy Federal-
nej o państwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej, w związku 
z obowiązkami federalnej państwowej służby cywilnej wykonywa-
nymi w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
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Federacji Rosyjskiej, a także w wysokości 25 procent ustalonego 
wynagrodzenia oraz wypłat – na każdego członka rodziny wjeż-
dżającego wraz z członkiem służby dyplomatycznej.

3. W przypadku zakończenia przez członka służby dyplomatycznej wy-
konywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej z jego inicjatywy 
w ciągu jednego roku lub w przypadkach określonych w artykule 10 
ust. 2 pkt. 4 – 6 niniejszej Ustawy Federalnej, wypłacone mu środki nie 
podlegają zwrotowi.  

Artykuł 14. 
Dodatkowe gwarancje państwowe na służbie dyplomatycznej

1. Dla zapewnienia prawnej i socjalnej ochrony członkom służby dyplo-
matycznej, zwiększenia motywacji dla efektywnego wykonywania 
przez nich swoich obowiązków, tworzenia wysoko wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej służby dyplomatycznej oraz w celu rekompensaty 
ograniczeń, przewidzianych niniejszą Ustawą Federalną i innymi tego 
rodzaju ustawami, ustanawia się dodatkowe gwarancje państwowe.

2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej podejmuje niezbęd-
ne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony członkom służby 
dyplomatycznej i zamieszkującym wraz z nimi członkom ich rodzin.

3. Członkowi służby dyplomatycznej wykonującemu obowiązki służ-
bowe w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej i zamieszkującemu wraz z członkami 
swojej rodziny w przypadku choroby opłaca się opiekę medyczną 
(z wyjątkiem protetyki stomatologicznej i operacji planowanych), 
w tym opiekę położniczą oraz przypadki wymagające natychmia-
stowego umieszczenia pacjenta w ośrodku leczenia stacjonarnego. 
    4. Członkowi służby dyplomatycznej wykonującemu obowiązki 
służbowe w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej zabezpiecza się w państwie przyjmującym 
lokal mieszkalny, uwzględniając liczbę zamieszkujących wraz z nim 
członków jego rodziny, jego stanowisko, a także warunki lokalne 
zgodnie z normami ustalonymi przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

5. Członkowi służby dyplomatycznej, przydzielonemu do pracy w pla-
cówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Ro-
syjskiej oraz wjeżdżającym wraz z nim członkom jego rodziny zwraca 
się koszty transportu związane z wjazdem do państwa przyjmującego 
i powrotem do Federacji Rosyjskiej po zakończeniu wykonywania obo-
wiązków służbowych w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, w tym za przewóz bagażu ważą-
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cego nie więcej niż 500 kilogramów na rodzinę, a także koszty związa-
ne z wyjazdem do Federacji Rosyjskiej oraz powrotem w związku ze 
śmiercią członka rodziny, pełnoletnich dzieci lub bliskich krewnych 
(matki, ojca, brata, siostry). Kolejność i wysokość zwrotu wymienio-
nych kosztów ustalana jest przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

6. Członkowi służby dyplomatycznej, wykonującemu obowiązki służ-
bowe w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Federacji Rosyjskiej, zwracane są koszty czesnego zamieszkujących 
wraz z nim małoletnich dzieci w wieku szkolnym w przypadku bra-
ku w państwie przyjmującym bezpłatnych szkół państwowych, za-
pewniających otrzymanie wykształcenia średniego zgodnie z pań-
stwowych standardami edukacyjnymi Federacji Rosyjskiej. Kolejność 
i wysokość zwrotu wymienionych kosztów ustalana jest przez Rząd 
Federacji Rosyjskiej.

7. W przypadku uszczerbku na zdrowiu członka służby dyplomatycznej 
lub zamieszkujących wraz z nim członków jego rodziny, poniesione-
go podczas wykonywania obowiązków służbowych w placówce za-
granicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej 
w wyniku ataku terrorystycznego lub innego czynu o charakterze 
przestępczym, temu członkowi służby dyplomatycznej zapewnia się 
jednorazową wypłatę pieniężną o równowartości od 12 do 84 wyna-
grodzeń płacy pieniężnej, ustanowionej w dniu wypłaty, w zależno-
ści od stopnia utraty zdolności zarobkowania w kolejności ustalonej 
przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

8. W przypadku śmierci członka służby dyplomatycznej podczas wyko-
nywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej lub przed upływem 
jednego roku po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych 
w danej placówce zagranicznej w wyniku uszczerbku na zdrowiu spo-
wodowanego aktem terrorystycznym lub innym czynem o charakte-
rze przestępczym, jego spadkobiercom (po przedstawieniu dowodu 
uprawniającego do dziedziczenia) zapewnia się jednorazową wypłatę 
pieniężną o równowartości 180 wynagrodzeń płacy pieniężnej członka 
służby dyplomatycznej ustanowionych w dniu wypłaty. 

9. W przypadku śmierci członka służby dyplomatycznej wykonującego 
obowiązki służbowe w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Federacji Rosyjskiej:
1) koszty przygotowania do transportu oraz koszty transportu zwłok do 

miejsca pochówku zaliczane są na rachunek środków placówki za-
granicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej;

2) członkom jego rodziny, zamieszkującym wraz z nim, zapewnia się 
jednorazową wypłatę pieniężną w wysokości dwukrotnego pod-
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stawowego wynagrodzenia miesięcznego członka służby dyplo-
matycznej w obcej walucie, a także zwracane są koszty związane 
z ich przeprowadzką do Federacji Rosyjskiej, w kolejności i na za-
sadach określonych w niniejszej Ustawie Federalnej.

10. Prezydent oraz Rząd Federacji Rosyjskiej może ustanowić inne gwa-
rancje członkom służby dyplomatycznej wykonującym obowiązki 
służbowe w placówce zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 15. 
Gwarancje dla członków służby dyplomatycznej pracujących  

w państwach, w których jest trudna sytuacja społeczno-polityczną,  
a także w warunkach sytuacji nadzwyczajnej lub konfliktu zbrojnego

1. Członkowi służby dyplomatycznej podczas pracy w państwie, w któ-
rym jest złożona sytuacja społeczno-polityczna wypłacany jest w ob-
cej walucie dodatek do wynagrodzenia podstawowego w wysokości 
20 procent. Staż w państwowej służbie cywilnej Federacji Rosyjskiej 
członkowi służby dyplomatycznej w danym okresie przelicza się 
w ten sposób, że jeden dzień służby liczy się jako półtora dnia.

2. Członkowi służby dyplomatycznej podczas pracy w państwie, w któ-
rym panują warunki sytuacji nadzwyczajnej lub konfliktu zbrojnego, 
wypłacany jest w obcej walucie dodatek do wynagrodzenia podstawo-
wego w wysokości 40 procent. Staż w państwowej służbie cywilnej Fe-
deracji Rosyjskiej członkowi służby dyplomatycznej w danym okresie 
przelicza się w ten sposób, że jeden dzień służby liczy się jako dwa dni. 

3. Wykaz państw o złożonej sytuacji społeczno-politycznej, państw znaj-
dujących się w warunkach sytuacji nadzwyczajnej lub konfliktu zbroj-
nego, a także kolejność udzielania dodatkowych gwarancji oraz wy-
sokość wypłat określonych w niniejszym artykule ustalane są przez 
Rząd Federacji Rosyjskiej.

4. Prezydent oraz Rząd Federacji Rosyjskiej może ustanowić inne gwa-
rancje członkom służby dyplomatycznej pracującym w państwach 
o złożonej sytuacji społeczno-politycznej, w państwach znajdujących 
się w warunkach sytuacji nadzwyczajnej lub konfliktu zbrojnego.

Artykuł 16. 
Finansowanie gwarancji państwowych określonych w niniejszej  

Ustawie Federalnej

Finansowanie gwarancji państwowych określonych w artykułach 13 
- 15 niniejszej Ustawy Federalnej przeprowadza się ze środków budże-
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towych, określonych w budżecie federalnym Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 17. 
Gwarancje socjalne dla osób pełniących inne funkcje państwowe  

Federacji Rosyjskiej w systemie  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Przed przyjęciem ustawy federalnej określającej status prawny osób 
pełniących funkcję państwową ambasadora nadzwyczajnego i pełnomoc-
nego Federacji Rosyjskiej w obcym państwie oraz stałego przedstawiciela 
(przedstawiciela, stałego obserwatora) Federacji Rosyjskiej przy organiza-
cji międzynarodowej (w obcym państwie), Rząd Federacji Rosyjskiej dla 
wyżej wymienionych osób ustala, biorąc pod uwagę specyfikę ich wyna-
grodzenia, analogiczne gwarancje do tych określonych w artykułach 13 
- 15 niniejszej Ustawy Federalnej dla członków służby dyplomatycznej.

Artykuł 18. 
Wejście w życie niniejszej Ustawy Federalnej

1. Niniejsza Ustawa Federalna wchodzi w życie po upływie stu osiem-
dziesięciu dni od dnia jej opublikowania, z wyjątkiem artykułu 14 ust. 
7 niniejszej Ustawy Federalnej.

2. Artykuł 14 ust. 7 niniejszej Ustawy Federalnej wchodzi w życie w dniu 
1 stycznia 2012 roku.

Prezydent Federacji Rosyjskiej                                                D. Miedwiediew

Moskwa, Kreml
27 lipca 2010 roku
Nr 205-FZ (№ 205-ФЗ) 

3tłum. Iryna Kozak* 

* Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.





Ustawa federalna  
z dnia 5 lipca 2010 r.1 nr 154 - fz  

– karta konsularna federacji rosyjskiej2

Niniejsza Ustawa Federalna określa podstawy prawne wykonywania 
działalności konsularnej oraz prawa i obowiązki urzędników konsular-
nych, mając na celu ochronę praw i interesów Federacji Rosyjskiej, oby-
wateli Federacji Rosyjskiej i rosyjskich osób prawnych poza granicami 
Federacji Rosyjskiej.  

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGóLNE

Artykuł 1. 
Podstawowe zadania działalności konsularnej

1. Działalność konsularna jest wykonywana w celach ochrony praw i in-
teresów Federacji Rosyjskiej poprzez podjęcie przez Federację Rosyj-
ską środków służących temu, aby obywatele Federacji Rosyjskiej oraz 
rosyjskie osoby prawne korzystały poza granicami Federacji Rosyjskiej 
z praw ustanowionych przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej, a także 
wynikających z ogólnie przyjętych zasad i norm prawa międzynaro-
dowego, z umów międzynarodowych, których stronami są Federacja 

1 Przyjęta przez Dumę Państwową 18 czerwca 2010 roku, uchwalona przez Radę Fe-
deracji 23 czerwca 2010 roku. 

2 Федеральный Закон от 05.07.2010 г. №154-ФЗ Консульский устав Российской 
Федерации, Собрание законодательствa Российской Федерации 2010 г., № 28, ст. 3554. 
Tekst uwzględnia zmianę dokonaną przez Ustawę Federacyjną z 3 grudnia 2011 r. Nr  386-
FZ o wprowadzeniu zmian do Podstaw ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej o notariacie 
i artykułu 26 Ustawy Federacyjnej - Karta Konsularna Federacji Rosyjskiej (Федеральный 
Закон от 03.12.2011 г. № 386-ФЗ o внесении изменений в oсновы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и статью 26 Федерального закона - Консульский 
устав Российской Федерации, Собрание законодательствa Российской Федерации 
2011 г., № 49, ст. 7064). 
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Rosyjska oraz państwo przyjmujące, z ustawodawstwa Federacji Ro-
syjskiej oraz z ustawodawstwa państwa przyjmującego. 

2. Celem działalności konsularnej jest sprzyjanie rozwojowi przyjaznych 
oraz sąsiedzkich stosunków Federacji Rosyjskiej z innymi państwami, 
a także pogłębianiu ekonomicznych, handlowych, naukowo-technicz-
nych, kulturowych oraz innych więzi.   

Artykuł 2. 
Podstawa prawna wykonywania działalności konsularnej 

Działalność konsularna jest wykonywana zgodnie z Konstytucją Fede-
racji Rosyjskiej, ogólnie przyjętymi zasadami i normami prawa międzyna-
rodowego, umowami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej, niniejszą 
Ustawą Federalną oraz innymi aktami normatywnymi Federacji Rosyj-
skiej, z uwzględnieniem ustawodawstwa państwa przyjmującego. 

Artykuł 3. 
Nawiązanie stosunków konsularnych  

1. Nawiązanie stosunków konsularnych Federacji Rosyjskiej z innym 
państwem następuje za wzajemną zgodą. 

2. Zgoda na nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy pań-
stwami oznacza, jeżeli nie postanowiono inaczej, zgodę na nawiązanie 
stosunków konsularnych. 

Artykuł 4. 
Wykonywanie działalności konsularnej

1. Działalność konsularna jest wykonywana przez urzędy konsularne Fe-
deracji Rosyjskiej (dalej – urzędy konsularne) oraz wydziały konsular-
ne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej. 

2. Działalność konsularną w zakresie swoich pełnomocnictw, ustanowio-
nych przez umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej i akty nor-
matywne Federacji Rosyjskiej, wykonuje federalny organ władzy wy-
konawczej właściwy do spraw zagranicznych. 

Artykuł 5. 
Funkcje konsularne 

1. Pod pojęciem funkcji konsularnych rozumie się pełnomocnictwa urzę-
dów konsularnych oraz wydziałów konsularnych przy przedstawiciel-
stwach dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej mające na celu ochronę 
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praw i interesów Federacji Rosyjskiej, obywateli Federacji Rosyjskiej 
oraz rosyjskich osób prawnych znajdujących się poza granicami Fede-
racji Rosyjskiej. 

2. W zakres funkcji konsularnych wchodzi:
 1) rozpatrzenie kwestii obywatelstwa Federacji Rosyjskiej oraz wy-

konanie decyzji dotyczących obywatelstwa Federacji Rosyjskiej 
w ramach pełnomocnictw ustanowionych przez ustawodawstwo 
Federacji Rosyjskiej;

 2) rejestracja i wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość 
obywatela Federacji Rosyjskiej przebywającego poza granicami Fe-
deracji Rosyjskiej, tymczasowych dokumentów potwierdzających 
tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej oraz uprawniających 
do wjazdu (powrotu) do Federacji Rosyjskiej, a także dokumen-
tów upoważniających do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu 
z Federacji Rosyjskiej cudzoziemców oraz bezpaństwowców (dalej 
– wizy rosyjskie), wnoszenie niezbędnych zmian do wyżej wymie-
nionych dokumentów, a także ich odbieranie lub unieważnianie 
zgodnie z  ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;  

 3) prowadzenie ewidencji obywateli Federacji Rosyjskiej tymczaso-
wo przebywających lub zamieszkujących na stałe na terytorium 
okręgu konsularnego; 

 4) podejmowanie działań służących ochronie praw i słusznych inte-
resów obywateli Federacji Rosyjskiej przebywających w areszcie, 
odbywających karę pozbawienia wolności oraz zatrzymanych, 
a także środków mających na celu poszukiwanie zaginionych oby-
wateli Federacji Rosyjskiej na terytorium okręgu konsularnego;  

 5) świadczenie pomocy obywatelom Federacji Rosyjskiej, znajdują-
cym się na terytorium okręgu konsularnego, w realizacji ich prawa 
wyborczego podczas wyborów do federalnych organów władzy 
państwowej oraz prawa do uczestnictwa w referendum przepro-
wadzanym przez Federację Rosyjską;   

 6) prowadzenie państwowej rejestracji aktów stanu cywilnego; 
 7) wykonywanie czynności notarialnych; 
 8) legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych, przeznaczo-

nych do przedłożenia na terytorium Federacji Rosyjskiej;  
 9) uzyskiwanie dokumentów, odnoszących się do praw oraz intere-

sów obywateli i osób prawnych;
10) podejmowanie działań służących ochronie praw i słusznych in-

teresów obywateli Federacji Rosyjskiej znajdujących się na teryto-
rium okręgu konsularnego, nad którymi wymaga się ustanowienia 
opieki lub kurateli; 
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11) świadczenie niezbędnej pomocy statkom pływającym pod banderą 
państwową Federacji Rosyjskiej, okrętom wojennym i statkom wo-
jenno-pomocniczym Federacji Rosyjskiej, statkom powietrznym, 
środkom transportu drogowego i kolejowego, zarejestrowanym lub 
zaewidencjonowanym w Federacji Rosyjskiej, a także członkom ich 
załóg, znajdującym się na terytorium okręgu konsularnego;  

12) podejmowanie działań w zakresie ochrony sanitarnej, fitosanitar-
nej i weterynaryjnej; 

13) podejmowanie działań w celu prowadzenia ewidencji, zapewnienia 
ochrony oraz renowacji rosyjskich pochówków wojskowych i cywil-
nych, znajdujących się w obrębie okręgu konsularnego, umieszczania 
na nich nagrobków, tablic oraz innych konstrukcji pamiątkowych,.

3. Umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej oraz ustawodawstwo 
Federacji Rosyjskiej mogą ustanawiać inne funkcje konsularne. 

Rozdział 2. 
URZęDY KONSULARNE

Artykuł 6. 
Status urzędu konsularnego 

1. Urząd konsularny jest państwowym organem stosunków zewnętrz-
nych Federacji Rosyjskiej, wykonującym w obrębie okręgu konsu-
larnego na terytorium państwa przyjmującego funkcje konsularne 
w imieniu Federacji Rosyjskiej. Urząd konsularny wchodzi w skład 
systemu federalnego organu władzy wykonawczej właściwego do 
spraw zagranicznych. 

2. W państwie przyjmującym urząd konsularny podlega szefowi przed-
stawicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej i pracuje pod jego 
ogólnym kierownictwem.   

3. Urząd konsularny korzysta ze statusu osoby prawnej, posiada przypi-
sane mu mienie, ruchomości, pieczęć (pieczęcie) z wizerunkiem godła 
państwowego Federacji Rosyjskiej oraz swoją nazwą, odpowiednie 
stemple i druki, a także rachunki bankowe. 

4. W urzędzie konsularnym nie mogą być tworzone struktury partii po-
litycznych, innych publicznych stowarzyszeń (z wyjątkiem związków 
zawodowych) bądź stowarzyszeń religijnych.  

5. Pomieszczenia konsularne, w tym budynki lub części budynków, wraz 
z przynależącym do nich gruntem, na którym znajdują się budynki 
lub części budynków, bez względu na to, kto jest właścicielem, nie po-
winny być wykorzystywane w celach sprzecznych z wykonywaniem 
funkcji konsularnych. 
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Artykuł 7. 
Klasy urzędów konsularnych 

Urzędy konsularne dzielą się na następujące klasy: konsulaty general-
ne, konsulaty, wicekonsulaty, agencje konsularne. 
Artykuł 8. Ustanowienie urzędu konsularnego

1. Urząd konsularny może być ustanowiony na terytorium państwa 
przyjmującego jedynie za zgodą tego państwa. 

2. Urząd konsularny jest ustanawiany w drodze decyzji Rządu Federacji 
Rosyjskiej, wydanej na podstawie umowy międzynarodowej zawartej 
między Federacją Rosyjską a odpowiednim państwem. 

3. Miejsce położenia urzędu konsularnego, jego klasa oraz okręg konsu-
larny, przydzielony dla wykonywania funkcji konsularnych, określa-
ne są przez Rząd Federacji Rosyjskiej i wymagają zatwierdzenia przez 
państwo przyjmujące. Dalsze zmiany miejsca położenia urzędu kon-
sularnego, jego klasy oraz okręgu konsularnego, mogą być przepro-
wadzane wyłącznie za zgodą państwa przyjmującego. 

4. Biuro, będące wydziałem urzędu konsularnego w obrębie okręgu kon-
sularnego, ustanawia Rząd Federacji Rosyjskiej za zgodą państwa 
przyjmującego. 

Artykuł 9. 
Przywileje i immunitety urzędów konsularnych 

Urzędy konsularne korzystają w państwie przyjmującym z przywi-
lejów i immunitetów zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i norma-
mi prawa międzynarodowego, umowami międzynarodowymi, których 
stronami są Federacja Rosyjska i państwo przyjmujące, oraz ustawodaw-
stwem państwa przyjmującego. 

Artykuł 10. 
Używanie symboli narodowych Federacji Rosyjskiej

1. Na budynkach urzędu konsularnego oraz rezydencji jego kierownika 
wywiesza się flagę państwową Federacji Rosyjskiej. Flaga państwowa 
Federacji Rosyjskiej jest wywieszana w gabinecie kierownika urzędu 
konsularnego, a także umieszczana na jego środkach transportu, gdy 
jest to związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

2. Na fasadzie budynku urzędu konsularnego umieszcza się godło pań-
stwowe Federacji Rosyjskiej. 



164 Materiały źródłowe do studiów nad prawem

3. Na drzwiach wejściowych urzędu konsularnego umieszcza się tablicę 
z nazwą urzędu konsularnego w języku rosyjskim oraz w języku urzę-
dowym (językach urzędowych) państwa przyjmującego. 

4. Postanowienia ustępu 1-3 niniejszego artykułu stosuje się z uwzględ-
nieniem umów międzynarodowych Federacji Rosyjskiej i ustawodaw-
stwa państwa przyjmującego. 

Artykuł 11. 
Archiwum konsularne 

1. Wszelkie dokumenty, korespondencja, książki, materiały audio i video, 
elektroniczne nośniki informacji, rejestry urzędu konsularnego wraz 
z szyframi, kodami, pieczątkami i stemplami, plikami oraz innymi 
przedmiotami, które służą do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz do 
ich przechowania, stanowią archiwum konsularne. 

2. Urzędnicy konsularni zobowiązani są podejmować działania mające na 
celu zapewnienie nietykalności archiwum konsularnego. 

Artykuł 12. 
Tryb pracy urzędu konsularnego 

Tryb pracy urzędu konsularnego ustalany jest przez szefa przedstawi-
cielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej w państwie przyjmującym 
z zastrzeżeniem ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej oraz z uwzględnie-
niem warunków lokalnych. 

Rozdział 3. 
URZęDNICY KONSULARNI

Artykuł 13. 
Status urzędnika konsularnego 

1. Urzędnikiem konsularnym jest obywatel Federacji Rosyjskiej, zajmu-
jący stanowisko w federalnej państwowej służbie cywilnej w urzędzie 
konsularnym lub wydziale konsularnym przy przedstawicielstwie dy-
plomatycznym Federacji Rosyjskiej oraz uprawniony do wykonywa-
nia funkcji konsularnych. 

2. Powołuje i odwołuje urzędników konsularnych federalny organ wła-
dzy wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych.
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Artykuł 14. 
Kierownik urzędu konsularnego 

1. Kierownicy urzędów konsularnych dzielą się według następujących 
klas: konsulów generalnych, konsulów, wicekonsulów, agentów kon-
sularnych. 

2. Kierownik urzędu konsularnego bezpośrednio kieruje pracą urzędu 
konsularnego, ponosi odpowiedzialność osobistą za wykonywanie 
funkcji przypisanych urzędowi konsularnemu, ustala obowiązki służ-
bowe pracowników urzędu konsularnego oraz wykonuje inne upraw-
nienia zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. 

3. Kierownika urzędu konsularnego mianuje federalny organ władzy 
wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych, jest on dopuszcza-
ny  do wykonywania swoich funkcji po uprzednim udzieleniu zgody 
(exequatur) przez państwo przyjmujące. 

4. Kierownik urzędu konsularnego podczas mianowania na stanowisko 
otrzymuje od federalnego organu władzy wykonawczej, właściwego 
do spraw zagranicznych, pisemne upoważnienie (listy komisyjne). 

5. W czasie urlopu lub tymczasowej niezdolności do pracy kierownika 
urzędu konsularnego, w wypadku przedterminowego zakończenia 
jego pracy w urzędzie konsularnym, a także w przypadku, jeśli sta-
nowisko kierownika urzędu konsularnego zwolni się, wykonywanie 
obowiązków kierownika urzędu konsularnego przechodzi na innego 
urzędnika tego lub innego urzędu konsularnego w państwie przyjmu-
jącym albo na urzędnika przedstawicielstwa dyplomatycznego Fede-
racji Rosyjskiej w państwie przyjmującym. 

6. Kierownik urzędu konsularnego obowiązany jest przynajmniej raz 
w roku dokonać objazdu swojego okręgu konsularnego.   

Artykuł 15. 
Przywileje i immunitety urzędników konsularnych 

1. Urzędnicy konsularni oraz członkowie ich rodzin korzystają w pań-
stwie przyjmującym z przywilejów i immunitetów zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami i normami prawa międzynarodowego, umowa-
mi międzynarodowymi, których stronami są Federacja Rosyjska i pań-
stwo przyjmujące, oraz ustawodawstwem państwa przyjmującego.  

2. Urzędnicy konsularni oraz członkowie ich rodzin obowiązani są do 
przestrzegania praw i zasad państwa przyjmującego oraz lokalnych 
obyczajów, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek czynów, 
które mogą stanowić ingerencję w sprawy wewnętrzne państwa przyj-
mującego. 
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Rozdział 4.
CZYNNOŚCI Z ZAKRESU WYKONYWANIA FUNKCJI  

KONSULARNYCH

Artykuł 16. 
Czynności konsularne 

1. W rozumieniu niniejszej Karty czynności konsularne oznaczają podej-
mowanie przez urzędników konsularnych działań w celu wykonywa-
nia funkcji konsularnych. 

2. Urzędnik konsularny zwraca się do organów władzy państwa przyjmu-
jącego w sprawach związanych z działalnością urzędu konsularnego. 

3. Czynności (bezczynność) lub decyzja urzędników konsularnych może 
być zaskarżona do kierownika urzędu konsularnego, szefa przedsta-
wicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej w państwie przyj-
mującym oraz (lub) do federalnego organu władzy wykonawczej, wła-
ściwego do spraw zagranicznych, albo w drodze sądowej – zgodnie 
z odpowiednim ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. 

4. Urzędnik konsularny wykonuje funkcje konsularne w imieniu państwa 
trzeciego wyłącznie na podstawie upoważnienia federalnego organu 
władzy wykonawczej, właściwego do spraw zagranicznych, oraz za 
zgodą państwa przyjmującego. 

5. Urzędnik konsularny wykonuje funkcje konsularne w państwie trze-
cim wyłącznie na podstawie upoważnienia federalnego organu wła-
dzy wykonawczej, właściwego do spraw zagranicznych, oraz po no-
tyfikowaniu tego państwu przyjmującemu i państwu trzeciemu, jeżeli 
państwa te nie wyrażą sprzeciwu.   

Artykuł 17. 
Ewidencja konsularna obywateli Federacji Rosyjskiej 

W celu zapewnienia praw, interesów i bezpieczeństwa obywateli Fe-
deracji Rosyjskiej, tymczasowo przebywających lub zamieszkujących na 
stałe na terytorium okręgu konsularnego, urząd konsularny prowadzi ich 
ewidencję zgodnie z zasadami ustalonymi przez federalny organ władzy 
wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych.  
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Artykuł 18. 
Czynności konsularne w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej, 

którzy przebywają w areszcie, odbywają karę pozbawienia wolności, są 
zatrzymani lub zaginęli  

1. W wypadku otrzymania informacji o tym, że obywatel Federacji Ro-
syjskiej przebywający na terytorium państwa przyjmującego został 
aresztowany, odbywa karę pozbawienia wolności lub został zatrzyma-
ny, urzędnik konsularny: 
1) uzyskuje za pomocą właściwych organów państwa przyjmującego 

informację o tym obywatelu (nazwisko, imię, datę i miejsce uro-
dzenia, miejsce zamieszkania, posiadanie obywatelstwa Federacji 
Rosyjskiej) oraz o okolicznościach sprawy, a także zapisuje tę infor-
mację w specjalnym dzienniku;  

2) informuje o aresztowaniu, odbywaniu kary pozbawienia wolności 
lub zatrzymaniu obywatela Federacji Rosyjskiej kierownika urzę-
du konsularnego, a w razie potrzeby przedstawicielstwo dyploma-
tyczne Federacji Rosyjskiej w państwie przyjmującym; 

3) podejmuje działania w celu zapewnienia należytej pomocy praw-
nej przebywającemu w areszcie, odbywającemu karę pozbawienia 
wolności lub zatrzymanemu obywatelowi Federacji Rosyjskiej; 

4) podejmuje działania w celu zorganizowania spotkania z przeby-
wającym w areszcie, odbywającym karę pozbawienia wolności lub 
zatrzymanym obywatelem Federacji Rosyjskiej; 

5) uczestniczy, w granicach określonych przez prawo międzynarodo-
we i ustawodawstwo państwa przyjmującego, w przekazywaniu 
korespondencji i przesyłek adresowanych do obywatela Federacji 
Rosyjskiej przebywającego w areszcie, odbywającego karę pozba-
wienia wolności lub zatrzymanego. 

2. Urzędnik konsularny podczas indywidualnego spotkania z obywa-
telem Federacji Rosyjskiej, który przebywa w areszcie, odbywa karę 
pozbawienia wolności lub jest zatrzymany, powinien upewnić się, że 
w stosunku do tego obywatela przestrzegane są ogólnie przyjęte zasa-
dy i normy prawa międzynarodowego, postanowienia umów między-
narodowych, których stronami są Federacja Rosyjska i państwo przyj-
mujące, oraz ustawodawstwo państwa przyjmującego. W przypadku, 
gdy prawa obywatela Federacji Rosyjskiej przebywającego w areszcie, 
odbywającego karę pozbawienia wolności lub zatrzymanego są naru-
szane, urzędnik konsularny, działając zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami i normami prawa międzynarodowego oraz umowami mię-
dzynarodowymi, których stronami są Federacja Rosyjska i państwo 
przyjmujące, podejmuje w ramach swoich kompetencji działania do-
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zwolone przez ustawodawstwo państwa przyjmującego w celu dopro-
wadzenia do zaprzestania tych naruszeń. 

3. Urzędnik konsularny wstrzymuje się od podejmowania jakichkolwiek 
działań w imieniu obywatela Federacji Rosyjskiej przebywającego 
w areszcie, odbywającego karę pozbawienia wolności lub zatrzyma-
nego, jeżeli dany obywatel sprzeciwia się podjęciu takich działań.

4. Kierownik urzędu konsularnego lub szef przedstawicielstwa dyplo-
matycznego Federacji Rosyjskiej w państwie przyjmującym informuje 
federalny organ władzy wykonawczej, właściwy do spraw zagranicz-
nych, o działaniach podjętych w stosunku do obywatela Federacji Ro-
syjskiej przebywającego w areszcie, odbywającego karę pozbawienia 
wolności lub zatrzymanego. 

5. Urzędnik konsularny niezwłocznie zwraca się do właściwych organów 
państwa przyjmującego o pomoc w poszukiwaniu zaginionych obywa-
teli Federacji Rosyjskiej, wobec których istnieje podejrzenie, że mogą 
znajdować się na terytorium odpowiedniego okręgu konsularnego. 

Artykuł 19. 
Czynności konsularne względem niepełnoletnich obywateli  

Federacji Rosyjskiej, przysposobionych oraz obywateli  
Federacji Rosyjskiej, nad którymi istnieje potrzeba ustanowienia  

opieki lub kurateli 

1. Na wniosek obywateli Federacji Rosyjskiej stale zamieszkujących na 
terytorium okręgu konsularnego, obywateli innych państw lub bez-
państwowców, chcących przysposobić niepełnoletniego obywatela Fe-
deracji Rosyjskiej zamieszkującego na terytorium Federacji Rosyjskiej, 
urzędnik konsularny informuje ich o procedurze przysposobienia, 
ustanowionej zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej. 

2. Urzędnik konsularny, który dowiedział się o tym, że niepełnoletni oby-
watel Federacji Rosyjskiej pozostał na terytorium okręgu konsularne-
go bez opieki rodziców, zawiadamia o tym federalny organ władzy 
wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych, a także okazuje po-
moc organom właściwym w sprawach opieki i kurateli w ustanowie-
niu nad takim obywatelem Federacji Rosyjskiej opieki lub kurateli oraz 
podejmuje środki w celu ochrony jego praw majątkowych i niemająt-
kowych.  

3. Urzędnik konsularny, który dowiedział się o przysposobieniu niepeł-
noletniego obywatela Federacji Rosyjskiej z naruszeniem procedu-
ry, ustanowionej przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, w tym 
o przysposobieniu zgodnie z ustawodawstwem państwa przyjmujące-
go bez przedstawienia zezwolenia od właściwego organu władzy wy-
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konawczej Federacji Rosyjskiej, informuje o tym federalny organ wła-
dzy wykonawczej, właściwy do spraw polityki państwowej i prawnej 
regulacji działalności edukacyjnej, oraz wyjaśnia odpowiednim orga-
nom państwa przyjmującego i przysposabiającym konsekwencje ta-
kiego przysposobienia.  

4. Urzędnik konsularny zgodnie z zasadami ustalonymi przez Rząd Fede-
racji Rosyjskiej, prowadzi w państwie przyjmującym ewidencję niepeł-
noletnich obywateli Federacji Rosyjskiej, przysposobionych obywateli 
Federacji Rosyjskiej przez stale zamieszkujących na terytorium okręgu 
konsularnego obywateli innych państw lub bezpaństwowców oraz za-
wiadamia federalny organ władzy wykonawczej wykonujący funkcje 
z zakresu polityki państwowej i prawnej regulacji działalności eduka-
cyjnej o naruszeniu praw i słusznych interesów tych przysposobionych 
obywateli, a także o problemach rodzinnych przysposabiających. 

5. Urzędnik konsularny, po uprzedniej konsultacji z właściwymi orga-
nami państwa przyjmującego, świadczy, zgodnie z ustawodawstwem 
Federacji Rosyjskiej oraz z uwzględnieniem ustawodawstwa państwa 
przyjmującego, pomoc w ustanowieniu opieki lub kurateli nad znaj-
dującymi się na terytorium okręgu konsularnego ubezwłasnowolnio-
nymi całkowicie lub częściowo pełnoletnimi obywatelami Federacji 
Rosyjskiej.   

6. Na wniosek pełnoletniego, nieubezwłasnowolnionego, znajdującego 
się na terytorium okręgu konsularnego obywatela Federacji Rosyjskiej, 
który ze względu na stan zdrowia nie może samodzielnie korzystać 
i chronić swoich praw oraz wypełniać swoich obowiązków, urzędnik 
konsularny świadczy pomoc w ustanowieniu nad nim kuratora, zgod-
nie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej oraz z uwzględnieniem 
ustawodawstwa państwa przyjmującego. 

Artykuł 20. 
Czynności konsularne w przypadku utraty poza granicami  

Federacji Rosyjskiej przez obywatela Federacji Rosyjskiej dokumentu  
potwierdzającego jego tożsamość lub w razie przebywania obywatela 
Federacji Rosyjskiej w państwie przyjmującym bez środków do życia    

1. W przypadku, gdy obywatel Federacji Rosyjskiej utracił dokument po-
twierdzający jego tożsamość poza terytorium Federacji Rosyjskiej i za-
wiadomił o tym urząd konsularny, urzędnik konsularny, po uprzed-
nim zweryfikowaniu danych wnioskodawcy oraz potwierdzeniu 
posiadania przez niego obywatelstwa Federacji Rosyjskiej, sporządza 
i wydaje zgodnie z zasadami ustalonymi przez ustawodawstwo Fe-
deracji Rosyjskiej tymczasowy dokument, potwierdzający tożsamość 
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danego obywatela oraz upoważniający go do wjazdu (powrotu) do 
Federacji Rosyjskiej. 

2. W przypadku, gdy obywatel Federacji Rosyjskiej przebywa w pań-
stwie przyjmującym bez środków do życia i zawiadomił o tym urząd 
konsularny, urzędnik konsularny: 
1) ustala listę zobowiązań osoby lub organizacji, która zaprosiła da-

nego obywatela, w celu uzyskania zwrotu wydatków związanych 
z jego przebywaniem w danym państwie, oraz pomaga w ich wy-
konaniu;  

2) świadczy pomoc w nawiązaniu kontaktów danego obywatela 
z członkami jego rodziny, krewnymi lub innymi osobami;  

3) świadczy inną niezbędną pomoc w ramach swoich kompetencji; 

Artykuł 21. 
Kompetencje urzędników konsularnych dotyczące  

obywatelstwa Federacji Rosyjskiej

1. Urzędnik konsularny w ramach swoich kompetencji przyjmuje, roz-
patruje i wydaje dokumenty dotyczące obywatelstwa Federacji Rosyj-
skiej zgodnie z zasadami ustalonymi przez ustawodawstwo Federacji 
Rosyjskiej.  

2. Urzędnik konsularny weryfikuje dane zawarte we wniosku dotyczą-
cym obywatelstwa Federacji Rosyjskiej, rozpatruje przedstawione do-
kumenty i w razie potrzeby żąda dodatkowych informacji. 

Artykuł 22. 
Sporządzenie i wydanie dokumentów potwierdzających tożsamość  

obywatela Federacji Rosyjskiej przebywającego poza granicami  
Federacji Rosyjskiej  

Urzędnik konsularny sporządza i wydaje dokumenty potwierdzające 
tożsamość obywatela Federacji Rosyjskiej przebywającego poza jej tery-
torium zgodnie z zasadami ustalonymi przez ustawodawstwo Federacji 
Rosyjskiej. 

Artykuł 23. 
Sporządzenie i wydanie wiz rosyjskich  

Urzędnik konsularny sporządza i wydaje wizy rosyjskie obywatelom 
innych państw oraz bezpaństwowcom zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej oraz ustawodaw-
stwo Federacji Rosyjskiej.  
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Artykuł 24. 
Czynności konsularne w zakresie umożliwienia obywatelom  

Federacji Rosyjskiej realizacji ich prawa wyborczego podczas wyborów 
do federalnych organów władzy państwowej oraz prawa  

do uczestnictwa w referendum przeprowadzanym  
przez Federację Rosyjską

1. Urząd konsularny prowadzi rejestr (ewidencję) obywateli Federacji 
Rosyjskiej znajdujących się na terytorium okręgu konsularnego i po-
siadających czynne prawo wyborcze w dniu głosowania w wyborach 
do federalnych organów władzy państwowej lub prawo uczestnictwa 
w referendum przeprowadzanym przez Federację Rosyjską.  

2. Lokal wyborczy oraz lokal służący do przeprowadzenia referendum 
dla obywateli Federacji Rosyjskiej znajdujących się na terytorium okrę-
gu konsularnego tworzony jest przez kierownika urzędu konsularne-
go lub szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej 
w państwie przyjmującym. 

3. Dodatkowe lokale wyborcze oraz lokale służące do przeprowadzenia 
referendum, niemieszczące się w pomieszczeniach urzędu konsular-
nego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej, 
tworzone są wyłącznie za zgodą organów władzy państwa przyjmu-
jącego.  

4. W przypadku, gdy wybory do federalnych organów władzy państwo-
wej oraz referendum przeprowadza się w lokalach wyborczych utwo-
rzonych w pomieszczeniu urzędu konsularnego, urzędnik konsularny 
oficjalnie informuje o tym organy władzy państwa przyjmującego.   

Artykuł 25. 
Czynności konsularne w sprawach państwowego rejestru  

aktów stanu cywilnego 

Urzędnicy konsularni: 
1) prowadzą państwowy rejestr urodzeń, zawierania związków małżeń-

skich, rozwiązywania małżeństw, przysposobień, ustaleń ojcostwa, 
zmiany imion oraz zgonów; 

2) na wniosek obywateli Federacji Rosyjskiej stale zamieszkujących poza 
Federacją Rosyjską, obywateli innych państw oraz bezpaństwowców:
a) podejmują decyzje o wniesieniu poprawek lub zmian do zapisów 

w aktach stanu cywilnego, sporządzonych na terytorium Federacji 
Rosyjskiej; 

b) wnoszą poprawki i zmiany do zapisów w aktach stanu cywilnego 
znajdujących się u nich na przechowaniu; 
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c) wydają na podstawie znajdujących się u nich na przechowaniu za-
pisów aktów stanu cywilnego odpisy z państwowego rejestru ak-
tów stanu cywilnego oraz inne dokumenty potwierdzające istnie-
nie lub brak zarejestrowania w aktach stanu cywilnego;

3) wykonują inne kompetencje, związane z państwową rejestracją aktów 
stanu cywilnego oraz przewidziane przez ustawodawstwo Federacji 
Rosyjskiej. 

Artykuł 26. 
Czynności notarialne wykonywane przez urzędników konsularnych

1. Urzędnik konsularny jest upoważniony do wykonywania następują-
cych czynności notarialnych:
1) poświadczania czynności (w tym umów, testamentów, pełnomoc-

nictw), z wyjątkiem umów mających na celu przeniesienie wła-
sności nieruchomości znajdującej się na terytorium Federacji Ro-
syjskiej oraz transakcji mających na celu przeniesienie własności 
całości lub części akcji w kapitale zakładowym spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Federacji 
Rosyjskiej;  

2) poświadczania zgodności kopii oraz wypisów z oryginałem doku-
mentu; 

3) poświadczania zgodności podpisu na dokumentach; 
4) poświadczania zgodności tłumaczenia dokumentów z jednego ję-

zyka na drugi; 
5) poświadczania faktu pozostawania danego obywatela przy życiu; 
6) poświadczania faktu pozostawania obywatela w określonym miej-

scu; 
 7) poświadczania tożsamości obywatela z osobą ukazaną na zdjęciu; 
 8) poświadczania daty przedłożenia dokumentów; 
 9) przyjmowania protestów morskich; 
10) podejmowania działań mających na celu ochronę majątku; 
11) poświadczania danych o osobach, w wypadkach określonych 

przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;3 
2. Urzędnik konsularny, wykonujący czynności notarialne, obowiązany 

jest dotrzymywać tajemnicy czynności notarialnych. Urzędnik konsu-
larny winny ujawnienia danych objętych tajemnicą czynności notarial-
nych ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Federacji 
Rosyjskiej. 

3 Punkt 11 został dodany na podstawie art. 2 ustawy federalnej z 3 grudnia 2011 r. Nr 
386 – FZ. (№ 386-ФЗ).
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3. Czynności notarialne przeprowadzane są w dniu przedłożenia wszel-
kich niezbędnych dokumentów, po uprzednim uiszczeniu opłat kon-
sularnych i opłat z tytułu zwrotu wydatków rzeczywistych.  

4. Dokonanie czynności notarialnych może zostać przełożone w razie wy-
stąpienia potrzeby dostarczenia dodatkowych danych. 

5. Osobie, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, na jej 
wniosek sporządza się w formie pisemnej uzasadnienie odmowy oraz 
pouczenie o sposobie jej zaskarżenia.     

6. Działalność notarialna w urzędzie konsularnym prowadzana jest w ję-
zyku urzędowym Federacji Rosyjskiej. 

7. Urzędnik konsularny nie może dokonywać czynności notarialnych 
w imieniu swoim, swojego małżonka oraz w imieniu swoich krew-
nych i krewnych małżonka (rodzice, dzieci, wnukowie). 

8. Urzędnik konsularny dokonuje czynności notarialnych zgodnie z usta-
wodawstwem Federacji Rosyjskiej o notariacie. 

Artykuł 27. 
Legalizacja konsularna zagranicznych dokumentów urzędowych  

1. Legalizację konsularną zagranicznych dokumentów urzędowych sta-
nowi procedura przewidująca uwierzytelnianie podpisów, pełnomoc-
nictwa osoby podpisującej dokument, uwierzytelnienie pieczęci lub 
stempla, które zatwierdzają przedłożony do legalizacji dokument oraz 
uwierzytelnienie zgodności danego dokumentu z przepisami prawa 
państwa przyjmującego.

2. Urzędnik konsularny przeprowadza legalizację dokumentów spo-
rządzonych z udziałem urzędników właściwych organów państwa 
przyjmującego lub pochodzących od nich, które przeznaczone są do 
przedłożenia na terytorium Federacji Rosyjskiej, chyba że w umowach 
międzynarodowych, których stronami są Federacja Rosyjska i pań-
stwo przyjmujące, postanowiono inaczej. 

3. Legalizacji konsularnej nie podlegają zagraniczne dokumenty urzędo-
we, które są w sprzeczności z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, 
lub których treść może zaszkodzić interesom Federacji Rosyjskiej. 

4. Urzędnik konsularny w celu przeprowadzenia legalizacji zagraniczne-
go dokumentu urzędowego ma prawo żądać przedłożenia tłumacze-
nia tego dokumentu na język rosyjski, sporządzonego przez tłumacza 
przysięgłego.  
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Artykuł 28. 
Żądanie dokumentów

1. Na wniosek obywateli Federacji Rosyjskiej, obywateli innych państw 
i bezpaństwowców urzędnik konsularny żąda od organów państwo-
wych Federacji Rosyjskiej, organizacji i urzędów znajdujących się na 
terytorium Federacji Rosyjskiej, wydania odpisów z państwowego re-
jestru aktów stanu cywilnego, dokumentów o wykształceniu, o stażu 
pracy oraz innych dokumentów dotyczących spraw i interesów wnio-
skodawców. 

2. Na wniosek obywateli Federacji Rosyjskiej, obywateli innych państw 
i bezpaństwowców, w związku z żądaniem organizacji i urzędów znaj-
dujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej, urzędnik konsularny 
żąda od właściwych organów państwowych państwa przyjmującego 
dokumentów dotyczących spraw i interesów wnioskodawców. 

Artykuł 29. Czynności konsularne w stosunku do statków, okrętów wo-
jennych, wojennych okrętów pomocniczych i członków ich załóg

1. Urzędnik konsularny świadczy statkom pływającym pod banderą pań-
stwową Federacji Rosyjskiej (dalej – statki), okrętom wojennym i wo-
jennym okrętom pomocniczym Federacji Rosyjskiej (dalej – okręty), 
znajdującym się na terytorium okręgu konsularnego, pomoc w zakre-
sie ich wzajemnych stosunków z właściwymi organami okręgu konsu-
larnego oraz w zakresie zabezpieczenia materialno-technicznego. 

2. Urzędnik konsularny ma prawo wizytacji statku (okrętu) i informowa-
nia jego kapitana o ustawodawstwie państwa przyjmującego, zwycza-
jach lokalnych, a także o tym, że wpłynięcie statku (okrętu) w ten lub 
inny port jest niepożądane, niebezpieczne lub niemożliwe. 

3. W przypadku podjęcia przez właściwe organy państwa przyjmującego 
środków przymusu wobec statku (okrętu) lub prowadzenia dochodze-
nia przeciwko członkom załogi statku (okrętu), urzędnik konsularny 
podejmuje niezbędne działania w celu nawiązania kontaktu z kapita-
nem statku (okrętu) i (lub) z innymi członkami załogi statku (okrętu) 
oraz domaga się, aby mógł być obecny przy przeprowadzaniu przez 
właściwe organy państwa przyjmującego czynności śledczych lub in-
nych czynności o charakterze przymusowym wobec statku (okrętu) 
i (lub) członków załogi albo wymaga od właściwych organów pań-
stwa przyjmującego informacji o okolicznościach i skutkach podjęcia 
tych działań. 
4. W przypadku wezwania kapitana lub innego członka załogi statku 

(okrętu) przez właściwe organy państwa przyjmującego w celu złożenia 
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zeznań na lądzie w sprawach dotyczących statku (okrętu) lub jego ładun-
ku stosuje się przepisy ustępu 3 niniejszego artykułu. 

5. W razie wypadku na morzu urzędnik konsularny podejmuje dzia-
łania w celu zapewnienia niezbędnej pomocy statkowi (okrętowi), człon-
kom jego załogi i pasażerom, a także działania w celu zabezpieczenia stat-
ku (okrętu), jego własności i ładunku. 

6. Urzędnik konsularny może:
1) wizytować statek oraz przeprowadzać wywiad z jego kapitanem 

i innymi członkami załogi odnośnie do warunków żeglugi; 
2) wyjaśniać okoliczności wypadków, do których doszło podczas że-

glugi statku (okrętu) lub w czasie postoju statku (okrętu) w porcie; 
3) żądać od kapitana statku przedłożenia dokumentów sądowych 

w celu zaznajomienia się z nimi;
4) zwracać się do kapitana statku (okrętu) o pomoc w transporcie do 

portów Federacji Rosyjskiej obywateli Federacji Rosyjskiej, poczty oraz ła-
dunków. 

Artykuł 30. 
Wydanie tymczasowego świadectwa uprawniającego do żeglugi  

pod banderą państwową Federacji Rosyjskiej

1. Na pisemny wniosek osób zainteresowanych urzędnik konsularny 
wydaje w stosunku do statków, nabytych poza granicami Federacji Ro-
syjskiej, tymczasowe świadectwo uprawniające do żeglugi pod banderą 
państwową Federacji Rosyjskiej. Tymczasowe świadectwo jest ważne od 
momentu jego wydania do dnia rejestracji statku w państwowym reje-
strze sądowym Federacji Rosyjskiej, rosyjskim międzynarodowym reje-
strze statków lub księdze sądowej, nie dłużej jednak niż sześć miesięcy od 
dnia jego wydania. 

2. Dla sporządzenia tymczasowego świadectwa uprawniającego do 
żeglugi pod banderą państwową Federacji Rosyjskiej wnioskodawca, 
w zależności od podstaw nabycia statku, przedstawia dokumenty zgod-
nie z zasadami ustalonymi przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.  
3. W przypadku utraty, podczas znajdowania się statku poza granicami 

Federacji Rosyjskiej, świadectwa uprawniającego do żeglugi pod ban-
derą państwową Federacji Rosyjskiej lub karty statku, urzędnik kon-
sularny, na podstawie wniosku kapitana statku, wydaje tymczasowe 
świadectwo uprawniające do żeglugi pod banderą państwową Federa-
cji Rosyjskiej lub tymczasową kartę statku, które po przybyciu statku 
do portu Federacji Rosyjskiej podlegają przekazaniu w ciągu dziesię-
ciu dni do organu, w którym zarejestrowano statek, w celu otrzymania 
duplikatów utraconych dokumentów statku. 
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Artykuł 31. 
Czynności konsularne w stosunku do statków powietrznych,  

środków transportu drogowego i kolejowego oraz członków ich załóg

W stosunku do statków powietrznych, środków transportu drogowe-
go i kolejowego zarejestrowanych lub zaewidencjonowanych w Federacji 
Rosyjskiej oraz członków ich załóg, znajdujących się na terytorium okręgu 
konsularnego, stosuje się przepisy artykułu 29 niniejszej Ustawy Federal-
nej. 

Artykuł 32. 
Czynności konsularne w zakresie ochrony sanitarnej

W przypadku pojawienia się w obrębie okręgu konsularnego chorób 
zakaźnych urzędnik konsularny niezwłocznie informuje o tym federalny 
organ władzy wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych, okre-
ślając nazwę regionu rozprzestrzeniania się choroby, liczbę chorych oraz 
środki przeciwdziałania, podejmowane przez właściwe organy państwa 
przyjmującego. 

Artykuł 33. 
Czynności konsularne w zakresie ochrony fitosanitarnej 

1. W przypadku pojawienia się w obrębie okręgu konsularnego szkodni-
ków roślinnych, patogenów roślinnych oraz chwastów o charakterze 
zakaźnym urzędnik konsularny niezwłocznie informuje o tym fede-
ralny organ władzy wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych. 

2. Na wniosek obywateli Federacji Rosyjskiej urzędnik konsularny uprze-
dza ich o konieczności przedstawienia przy wjeździe do państwa 
przyjmującego odpowiednich certyfikatów na roślinny, produkty i su-
rowce pochodzenia roślinnego, świadectwa o państwowej rejestracji 
pestycydów i (lub) środków agrochemicznych, a także informuje oso-
by zainteresowane o zasadach wwożenia do państwa wysyłającego 
nasion, żywych roślin, sadzonek, świeżych owoców i warzyw.

Artykuł 34. 
Czynności konsularne w zakresie ochrony weterynaryjnej 

1. W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się lub rozprzestrzenienia 
się w obrębie okręgu konsularnego masowych chorób zwierząt, a tak-
że zagrożenia rozprzestrzeniania się lub rozprzestrzenienia się chorób, 
wspólnych dla ludzi i zwierząt, urzędnik konsularny niezwłocznie 
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informuje o tym federalny organ władzy wykonawczej, właściwy do 
spraw zagranicznych. 

2. Na wniosek obywateli Federacji Rosyjskiej urzędnik konsularny uprze-
dza ich o konieczności przedstawienia przy wjeździe do państwa 
przyjmującego odpowiednich świadectw weterynaryjnych dla zwie-
rząt, produktów i surowców pochodzenia zwierzęcego, a także infor-
muje osoby zainteresowane o zasadach wwożenia zwierząt do pań-
stwa wysyłającego. 

Artykuł 35. 
Czynności konsularne w celu zabezpieczenia i renowacji rosyjskich  

pochówków wojskowych i cywilnych 

1. Urzędnik konsularny prowadzi rejestr rosyjskich pochówków wojsko-
wych i cywilnych, znajdujących się w obrębie okręgu konsularnego, 
oraz regularnie przeprowadza nadzór nad ich stanem, w razie koniecz-
ności współpracując z właściwymi organami państwa przyjmującego. 

2. Urzędnik konsularny przynajmniej raz w roku przedstawia federalne-
mu organowi władzy wykonawczej, właściwemu do spraw zagranicz-
nych, propozycje podjęcia niezbędnych działań w celu zabezpieczenia 
i renowacji rosyjskich pochówków wojskowych i cywilnych, znajdują-
cych się w obrębie okręgu konsularnego. 

3. W przypadku wyrządzenia szkody rosyjskim pochówkom wojsko-
wym lub cywilnym, umieszczonym na nich nagrobkom, tablicom lub 
innym konstrukcjom pamiątkowym, a także w przypadku pojawienia 
się groźby wyrządzenia takiej szkody, urzędnik konsularny informuje 
o tym federalny organ władzy wykonawczej, właściwy do spraw za-
granicznych, i zwraca się do organów władzy państwa przyjmującego 
z żądaniem podjęcia niezbędnych działań.  

Artykuł 36. 
Opłaty konsularne i opłaty z tytułu zwrotu wydatków rzeczywistych 

1. W zamian za dokonanie przez urzędników konsularnych czynności 
konsularnych pobiera się opłaty konsularne, a także opłaty z tytu-
łu zwrotu wydatków rzeczywistych, związanych z wykonywaniem 
określonych czynności. 

2. Wysokość opłat konsularnych ustala Rząd Federacji Rosyjskiej. 
3. Wysokość opłat z tytułu zwrotu wydatków rzeczywistych, związanych 

z wykonywaniem czynności konsularnych, określana jest przez szefa 
przedstawicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej w państwie 
przyjmującym na podstawie jednolitego systemu obliczania stawek 
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odpowiednich opłat, określonego przez federalny organ władzy wy-
konawczej, właściwy do spraw zagranicznych. 

4. Obywatele Federacji Rosyjskiej są zwolnieni od uiszczania opłat z ty-
tułu zwrotu wydatków rzeczywistych, związanych z wykonywanymi 
w stosunku do nich czynnościami konsularnymi.  

5. Szef przedstawicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej lub 
kierownik urzędu konsularnego może obniżyć stawki opłat konsular-
nych i opłat z tytułu zwrotu wydatków rzeczywistych, związanych 
z wykonywaniem czynności konsularnych, lub zwolnić od uiszczenia 
takich opłat poszczególne osoby na ich wniosek, jeżeli podane przez 
nich przyczyny zostaną uwiarygodnione i uznane za uzasadnione. 

6. Od uiszczania opłat konsularnych i opłat z tytułu zwrotu wydatków 
rzeczywistych, związanych z wykonywaniem czynności konsular-
nych, zwolnione są:
1) federalne organy władzy państwowej; 
2) osoby fizyczne – Bohaterowie Związku Radzieckiego, Bohatero-

wie Federacji Rosyjskiej oraz osoby odznaczone Orderem Chwały, 
uczestnicy i ofiary II wojny światowej, obywatele, którym przy-
znano znak „Mieszkańca blokowanego Leningradu”, obywateli 
dotknięci katastrofą elektrowni atomowej w Czarnobylu, a także 
innym promieniowaniem lub katastrofą. 

7. Opłaty konsularne oraz opłaty z tytułu zwrotu wydatków rzeczywi-
stych, związane z wykonaniem przez urzędników konsularnych czyn-
ności konsularnych, są zbierane i wydatkowane zgodnie z postano-
wieniami ustawodawstwa budżetowego Federacji Rosyjskiej. 

Artykuł 37. 
Status konsula honorowego 

1. Federalny organ władzy wykonawczej, właściwy do spraw zagranicz-
nych, za zgodą państwa przyjmującego, może powierzyć wykonywa-
nie odrębnych funkcji konsulowi honorowemu. 

2. Konsulem honorowym może być zarówno obywatel Federacji Rosyj-
skiej, jak i obywatel innego państwa, należący do osób mających sza-
nowaną pozycję społeczną w państwie przyjmującym oraz posiada-
jących niezbędne cechy osobowe, a także zdolność do prawidłowego 
wykonywania przydzielonych mu funkcji konsularnych. 

3. Konsul honorowy nie należy do służby państwowej Federacji Rosyj-
skiej oraz nie otrzymuje od Federacji Rosyjskiej jakiegokolwiek wyna-
grodzenia pieniężnego za wykonywanie swoich funkcji. 

4. Konsula honorowego mianuje oraz odwołuje ze stanowiska federalny 
organ władzy wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych. 
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5. Konsul honorowy wykonuje swoje funkcje pod kierownictwem przed-
stawicielstwa dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej lub urzędu kon-
sularnego w państwie przyjmującym, znajdującego się na terytorium 
okręgu konsularnego, w obrębie którego wykonuje on swoje funkcje. 
W razie braku w państwie przyjmującym przedstawicielstwa dyplo-
matycznego Federacji Rosyjskiej lub urzędu konsularnego, federalny 
organ władzy wykonawczej, właściwy do spraw zagranicznych, po-
wierza odpowiednie kierownictwo przedstawicielstwu dyplomatycz-
nemu Federacji Rosyjskiej lub urzędowi konsularnemu ustanowio-
nemu w jednym z państw sąsiadujących z państwem przyjmującym 
konsula honorowego lub w jednym z państw bliżej położonych. 

6. Za zgodą państwa przyjmującego oraz federalnego organu władzy 
wykonawczej, właściwego do spraw zagranicznych, konsul honoro-
wy może jednocześnie wykonywać obowiązki konsula honorowego 
w innym państwie. 

Artykuł 38. 
Funkcje konsula honorowego

1. Konsul honorowy może wykonywać następujące funkcje konsularne:
1) prowadzić ewidencję obywateli Federacji Rosyjskiej, tymczasowo 

przebywających lub zamieszkujących na stałe na terytorium okrę-
gu konsularnego oraz zapewniać ochronę ich praw i interesów 
w ramach swoich kompetencji; 

2) podejmować działania w celu poszukiwania zaginionych na teryto-
rium okręgu konsularnego obywateli Federacji Rosyjskiej; 

3) świadczyć pomoc obywatelom Federacji Rosyjskiej, znajdującym 
się na terytorium okręgu konsularnego, w realizacji ich praw wy-
borczych podczas wyborów do federalnych organów władzy pań-
stwowej oraz prawa do uczestniczenia w referendum przeprowa-
dzanym przez Federację Rosyjską;  

4) podejmować działania w celu ochrony praw i interesów zamiesz-
kujących na stałe na terytorium okręgu konsularnego obywateli 
Federacji Rosyjskiej, nad którymi wymaga się ustanowienia opieki 
lub kurateli; 

5) świadczyć niezbędną pomoc statkom (okrętom), statkom powietrz-
nym, środkom transportu drogowego i kolejowego, zarejestro-
wanym lub zaewidencjonowanym w Federacji Rosyjskiej oraz 
członkom ich załóg, znajdującym się na terytorium okręgu konsu-
larnego. 

2. Umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej oraz jej ustawodawstwo 
mogą przewidywać inne funkcje konsula honorowego. 
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Rozdział 6. 
PRZEPISY KOńCOWE

Artykuł 39. 
Utrata mocy przez odrębne przepisy Podstaw ustawodawstwa Federacji 

Rosyjskiej o notariacie

Za przepisy, które utraciły moc, uznaje się pkt. 3, 4, 12-15 ustępu pierw-
szego artykułu 38 Podstaw ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej o notaria-
cie z dnia 11 lutego 1993 roku Nr 4462-1 (Dziennik Zjazdu Parlamentarzy-
stów Federacji Rosyjskiej i Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej 1993, Nr 
10, s. 375). 

Artykuł 40. 
Uznanie za nieważne na terytorium Federacji Rosyjskiej  

odrębnych aktów ustawodawczych Związku SRR

Uznaje się za nieważne na terytorium Federacji Rosyjskiej:
1) Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 25 czerwca 1976 roku 

Nr 4146-IX o zatwierdzeniu karty konsularnej ZSRR (Dziennik Rady 
Najwyższej ZSRR 1976, Nr 27, s. 404); 

2) Ustawę ZSRR z dnia 29 października 1976 roku Nr 4697-IX o zatwier-
dzeniu Dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o zatwierdzeniu 
karty konsularnej ZSRR (Dziennik Rady Najwyższej ZSRR 1976, Nr 
44, s. 633); 

3) Artykuł 4 rozdziału II Dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 
z dnia 11 lutego 1981 roku Nr 3908-X o wniesieniu zmian i uzupełnień 
do niektórych aktów ustawodawczych ZSRR o stosunkach między-
narodowych i zewnętrznych stosunkach ekonomicznych (Dziennik 
Rady Najwyższej ZSRR 1981, Nr 7, s. 156); 

4) Ustawę ZSRR z dnia 24 czerwca 1981 roku Nr 5156-X o zatwierdze-
niu Dekretów Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o wniesieniu zmian 
i uzupełnień do niektórych aktów ustawodawczych ZSRR w części 
odnoszącej się do zatwierdzenia artykułu 4 rozdziału II Dekretu Pre-
zydium Rady Najwyższej ZSRR z dnia 11 lutego 1981 roku o wniesie-
niu zmian i uzupełnień do niektórych aktów ustawodawczych ZSRR 
o stosunkach międzynarodowych i zewnętrznych stosunkach ekono-
micznych (Dziennik Rady Najwyższej ZSRR 1981, Nr 26, s. 840). 
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Artykuł 41. 
Wejście w życie niniejszej Ustawy Federalnej

Niniejsza Ustawa Federalna wchodzi w życie po upływie stu osiem-
dziesięciu dni od dnia jej oficjalnego opublikowania. 

Prezydent 
Federacji Rosyjskiej                                                                 D. Miedwiediew

Moskwa, Kreml 
5 lipca 2010 roku 
Nr 154-FZ (№ 154-ФЗ)

4tłum. Iryna Kozak*  

* Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.





recenzje





Jan izdebski
Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa  
administracyjnego
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 218

W ostatnim czasie polska literatura z zakresu nauki administracji 
wzbogaciła się o książkę Jana Izdebskiego pt. Koncepcja misji administracji 
publicznej w nauce prawa administracyjnego, opublikowaną nakładem Wy-
dawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zagadnienie misji organizacji zarówno prywatnej, jak i publicznej, jest 
obecnie często podnoszone, jako jeden z elementów konstytuujących or-
ganizację. Misję wiąże się z wizją i strategią rozwoju. Misja pozwala na 
samookreślenie się organizacji, konstruowanie jej tożsamości i budowę 
kultury organizacyjnej. Tematyka ta jest przenoszona z sektora biznesu 
i adaptowana w sektorze administracji publicznej. Znajduje również swe 
zastosowanie w III sektorze, skupiającym organizacje pozarządowe. Te-
mat podjęty w recenzowanej monografii jest więc bardzo aktualny.

Autor na przykładzie koncepcji misji administracji publicznej zamie-
rzał wykazać, że „istnieje konieczność wprowadzania do nauki prawa 
administracyjnego pojęć z zakresu nauk o zarządzaniu, a w szczególno-
ści teorii organizacji i zarządzania” (s. 11). Biorąc pod uwagę treść, jak 
i objętość pracy, recenzent odniósł wrażenie, iż nie tyle Autorowi udało 
się napisać monografię, poświęconą – jakże wąskiemu – zjawisku misji 
administracji publicznej, lecz rzetelne opracowanie  do nauki administra-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem misji organizacji I sektora. Większość 
uwag recenzenta będzie dlatego odnosiło się do rozumienia nauki o admi-
nistracji. Będą one miały charakter dyskusyjny i nie umniejszają walorów 
merytorycznych recenzowanej pracy.

W książce Autor dotknął istotnego problemu: miejsca i charakteru 
nauk administracyjnych. Kierował się podziałem tych nauk wedle kla-
sycznej triady nauk administracyjnych, zgodnie z którą dzielą się one na 
naukę administracji, naukę prawa administracyjnego oraz naukę polityki 
administracyjnej. Podkreślił, iż cechą dorobku polskiej nauki prawa ad-
ministracyjnego „jest otwarcie na zagadnienia z zakresu teorii organiza-
cji i zarządzania w administracji publicznej” (s. 12). Recenzent widzi ten 
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problem od nieco innej strony, jako wynik braku „samoświadomości” 
i samodzielności nauk o administracji, które normatywnie traktuje się 
jako dyscypliny dziedzin nauk prawnych w obszarze nauk społecznych. 
Dlatego pojawia się konieczność sięgania przez administratywistów do 
nauk o zarządzaniu, opieranie się na wiedzy potocznej, pomieszanie dy-
daktyczne przedmiotów typu „Nauka o administracji” oraz „Organizacja 
i zarządzanie w administracji publicznej”, jak również braku dookreślenia 
dyscypliny pod nazwą „Teoria administracji”. Stąd też brakowało recen-
zentowi szerszego odniesienia, w recenzowanej pozycji, do koncepcji Er-
nesta Knosali, który wyróżnił dwie funkcje nauki administracji: preskryp-
tywną i deskryptywną1. 

Problemy wiążą się także z definiowaniem polityki administracyj-
nej. O ile na poziomie ogólnym (jako „polityki administracji publicznej”) 
może być to albo niemożliwe, albo mało utylitarne, o tyle sprawdza się 
na poziomie szczegółowym (np. polityki celnej, podatkowej, społecznej). 
Wówczas przestaje być to przedmiotem zainteresowania dyscyplin prawa 
i administracji, a staje się przedmiotem badań między innymi ekonomii 
(np. krzywa Laffera). W konsekwencji przyszli prawnicy i administra-
tywiści nie są zapoznawani z cywilizacyjnymi skutkami normatywnych 
rozwiązań i administracyjnych procedur, do których tworzenia i wdraża-
nia są kształceni. Recenzent dlatego jest zwolennikiem wydzielenia trzech 
dyscyplin zarówno w nauce, jak i dydaktyce: teorii administracji, nauki 
o organizacji, podstaw zarządzania, a co za tym idzie ścisłego ich rozgra-
niczania. Te trzy propedeutyczne przedmioty powinny być uzupełniane 
szczegółowymi „politykami”, o których była wyżej mowa.

W innym ujęciu teoria administracji mogłaby zostać wpleciona do 
dwóch z wymienionych przedmiotów: nauki o organizacji oraz podstaw 
zarządzania, jedynie jako moduł uwzględniający specyfikę instytucji I sek-
tora. Zajęcia z tego modułu pozwoliłyby dydaktykom na podkreślenie 
znaczenia nie tylko rachunku ekonomicznego w kształtowaniu admini-
stracji publicznej, ale zwłaszcza interesu publicznego (o ile nie byłby wy-
korzystywany przez określone lobby do wadliwej redystrybucji dochodu 
społecznego, przyczyniającego się do ubożenia biednych i bogacenia bo-
gatych). W takim wypadku zarówno dyscyplina nauki o administracji, jak 
i teoria administracji zwyczajnie by zanikły albo weszłyby w skład szer-
szej polityki publicznej.

Bolączką nauki o administracji jest – zdaniem recenzenta – nieumiejęt-
ność sformułowania obiektywnych prawideł działania administracji, o ile 
jest to w ogóle możliwe. Wnioski mogą być bowiem wysnuwane na zbyt 
wysokim poziomie ogólności, aby były przydatne do bieżącego admini-

1 E. Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa 2010, s. 23. 
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strowania sprawami publicznymi2. Dlatego recenzent sceptycznie ocenia 
rolę nauki administracji w formułowaniu obiektywnych zasad funkcjono-
wania organizacji (por. s. 39).

Nauka administracji, owszem, nie posiada swoistych metod badaw-
czych (por. s. 47), ale warto też podkreślić, że jej przedstawiciele – mimo 
licznych publikacji oraz wieloletniego uczestnictwa w dyskursie nauko-
wym –  ich nie wypracowali. Zbyt rzadko tworzą modele funkcjonowania 
I sektora, które uwzględniałyby czynniki ekonomiczne, organizacyjne po-
lityczne, psychologiczne i inne. Być może więc pozostają jedynie na po-
ziomie uporządkowanego i szczegółowego opisu, po pierwsze przepisów 
prawa administracyjnego, a po drugie organizacji i działalności instytucji 
administracyjnych (por. s. 34). Opis ten jest wzbogacany o postulaty de 
lege ferenda, gdyż polityka administracji przemienia się w politykę pra-
wa. Autor dobitnie i jakże słusznie podkreślił, iż „prawo administracyjne 
tworzy administrację publiczną” (s. 68), a „oddzielanie porządku orga-
nizacyjnego od normatywnego w administracji publicznej jest zabiegiem 
sztucznym” (s. 73). Jednak w odczuciu recenzenta przewaga pierwiastka 
prawnego nad administracyjnym w nauce administracji jest zbyt wyraź-
na, co może powodować ograniczanie się jej reprezentantów do wykładni 
przepisów prawa administracyjnego i przypadkowego wplatania wątków 
z zakresu zarządzania. Takiego błędu Autor nie popełnił, a jego refleksje 
nad znaczeniem misji organów administracji publicznej są wartościowe.

Jeśli chodzi o samo pojęcie misji, to recenzent optuje za powiązaniem 
misji z wizją organizacji tak, by wizja mówiła, czym organizacja chce być 
w przyszłości, a misja odpowiadała na pytanie, jak organizacja chce do 
tego dotrzeć. Odpowiadałaby jednemu z ujęć zaprezentowanych przez 
Autora w drugim rozdziale (s. 82). Wyrazistym przykładem jest misja 
Ministerstwa Gospodarki: „Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworze-
nie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospo-
darczej”. Nie do końca koresponduje z tym – w mniemaniu recenzenta 
– treść wizji tej instytucji, która ukierunkowana jest na pozytywne cechy 
ministerstwa jako organizacji. Elementy wizji są więc tak układane, że po-
zwalają ocenić jednostkowe działania Ministerstwa pod kątem zgodności 
z misją (co prawda bez konsekwencji prawnych). Dzieje się tak w sytu-
acji, gdy treść obu pojęć musi być konstruowana w odwołaniu do poza-
prawnego systemu norm. Dekodując treść misji, trzeba wychodzić poza 
prawny system norm, nawet gdy termin „misja” jest wpisany w treść aktu 

2 Typowym prawidłem byłoby na przykład twierdzenie: „podwyższenie ceł prowa-
dzi do wzrostu przemytu”, które bardzo łatwo można sfalsyfikować i musiałoby być moc-
no skonkretyzowane, gdyż zależy od wielu zmiennych, choćby gabarytu towarów obłożo-
nych cłem, gdyż łatwiej jest przemycać drobne przedmioty.
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prawnego, jak w przypadku ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Zasługą Autora recenzowanej publikacji jest podkreślenie pojęcia „mi-
sji” jako instrumentu służącego wdrażaniu określonej techniki zarządza-
nia (zob. s. 184), zgodnej z dobrem wspólnym. Misja nadaje treść kultu-
rze organizacyjnej biurokracji, która powinna być przyjazna obywatelom. 
Nie może być zależna od doraźnych celów podmiotów administracyjnych 
(w tym wyższych urzędników) i wytycznych politycznych (por. s. 189). 
Musi kształtować etos osób zatrudnionych w danym podsystemie admi-
nistracji publicznej, dla przykładu – administracji skarbowej.

Przy analizie koncepcji misji dobrym zabiegiem – dokonanym przez 
Autora – było odwołanie się do przykładów misji różnych instytucji dzia-
łających w systemie administracji publicznej (celowo recenzent unika 
sformułowania „organów administracji publicznej”, gdyż pojęcie insty-
tucji jest szersze), na przykład Służby Celnej (zob. s. 84). Przykład misji 
jednostek samorządu terytorialnego Autor zaczerpnął zaś z miasta Siedl-
ce. Recenzent jest pewien, iż kolejni badacze będą sięgać do definicji mi-
sji administracji publicznej, zaproponowanej przez Autora (s. 121), która 
niewątpliwie stanowi ważny wkład w dorobek nauk administracyjnych. 
Autor wykazał się także – wysoko ocenioną przez recenzenta – umiejętno-
ścią wplatania w treść książki cytatów z prac dziewiętnastowiecznych kla-
syków polskiej myśli administracyjnej: Feliksa Ksawerego Szaniawskiego 
i Antoniego Okolskiego. Ukazał tym samym nie tylko ciągłość dokonań 
polskich administratywistów, ale przede wszystkim ich aktualność. Po-
wiązał także opinie dawnych autorów z najnowszą literaturą przedmiotu.

Recenzentowi zabrakło jednak głębszego spojrzenia ze strony Auto-
ra na proces formułowania misji (s. 81), który – jak wynika z doświad-
czenia recenzenta w pracy z organizacjami pozarządowymi – jest proce-
sem długotrwałym i skomplikowanym. Organizacja powinna wziąć pod 
uwagę między innymi pozycję interesariuszy, gdyż misja stanie się ofi-
cjalnym credo, podanym do publicznej wiadomości, a przez to i podda-
nym zewnętrznej ocenie. Autor niekiedy też prowadził na kartach książki 
rozważania niezwiązane bezpośrednio z misją administracji publicznej. 
W przypadku misji administracji rządowej ograniczył się do opisu orga-
nów, wyliczenia kompetencji i działów tej administracji. Wobec admini-
stracji samorządowej wymienił jedynie zadania gmin, powiatów i woje-
wództwa (s. 136 i nast.). Omawiając politykę administracyjną nie sięgnął 
do pozycji autorstwa Piotra Szreniawskiego. Nie wykorzystał literatury 
obcojęzycznej i na przykład niemieckich prób wdrażania Leitbild der Ver-
waltung. Nie w pełni recenzent zgodziłby się z krytyką nowego publiczne-
go zarządzania (s. 188). Traktowanie świadczeń publicznych, jako „usług” 
oferowanych obywatelom, które oni „kupują”, płacąc podatki, może być 
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bowiem interesującym poznawczo zabiegiem badawczym. Łatwo jest też 
znaleźć miernik sukcesu i porażki w urzędach państwowych, gdyż bę-
dzie to jakość takiej publicznej usługi (por. s. 191). Jeśli przedsiębiorca lub 
organizacja społeczna mogą dane usługi świadczyć taniej i lepiej, wtedy 
należy zrezygnować z bezpośredniego udziału państwa na tym polu. Re-
cenzent pragnie jednak zaznaczyć, iż nie jest zwolennikiem zastępowa-
nia decyzji administracyjnych umowami cywilnoprawnymi w działaniu 
administracji publicznej. Decyzja administracyjna – według recenzenta – 
silniej krępuje biurokrację, dając większą pewność działania obywatelowi 
niż umowa, co widać na przykładzie umów zawieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego z osobami fizycznymi, czy podmiotami III sek-
tora. Ponadto proces negocjacji umów przez administrację publiczną staje 
się częstokroć fikcyjny. Sprowadza się do narzucania zainteresowanym 
obywatelom zdania urzędników albo transponowania woli polityków 
szczebla regionalnego lub centralnego, uwarunkowanej bieżącymi intere-
sami lub stanem budżetu.

Drobne uwagi recenzent pragnie zgłosić pod kątem redakcyjnym bi-
bliografii. Autor zastosował przejrzysty podział bibliografii na akty praw-
ne, orzecznictwo, literaturę i tzw. „inne źródła”. Wśród innych źródeł 
umieścił jednak materiał Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i dwa opra-
cowania internetowe: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 
Urzędu Miasta Siedlce. Raczej należało wyodrębnić sekcją „Źródła” przed 
sekcją literatury, a strony internetowe zamieścić w osobnej sekcji „Inter-
net”. Wygodniej dla czytelnika jest, gdy poszczególne pozycje bibliogra-
ficzne z zakresu literatury rozpoczynają się nie od inicjałów autorów, lecz 
nazwisk. Autor mógł także ujednolicić pisownię cytowanych numerów 
czasopism naukowych (jak w pozycji nr 27). Skróty typu „AUWr PPiA” 
powinny być rozwinięte, choć biorąc pod uwagę adresatów recenzowanej 
książki, a są nimi nauczyciele akademiccy specjalizujący się w naukach 
administracyjnych, będą one dla nich oczywiste. Początkowo recenzent 
zastanawiał się nad zabiegiem włączenia tekstów opublikowanych w In-
ternecie do literatury, ale – po przejrzeniu sekcji źródłowej – zamysł Auto-
ra okazał się klarowny: w sekcji „Literatura” Autor zawarł te teksty onli-
ne, które mają charakter naukowy.

W sekcji „Akty prawne” Autor zachował prawidłowy układ wymie-
nianych dokumentów, tj. hierarchiczno-chronologiczny, rozpoczynając od 
Konstytucji, a kończąc na komunikacie Ministra Finansów. Między zarzą-
dzeniami umieścił jednak uchwałę Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów niepotrzebnie wymieniając jej nowelizacje. Przy zarządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie strategii działania 
Służby Celnej Autor powinien dodać, iż było to zarządzenie niepubliko-
wane, o numerze PR1/0311/309(4)/LWZ/10/1652 SC.



190 Recenzje

Zabrakło też – choćby na wewnętrznej stronie okładki – informacji 
o uwzględnionym przez Autora stanie prawnym. Z bibliografii można 
się domyśleć, iż Autor zakończył pracę w grudniu 2011 roku, gdyż z tego 
okresu pochodzi jeden z ostatnich cytowanych materiałów internetowych 
(sekcja „Literatura” pozycja nr 179). Recenzent dlatego zwrócił na ten fakt 
uwagę, gdyż wspomniana uchwała Centralnej Komisji utraciła moc obo-
wiązującą w dniu 1 października 2011 roku, gdy weszły w życie nowe-
lizacja prawa o szkolnictwie wyższym i rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wie-
dzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 
179, poz. 1065).

Na zakończenie recenzent chciałby podkreślić, iż ta wartościowa książ-
ka została starannie wydrukowana i co interesujące od strony technicznej 
– atrakcyjną czcionką bezszeryfową. Jest to rzadko spotykane, a w przy-
padku przeróbki wersji papierowej na e-booka wielce ułatwiające lekturę 
na nośnikach elektronicznych.

3Karol Dąbrowski*

* Dr, Pracownia Badań nad Samorządami przy Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, 
Ryki.



kinga Stasiak
Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego 
sadownictwa karnego
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 324

Do umiędzynarodowionych trybunałów karnych, zwanych też try-
bunałami mieszanymi, czy hybrydowymi, na dzień dzisiejszy zaliczamy: 
Specjalny Trybunał dla Sierra Leone, Nadzwyczajne Izby w Sądach Kam-
bodżańskich, Specjalne Panele w Timorze Wschodnim, Panele Umiędzy-
narodowione w Kosowie, Izbę ds. Zbrodni Wojennych w Bośni i Herce-
gowinie oraz Specjalny Trybunał dla Libanu. Powstanie tych trybunałów 
świadczy bez wątpienia o ogromnej potrzebie ich tworzenia i postępie, 
który dokonał się w świadomości państw. 

Przypomnieć należy, że rozwój idei międzynarodowej odpowiedzial-
ności jednostki należy wiązać z rozwojem regulacji międzynarodowego 
prawa humanitarnego w drugiej połowie XIX wieku. Pierwsze przypadki 
pociągnięcia jednostki do odpowiedzialności za naruszenie norm prawa 
międzynarodowego były jednak znane już w XV wieku. 

Merytoryczna dyskusja na temat kształtu międzynarodowej odpowie-
dzialności osób fizycznych toczyła się w doktrynie prawa międzynarodo-
wego de facto na przestrzeni ubiegłego stulecia. Pamiętamy, że początko-
wo problem niechętnie był dostrzegany, a to z uwagi na praktykowaną 
przez państwa zasadę, w myśl której tylko państwo jest uprawnione do 
osądzenia jednostki, zgodnie z jego prawem wewnętrznym. Siła tej regu-
ły tkwiła w zasadzie suwerenności państwowej. Późniejszy rozwój prawa 
międzynarodowego i krwawe wojny w I połowie XX wieku zapoczątko-
wały zmiany w doktrynie i praktyce państw, co ugruntowało koncepcję 
odpowiedzialności karnej jednostek na gruncie prawa międzynarodowe-
go. Efektem ewolucji tej idei jest powstanie międzynarodowych trybuna-
łów karnych ad hoc, Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz umię-
dzynarodowionych trybunałów karnych.

Problematyka umiędzynarodowionych  trybunałów karnych stanowi 
bardzo szeroki obszar badawczy. Złożoność tematyki sprawia, że jej pod-
jęcie jest sporym wyzwaniem naukowym. Trudno bowiem omówić rze-
telnie poszczególne zagadnienia, nie pomijając przy tym wszystkich istot-
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nych kwestii. Wydaje się, że Autorce recenzowanej monografii udało się 
to. Jej treść to uporządkowana i syntetyczna wiedza na temat wciąż mało 
opisany w polskim piśmiennictwie prawniczym. Pozycja jest, jak dotąd, 
jedyną na rynku wydawniczym książką poświęconą wyłącznie problema-
tyce umiędzynarodowionych trybunałów karnych. Wypełniając tę lukę, 
stanowi świetne uzupełnienie polskiej bibliografii prawniczej z zakresu 
międzynarodowego prawa karnego. 

Rozważania i analiza zostały oparte na bogatej bazie źródłowej. Two-
rzy ją obszerny zbiór dokumentów międzynarodowych wraz z reprezen-
tatywnym orzecznictwem sądów międzynarodowych oraz właściwie do-
brany zbiór literatury przedmiotu.

Recenzowana monografia powstała na podstawie rozprawy doktor-
skiej pt. „Umiędzynarodowione trybunały karne w systemie międzyna-
rodowego sądownictwa karnego”, która była przedmiotem publicznej 
obrony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 2010 r. Zawarta w niej 
problematyka została podzielona na pięć rozdziałów. W każdym z nich 
Autorka przekrojowo omawia poszczególne zagadnienia, czyniąc uwagi 
porównawcze, co niewątpliwie podnosi walor merytoryczny pozycji.

We wstępie Autorka zaznacza, że celem analizy przeprowadzonej 
w monografii jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy ukształtował się 
jednolity model trybunałów umiędzynarodowionych, jakie relacje łączą te 
trybunały z innymi trybunałami karnymi i jaki wkład wnoszą trybunały 
umiędzynarodowione na rzecz rozwoju międzynarodowego prawa kar-
nego (s. 11).

Rozdział pierwszy Geneza trybunałów umiędzynarodowionych ma cha-
rakter wprowadzający. Autorka zwraca uwagę na różny kontekst histo-
ryczno-polityczny towarzyszący powstaniu każdego trybunału, tj. wojnę 
domową (Sierra Leone i Kambodża), walkę o realizację prawa do samo-
stanowienia narodów i walki etniczne (Kosowo, Timor Wschodni oraz 
Bośnia i Hercegowina), czy potrzebę osądzenia winnych zbrodni terrory-
zmu (Liban). Prowadzi ją to do wniosku, że sam charakter popełnionych 
zbrodni, jak i problemy z postawieniem winnych tych zbrodni przed kra-
jowym wymiarem sprawiedliwości, z uwagi na jego rozpad, przyczyniły 
się do rozważenia możliwości zastosowania innej niż dotychczas formy 
instytucji wymiaru sprawiedliwości (s. 55). Należy zauważyć, że są to 
czynniki dość charakterystyczne dla funkcjonowania międzynarodowego 
sądownictwa karnego. Jego organy powstają bowiem w sytuacjach wy-
jątkowych i/lub są alternatywą dla niewłaściwie działającego krajowego 
wymiaru sprawiedliwości. Autorka podkreśla również odmienny sposób 
tworzenia każdego trybunału i jego systemu, ze zróżnicowanym udzia-
łem społeczności zainteresowanego państwa.
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Rozdział drugi, zatytułowany Podstawy prawne, struktura i organizacja 
trybunałów umiędzynarodowionych, przedstawia: dokumenty, na podstawie 
których utworzono poszczególne trybunały, reguły procesowe i dowodo-
we stosowane w postępowaniach toczących się przed nimi, zasady powo-
ływania sędziów i ich status, inne organy uczestniczące w procesie przed 
trybunałami, aspekty administracyjne i finansowe funkcjonowania trybu-
nałów umiędzynarodowionych. Dla pełnej analizy powyższej tematyki  
Autorka odwołuje się szeroko do dokumentów międzynarodowych, w tym 
m.in. do zarządzeń misji pokojowych ONZ i orzecznictwa. Celem jest nie 
tylko przybliżenie czytelnikowi specyfiki organizacji i funkcjonowania try-
bunałów umiędzynarodowionych, ale również ukazanie pewnych cech 
wspólnych i odmienności występujących między nimi w tym zakresie. 
Do pierwszych autorka zalicza udział personelu międzynarodowego, jak 
i wewnętrznego (sędziów, prokuratorów, obrońców, pracowników admi-
nistracyjnych), finansowanie w oparciu o wkłady dobrowolne, charakter 
ad hoc, brak obowiązku współpracy z państwami trzecimi oraz udział ONZ 
w tworzeniu trybunałów (s. 124). W odniesieniu do drugich zauważa, że 
tylko w Izbach w Kambodży jest przewaga sędziów krajowych, natomiast 
w Izbie w Bośni i Hercegowinie udział personelu ma zmniejszać się zgod-
nie z systemem stopniowego zastępowania personelu międzynarodowego 
krajowym. Pewne odmienności występują również w samej procedurze 
powoływania personelu międzynarodowego i krajowego, bowiem różnie 
ukształtowany jest udział ONZ i inne są kryteria powoływania sędziów 
i prokuratorów w Kosowie. Jedynie w Trybunale Libańskim funkcjonuje 
odrębny Organ ds. Obrony. W Izbach w Kambodży, Trybunale Libańskim, 
Trybunale dla Sierra Leone i Izbie w Bośni i Hercegowinie przewidziano 
kodeksy dyscyplinarne obrońców, natomiast tylko w odniesieniu do Paneli 
w Kosowie i Timorze Wschodnim krytycznie oceniono udział obrońców 
w postępowaniu. Cechą odmienną w przypadku Trybunału Libańskiego 
i Izb w Kambodży jest również zapewnienie udziału pokrzywdzonym 
w procesie. Jedynie w postępowaniu przed Trybunałem dla Sierra Leone, 
Trybunałem Libańskim i Izbami w Kambodży umożliwiono udział ami-
cus curiae. Różny jest także wkład zainteresowanych państw i społeczności 
międzynarodowej w finansowanie działalności trybunałów (s. 125). 

Wskazując na cechy wspólne analizowanych trybunałów, Autor-
ka podkreśla, że termin „trybunały umiędzynarodowione” jest bardziej 
właściwy niż stosowane zamiennie w literaturze przedmiotu terminy 
„trybunały hybrydowe” czy „trybunały mieszane”. Wyjaśnia, że umię-
dzynarodowienie polega na pomocy społeczności międzynarodowej 
w przeprowadzeniu procesów, przy zachowaniu udziału zainteresowa-
nego państwa. Ponadto różny jest stopień umiędzynarodowienia, dlatego 
niektóre trybunały są mniej umiędzynarodowione, a inne bardziej (s. 125).
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W rozdziale trzecim Jurysdykcja trybunałów umiędzynarodowionych ana-
lizie poddano granice funkcjonowania trybunałów. Jest to dość złożona 
problematyka, która dotyczy przede wszystkim jurysdykcji w różnych 
jej wymiarach, a mianowicie: czasowym, terytorialnym, przedmiotowym 
i podmiotowym. Tej tematyce poświęcone są pierwsze cztery punkty roz-
działu. Natomiast w dalszej części Autorka słusznie zwraca uwagę na sto-
sunek trybunałów umiędzynarodowionych do sądownictwa krajowego 
i innych organów międzynarodowego prawa karnego. 

Omawiając zakres jurysdykcji ratione loci, ratione temporis, ratione ma-
teriae i ratione personae, Autorka niejednokrotnie odwołuje się do statutów 
trybunałów ad hoc i Międzynarodowego Trybunału Karnego, bowiem 
część postanowień jest wzorowana na tych dokumentach. Przeprowadzo-
ną analizę charakteryzuje duża rzetelność. Autorka koncentruje wywody 
na istotnych kwestiach, ukazując sedno regulacji. 

Uwagę należy zwrócić na omówienie jurysdykcji ratione materiae, bo-
wiem problematyka ta, ze swej istoty, jest bardzo obszerna i wymaga od 
autora dużej skrupulatności. Tematyka tego punktu została podzielona na 
zagadnienie zbrodni międzynarodowych i zagadnienie zbrodni według 
prawa wewnętrznego. Podział ten jest charakterystyczny dla trybunałów 
umiędzynarodowionych. Omawiając katalog zbrodni międzynarodowych, 
Autorka dokonuje analizy porównawczej w odniesieniu do istniejących 
już w prawie międzynarodowym regulacji. Odrębne miejsce poświęca in-
nym niż zbrodnia ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie 
wojenne zbrodniom międzynarodowym, które zostały objęte jurysdyk-
cją Nadzwyczajnych Izb w Sądach Kambodżańskich i Specjalnych Paneli 
w Timorze Wschodnim. W przedmiocie zbrodni przewidzianych w prawie 
wewnętrznym zainteresowanego państwa Autorka dokonuje syntetycznej 
analizy przepisów krajowych regulujących poszczególne przestępstwa. 

W omówieniu jurysdykcji ratione personae zamieszczono uwagi nie 
tylko dotyczące kręgu podmiotów ponoszących odpowiedzialność przed 
trybunałami umiędzynarodowionymi, ale również odnoszące się do pro-
blemu nieletnich. Statuty trybunałów umiędzynarodowionych nie prze-
widują odrębnych postanowień regulujących minimalny wiek sprawcy. 
Zastosowanie znajdują tutaj przepisy prawa krajowego. Jedyny wyjątek 
stanowi Statut Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone, który reguluje 
odpowiedzialności osób mających ukończone 15 lat w momencie popeł-
nienia czynu karalnego. Autorka słusznie podkreśla, że  przed Trybuna-
łem postawiono trudne zadanie rozróżnienia odpowiedzialności dzieci-
-żołnierzy i dzieci, które były wykorzystywane do walki (s. 162). Jest to 
problem wciąż aktualny w prawie międzynarodowym, gdyż państwa nie 
reprezentują jednoznacznego stanowiska wobec kwestii wcielania i wer-
bowania do sił zbrojnych dzieci powyżej 15 roku życia. 
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W tym samym punkcie Autorka skupia uwagę na amnestii i rodzajach 
kar. Wydaje się, że tematycznie właściwe byłoby omówienie również ogól-
nych zasad odpowiedzialności karnej, określających m.in.: odpowiedzial-
ność dowódców i innych przełożonych, status publicznoprawny spraw-
cy, formy popełnienia zbrodni, podstawy wyłączenia odpowiedzialności 
karnej. Autorka poświęca im uwagę, ale w rozdziale czwartym, w którym 
analizowana jest problematyka karnoprocesowa. Omówienie jest dość 
wąskie, co można tłumaczyć szerokim spektrum badawczym monografii, 
choć biorąc pod uwagę jej cele, na pewno szersze odwołanie się do tych 
kwestii wzbogaciłoby treść wywodów. 

Ciekawych wniosków dostarczają rozważania traktujące o stosunku 
trybunałów umiędzynarodowionych do sądów krajowych oraz do in-
nych organów międzynarodowego prawa karnego. Autorka zaznacza, że 
Nadzwyczajne Izby w Sądach Kambodżańskich, Specjalne Panele w Ti-
morze Wschodnim, Panele Umiędzynarodowione w Kosowie oraz Izba 
ds. Zbrodni Wojennych w Bośni i Hercegowinie są włączone do systemu 
sądownictwa krajowego. Pozwala to przypuszczać, że konflikt jurysdykcji 
nie powinien powstać. Podobny wniosek można wysnuć w odniesieniu 
do Specjalnego Trybunał dla Sierra Leone i Specjalnego Trybunał dla Liba-
nu, gdyż w ich statutach przewidziano pierwszeństwo jurysdykcji w sto-
sunku do sądów krajowych. Problem pojawia się w przypadku Kosowa 
i Timoru Wschodniego w stosunku do państwa sąsiadującego, tj. odpo-
wiednio Serbii i Indonezji, ponieważ występuje tutaj jurysdykcja konku-
rencyjna. Autorka stwierdza, że brakuje rozwiązania przyjętego w odnie-
sieniu do trybunałów ad hoc, gdzie Rada Bezpieczeństwa ONZ, w oparciu 
o postanowienia rozdziału VII Karty NZ, przewidziała obowiązek współ-
pracy państw trzecich (s. 170). Wydaje się, że taka regulacja, o ile wynikała 
i związana była ze specyfiką i charakterem trybunałów tymczasowych, 
byłaby raczej trudna do przyjęcia w przypadku trybunałów umiędzyna-
rodowionych, jeśli myślimy o doprecyzowaniu zakresu ich jurysdykcji. 

W części dotyczącej konfliktu jurysdykcji trybunałów umiędzynaro-
dowionych z innymi organami międzynarodowego prawa karnego Au-
torka analizuje stosunek trybunałów do Komisji Prawdy i Pojednania, 
Międzynarodowego Trybunału Karnego i trybunałów ad hoc.  Najbardziej 
złożonym problemem okazują się relacje z Międzynarodowym Trybuna-
łem Karnym, bowiem zbieżność jurysdykcji przedmiotowej, obejmującej 
najpoważniejsze zbrodnie, może prowadzić do konfliktu kompetencji 
trybunałów w przypadku zbiegu jurysdykcji czasowej, dotyczącej wyda-
rzeń po wejściu w życie Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego 
(s. 175). Ponadto, trudno nie zgodzić się z Autorką co do formułowanych 
przez nią wniosków w odniesieniu do sytuacji, w których trybunały umię-
dzynarodowione mogłyby nawiązać stosunki z Międzynarodowym Try-
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bunałem Karnym, z nim współpracować lub uzupełniać jego jurysdykcję 
(s. 178 – 179). W tym kontekście akcentowana jest możliwość odegrania 
przez trybunały umiędzynarodowione znaczącej roli w odbudowie syste-
mu sądownictwa krajowego. Bez wątpienia miałoby to ogromne znacze-
nie dla podniesienia efektywności działań w walce z bezkarnością spraw-
ców zbrodni międzynarodowych. 

Autorka poświęca również nieco uwagi zasadzie komplementarności, 
na której konstrukcyjnie oparta została kompetencja Międzynarodowego 
Trybunału Karnego. Pozbawia ona Trybunał pierwszeństwa jurysdyk-
cji w stosunku do sądów krajowych. Pod rozważenie poddano kwestię, 
czy zasada ta dotyczy również trybunałów umiędzynarodowionych. Po-
wołując się na zasady interpretacji teleologicznej, Autorka dochodzi do 
wniosku, że artykuł 17 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, 
zarezerwowany dla sądów krajowych, mógłby obowiązywać również 
w stosunku do trybunałów umiędzynarodowionych (s. 178). Rzeczywi-
ście, biorąc pod uwagę główny cel Trybunału w Hadze, czyli położenie 
kresu bezkarności sprawców najpoważniejszych zbrodni wagi między-
narodowej, można byłoby uznać, że zasada komplementarności powinna 
mieć zastosowanie również do trybunałów umiędzynarodowionych. Wy-
daje się jednak, że pogląd ten jest nie do obronienia w świetle interpretacji 
tekstualnej. Treść artykułu 17 nie pozostawia bowiem wątpliwości, że cho-
dzi w nim wyłącznie o pierwszeństwo jurysdykcji sądów krajowych, tym 
bardziej, że w momencie przyjęcia Statutu Międzynarodowego Trybuna-
łu Karnego trybunały umiędzynarodowione jeszcze nie istniały. Ponadto, 
trybunały te, ponieważ jedne z nich są bardziej, a inne mniej umiędzyna-
rodowione, nie mogą być kwalifikowane jako sądy krajowe.

Kolejny, czwarty rozdział został poświęcony zagadnieniom karnopro-
cesowym i nosi tytuł Postępowanie przed trybunałami umiędzynarodowiony-
mi. Czytelnik znajdzie tutaj nie tylko omówienie poszczególnych etapów 
postępowania przed trybunałami umiędzynarodowionymi. Autorka od-
rębne miejsce zarezerwowała dla zagadnienia rodzajów środków dowo-
dowych i ich dopuszczalności w postępowaniu. Zwraca również uwagę 
na prawa oskarżonego podczas śledztwa i w postępowaniu przed izba-
mi I instancji oraz na udział amicus curiae. Tematykę rozdziału zamyka 
analiza przepisów regulujących odbywanie, darowanie i złagodzenie 
kary. Dowiadujemy się, że postanowienia karnoprocesowe w różnym 
zakresie uwzględniają przepisy obowiązujące w zainteresowanych pań-
stwach. W Sierra Leone wykorzystano reguły procesowe stosowane przez 
Międzynarodowy Trybunał dla Rwandy. W Kosowie, Timorze Wschod-
nim oraz Bośni i Hercegowinie posłużono się przepisami kodeksów po-
stępowania karnego obowiązującymi na tych terytoriach. W przypadku 
Kambodży i Libanu zastosowano kompromis między tym, co regulowały 
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przepisy krajowe, a standardami międzynarodowymi (s. 183). Zauważyć 
należy, że rozważania zawarte w rozdziale mają w dużej mierze charakter 
techniczno-praktyczny, natomiast nie znajdziemy tutaj odrębnej analizy 
postępowania pod kątem zasad procesowych.

W podsumowaniu rozdziału Autorka stwierdza, że rozwój międzyna-
rodowego prawa karnego przyczynił się do zwiększenia znaczenia reguł 
postępowania dowodowego stosowanych przez trybunały umiędzynaro-
dowione. Wykorzystują one dorobek i doświadczenie trybunałów ad hoc 
i Międzynarodowego Trybunału Karnego (s. 239). Ponadto postępowanie 
przed trybunałami umiędzynarodowionymi czerpie rozwiązania z sys-
temu anglo-amerykańskiego i kontynentalnego. Na pierwszym bardziej 
oparta jest procedura przed Izbą w Bośni i Hercegowinie, Trybunałem dla 
Sierra Leone, Panelami w Kosowie oraz Panelami w Timorze Wschod-
nim. Elementy drugiego wykorzystano w postępowaniu przed Izbami 
w Kambodży i Trybunałem Libańskim (s. 240). Autorka na samym koń-
cu konstruuje jeszcze jeden dość istotny wniosek. Stwierdza bowiem, że 
trybunały umiędzynarodowione, obok ukarania sprawców zbrodni, mają 
„pomóc w odbudowie zaufania społeczności lokalnej do wymiaru spra-
wiedliwości i przygotować krajowych urzędników do pracy w wymiarze 
sprawiedliwości. W tym celu niezbędne jest stosowanie standardów mię-
dzynarodowych i przepisów krajowych” (s. 240).

W ostatnim rozdziale monografii zaprezentowano orzecznictwo try-
bunałów umiędzynarodowionych. Jak wskazuje jego tytuł – Orzecznic-
two trybunałów umiędzynarodowionych dotyczące zbrodni międzynarodowych 
– Autorka poświęca tutaj uwagę orzeczeniom, w których analizie pod-
dane zostały zbrodnie objęte jurysdykcją poszczególnych trybunałów. 
Dobór orzeczeń został uwarunkowany celem zbadania, w jakim zakre-
sie orzecznictwo trybunałów umiędzynarodowionych przyczynia się do 
rozwoju międzynarodowego prawa karnego. Autorka stwierdza, że „try-
bunały umiędzynarodowione mają szansę zwrócić uwagę społeczności 
międzynarodowej na nowe, kształtujące się normy” (s. 242). Podkreślając 
wagę elementów twórczych orzecznictwa trybunałów, akcentuje jego rolę 
w dyskusji naukowej nad kształtem i ramami niektórych zbrodni między-
narodowych oraz w wytyczaniu wskazówek dla innych trybunałów kar-
nych.

Monografię zamyka zakończenie, w którym Autorka potwierdza tezę, 
że „trybunały umiędzynarodowione, mimo nieukształtowania się jedno-
litego modelu takich trybunałów, mogą stać się w przyszłości organami 
umożliwiającymi sądzenie sprawców poważnych zbrodni, z poszanowa-
niem zasad międzynarodowego prawa karnego i krajowych gwarancji 
procesowych, w wypadku spraw niepodlegających jurysdykcji Międzyna-
rodowego Trybunału Karnego” (s.279). W nawiązaniu do tej tezy sformu-
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łowane zostały wnioski końcowe. Autorka akcentuje m.in. uzupełniającą 
rolę trybunałów umiędzynarodowionych w systemie pomocy między-
narodowej w sytuacji po konflikcie, ich wkład w rozwój międzynarodo-
wego prawa karnego, możliwość wykorzystania w procesie stopniowego 
wprowadzania mechanizmów wykonywania jurysdykcji uniwersalnej co 
do poważnych zbrodni oraz możliwość spełnienia wszystkich celów spra-
wiedliwości tranzytywnej (s. 282, 283). 

Podsumowując, trzeba podkreślić, że książka jest interesującą i war-
tościową pozycją. Stanowi analityczne i obszerne kompendium wiedzy 
na temat trybunałów umiędzynarodowionych. Autorka bazuje na boga-
tym materiale źródłowym. Dobra znajomość problematyki gwarantuje 
wysoki poziom rozważań. Książka wzbogaca i uzupełnia stan wiedzy na 
temat trybunałów umiędzynarodowionych, ich miejsca i roli w systemie 
międzynarodowego sadownictwa karnego. Można śmiało stwierdzić, że 
czytelnik nie będzie zawiedziony, i polecić tę pozycję pracownikom na-
ukowym, studentom oraz wszystkim zainteresowanym problematyką 
trybunałów umiędzynarodowionych.

4Dagmara Kuźniar-Kwiatek*

* Dr, Uniwersytet Rzeszowski.
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icty Prosecutor Serge Brammertz, international  
Criminal Justice: Lessons Learned, future Challenges
Supranational Criminal Law Lecture Series
Haga, 12 września 2012 r.

W dniu 12 września 2012 r. miał miejsce wykład w the T.M.C. Asser 
Instituut, w Hadze, inaugurujący serię jesienno-zimową wykładów Su-
pranational Criminal Law Lectures – z zakresu międzynarodowego prawa 
karnego. Wykłady te organizowane są od 2003 r. przez the T.M.C. Asser 
Instituut, the Grotius Centre for International Legal Studies of Leiden University 
oraz the Coalition for the International Criminal Court (CICC). Instytut zapro-
sił tym razem do wygłoszenia wykładu Prokuratora Międzynarodowego 
Trybunału Karnego dla b. Jugosławii (MTKJ) Serga Brammertza. Temat 
wykładu nie objął jednak jedynie funkcjonowania MTKJ, a poruszono 
wiele istotnych kwestii dotyczących doświadczenia dotychczasowych 
międzynarodowych trybunałów karnych oraz przyszłości Międzynaro-
dowego Trybunału Karnego.

Na początku swojego wykładu Serge Brammertz podkreślił ostatnie 
ważne wydarzenia dla systemu międzynarodowego sądownictwa karne-
go. W szczególności zwrócił uwagę na wyrok Międzynarodowego Trybu-
nału Karnego w sprawie Thomasa Lubangi Dyilo, działania Międzynarodo-
wego Trybunału Karnego wobec osób podejrzanych o popełnienie zbrodni 
międzynarodowych w konflikcie w Libii, wyrok Specjalnego Trybunału 
dla Sierra Leone w sprawie Charlesa Taylora, aresztowanie dwóch ostat-
nich podejrzanych przez MTKJ – Radovana Karadžicia i Ratko Mladicia. 
Prokurator podkreślił, że wydarzenia te przyczyniają się do zwiększenia 
zainteresowania społeczności międzynarodowej trybunałami – w 2012 r. 
podczas dni otwartych MTKJ 800 osób odwiedziło Trybunał. 

Następnie Serge Brammertz postawił pytanie o ocenę pracy try-
bunałów. Podkreślił, iż Rada Bezpieczeństwa ONZ nie była w stanie 
podjąć decyzji co do działania w sprawie konfliktu w Syrii, co wska-
zuje, że społeczność międzynarodowa nie wyciągnęła wniosków  
z konfliktów w b. Jugosławii i Rwandzie. Kolejna kwestia, na którą zwró-
cił uwagę, dotyczyła sprawy Omara Al-Bashira – prezydenta Sudanu 
i problemów z jego doprowadzeniem przed Międzynarodowy Trybunał 
Karny.
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Część główną wykładu Prokurator MTKJ poświęcił na wskazanie wy-
zwań, przed jakimi staje dziś MTKJ (a jednocześnie Międzynarodowy Try-
bunał Karny). Po pierwsze, wyzwanie to dotyczy prowadzenia śledztwa. 
Serge Brammertz zauważył, że prowadzenie śledztwa w swoim państwie 
jest łatwiejsze, natomiast w przypadku trybunałów karnych dostęp do 
miejsca wydarzeń, tj. w odniesieniu do MTK - Sudanu, Libii, a MTKJ- Sre-
brenicy, może przysporzyć wiele problemów. Prokurator MTKJ przypo-
mniał, że dopiero po roku od wydarzeń w Srebrenicy Trybunał mógł roz-
począć zbieranie dowodów. Jednocześnie podkreślił, że w ciągu tego roku 
oczekiwań na podjęcie współpracy, ciała ofiar były przenoszone przez 
Serbów, a niektórych ciał nie można było odnaleźć. 

Po drugie, zwrócono uwagę na wyzwanie związane z dostępem do 
dokumentów. W odniesieniu do MTKJ potrzebowano ok. 10 lat, aby uzy-
skać dostęp do materiałów. W przypadku Międzynarodowego Trybunału 
Karnego współpraca z państwem może być jeszcze trudniejsza. Proku-
rator podkreślił, iż wiele dokumentów mogło zostać pozyskanych przez 
agencje bezpieczeństwa, co umożliwia często zatajenie ich zawartości.

Po trzecie, Serge Brammertz odniósł się do wyzwań związanych 
z dostępem do świadków, w szczególności z zapewnieniem im ochrony 
w związku z postępowaniem przed trybunałem.

Po czwarte, wymieniono trudności z wykonywaniem nakazów aresz-
towania przez państwa, które nie chcą współpracować z trybunałami mię-
dzynarodowymi. 

Następnie Prokurator MTKJ wyjaśnił, na czym polegały, wymienione 
na początku wykładu, wyzwania w funkcjonowaniu MTKJ. W szczegól-
ności podkreślił, że w latach 1995-1996, mimo międzynarodowej obecno-
ści w Serbii, nie udało się aresztować Ratko Mladicia, który uczestniczył 
w publicznych wydarzeniach – m.in. w meczu piłki nożnej. Podobna 
sytuacja dotyczy obecnie sprawy Omara Al-Baszira. Prokurator zauwa-
żył jednocześnie, iż proces pokojowy niejednokrotnie jest ważniejszy dla 
społeczności lokalnej niż doprowadzenie przed wymiar sprawiedliwości 
tych poszukiwanych. Podkreślono, że to dzięki polityce Unii Europejskiej 
(conditionality policy) udało się aresztować Radovana Karadžicia. Ponie-
waż to organy państwowe dokonują aresztowania, Prokurator zwrócił 
uwagę na potrzebę współpracy zainteresowanego państwa z trybunałem. 
Społeczność międzynarodowa powinna zatem udzielać pomocy takiemu 
państwu, ale jednocześnie przekonać je do współpracy z trybunałem. 

Kolejną kwestią, na którą zwrócono uwagę, był wybór spraw przez 
prokuratora trybunału, co wpływa na zakres aktu oskarżenia. Serge 
Brammertz podkreślił, że siłą MTKJ jest możliwość karania także żoł-
nierzy niższych rangą. Jednocześnie zauważył, że Trybunał był za takie 
akty oskarżenia początkowo krytykowany. Niemniej ważnym aspektem 
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funkcjonowania MTKJ, według Prokuratora, jest ustalenie, które zbrodnie 
powinny być zawarte w akcie oskarżenia. Początkowo istniało przekona-
nie, iż akt oskarżenia powinien objąć jak najwięcej zarzutów. Z dzisiejszej 
perspektywy, zdaniem Prokuratora MTKJ, należy ograniczyć zarzuty, bo-
wiem to pozwoli skrócić czas potrzebny do zebrania dowodów. Ponadto 
Serge Brammertz zauważył, że podczas gromadzenia dowodów należy 
przekonać świadków do złożenia zeznań, a czas w tym względzie działa 
na niekorzyść. 

Prokurator ze smutkiem porównał liczbę spraw, jakie były sądzone 
przez MTKJ, do liczby zbrodni jakie miały miejsce w Bośni i Hercegowi-
nie. Według Prokuratora, należy równocześnie zwrócić uwagę na strate-
gię zakończenia funkcjonowania MTKJ, przyjętą w 2004 r. Doprowadziła 
ona do zmian w Regułach Procesowych i Dowodowych MTKJ oraz umoż-
liwiła transfer 11 spraw do sądów krajowych. Zdaniem Prokuratora do 
sukcesów należy z pewnością projekt Unii Europejskiej związany ze szko-
leniami przewidzianymi dla prokuratorów krajowych.

Niewątpliwie największym wyzwaniem dla trybunałów, według Ser-
ga Brammertza, jest wzbudzenie zaufania społeczności lokalnej dotkniętej 
konfliktem i potrzeba wyjaśnienia jej zasad funkcjonowania trybunału. 
Jak zauważył Prokurator, znaczna większość społeczeństwa często uważa 
zbrodniarzy za bohaterów narodowych. W Serbii ok. 66 % ludności uzna-
ło za zbyteczne utworzenie MTKJ. 

W ostatniej części wykładu Serge Brammertz skupił się na wyzwa-
niach dla systemu międzynarodowego sądownictwa karnego. Jego zda-
niem Międzynarodowy Trybunał Karny jest przyszłością tego systemu, 
jednak ważne jest, aby doszło do ratyfikacji jego Statutu  przez wszystkie 
państwa. Ważnym aspektem funkcjonowania tego Trybunału jest udział 
w jego pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ, co może wpływać na wiary-
godność Trybunału.  Prokurator zauważył, że dzieje się tak, gdyż Rada 
Bezpieczeństwa ONZ jest organem politycznym. 

Problemem, który może utrudnić pracę Międzynarodowego Trybuna-
łu Karnego, jest także zmniejszenie budżetu Trybunału. Zdaniem Proku-
ratora MTKJ, Trybunał nie powinien znaleźć się w sytuacji, gdy nie może 
otworzyć śledztwa z powodu braku środków finansowych. Zauważono 
zatem, że rozwiązaniem dla takiej sytuacji może okazać się lepsza współ-
praca z zainteresowanym państwem. Serge Brammertz podkreślił jednak, 
że Międzynarodowy Trybunał Karny nigdy nie będzie w stanie zająć się 
każdą sprawą. Z tego powodu, zdaniem Prokuratora, potrzebny jest do-
datkowy mechanizm w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
który zapewniałby pomoc techniczną podczas gromadzenia dowodów, 
kiedy dojdzie do popełnienia zbrodni międzynarodowych. Ponadto Serge 
Brammertz zauważył, że wykonywanie jurysdykcji przez Międzynarodo-
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wy Trybunał Karny powinno być ostatecznością, zgodnie z zasadą kom-
plementarności.

Tematyka Supranational Criminal Law Lectures dotyczy aktualnych pro-
blemów międzynarodowego prawa karnego. Tematy podejmowane przez 
gości wykładów są niezwykle interesujące. Wykłady odbywają się w dwóch 
cyklach: wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Po wykładzie zawsze prze-
widziany jest czas na dyskusje, a te stanowią bardzo ciekawą część spotkania 
z powodu udziału w tym wydarzeniu doktorantów, pracowników nauko-
wych, dyplomatów, prawników międzynarodowych czy osób działających  
w organizacjach pozarządowych. Wykłady te stanowią zatem dobrą oka-
zję do wymiany poglądów i wspólnego poszukiwania rozwiązań dla pro-
blemów międzynarodowego sądownictwa karnego.

1Kinga Stasiak*

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.



Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób 
w Unii europejskiej z perspektywy Polski i Lublina
konferencja naukowa
Lublin, 15 listopada 2012 r.

W dniu 15 listopada 2012 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w ramach projektu Lubelska Re-
gionalna Sieć Wsparcia Imigrantów II, odbyła się konferencja Zanikające 
granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Pol-
ski i Lublina. Organizatorami konferencji były Instytut na rzecz Państwa 
Prawa oraz Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL. Patronat nad tym wy-
darzeniem objęła Fundacja Konrada Adenauera. Projekt Lubelskiej Regio-
nalnej Sieci Wsparcia Imigrantów II jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 
i z budżetu państwa.

Konferencja została poświęcona swobodzie przepływu osób w Unii 
Europejskiej. Celem konferencji było podsumowanie pięcioletniego człon-
kostwa Polski w strefie Schengen, a także odniesienie się do szans, jakie 
niesie ze sobą ułatwienie przepływu osób dla Lubelszczyzny.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Artur Kuś, prof. 
KUL, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL i Kierownik Katedry Prawa 
Unii Europejskiej KUL; gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, Komendant Nad-
bużańskiego Oddziału Straży Granicznej, oraz dr Tomasz Sieniow, Prezes 
Instytutu na rzecz Państwa Prawa i adiunkt w Katedrze Prawa Unii Euro-
pejskiej KUL. 

Wprowadzenie do konferencji stanowił referat dra Tomasza Sieniowa 
Rozwój Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (PWBiS). Wystą-
pienie zostało poświęcone genezie i ewolucji PWBiS. Prelegent w zwięzły 
i treściwy sposób przedstawił etapy rozwoju PWBiS, bazując na przedsta-
wieniu zmian dokonywanych w prawie pierwotnym (na mocy traktatów: 
z Maastricht, Amsterdamskiego, z Lizbony) oraz kluczowych dokumentach 
Rady Europejskiej (Program: z Tampere, haski oraz sztokholmski).

Pozostałe wystąpienia zostały zaprezentowane w ramach dwóch me-
rytorycznie wyodrębnionych paneli. Pierwszy panel został poświęcony 
pięcioleciu Polski w strefie Schengen. Drugi panel dotyczył szans rozwoju 
Lubelszczyzny.
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W pierwszym panelu udział wzięli: ppłk SG Waldemar Hołodniuk, 
Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej; ppor. SG Marek Fila, 
Kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicz-
nych, Policyjnych i Celnych w Świecku (PNCW); POR Ulf Buschmann, 
Koordynator Służb Niemieckich w PNCW; EPHK Gerhard Adler, przed-
stawiciel PNCW; dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt w Katedrze Prawa 
Unii Europejskiej KUL oraz gen. Jozsef Bali, Szef Sektora Granic Lądo-
wych agencji Frontex. 

Pierwszy referat Wdrażanie dorobku Schengen w Polsce z perspektywy Stra-
ży Granicznej wygłosił ppłk SG Waldemar Hołodniuk. Celem referatu było 
wskazanie ewolucji zadań SG związanych z przyjęciem acquis Schengen. 
Przypomniano, że po wejściu Polski do strefy Schengen zadania Straży 
Granicznej na wewnętrznych granicach UE realizowane są w głębi kraju. 
Natomiast tradycyjny model służby zastąpiły czynne działania kontrolne 
poza obszarem granicznym, wsparte kompleksową analizą ryzyka szcze-
gólnie w obszarze legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na te-
rytorium RP.

Drugi referat Doświadczenia prac Polsko-Niemieckiego Centrum Współpra-
cy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku wspólnie przedsta-
wili przedstawiciele PNCW: ppor. SG Marek Fila, POR Ulf Buschmann 
oraz EPHK Gerhard Adler. PNCW w Świecku jest jednym z wielu dwu-
stronnych centrów współpracy służb granicznych, celnych i policyjnych 
na granicach wewnętrznych państw członkowskich w Unii Europejskiej. 
Prezentacja wykazała potrzebę współpracy we wskazanej formie i jej za-
lety. Prelegenci uznali działanie PNCW za modelowy wzór współpracy 
polsko-niemieckiej.

Trzeci referat Zmiany w polityce zintegrowanego zarządzania granicami ze-
wnętrznymi UE w latach 2010-2012 wygłosiła dr Anna Szachoń-Pszenny. 
Prelegentka, analizując szczegółowo wymienione w tytule referatu zmia-
ny, wyróżniała jako ich przyczyny dwa źródła. Po pierwsze, wskazała, że 
są one konsekwencją realizacji Programu Sztokholmskiego. Po drugie, za 
równie istotny uznała wpływ aktualnej sytuacji politycznej. 

Czwarty, kończący pierwszy panel referat, Działania Agencji Frontex 
w Polsce, przedstawił gen. Jozsef Bali. Prelegent podkreślił, że Frontex jest 
jedyną agencją unijną zlokalizowaną w Polsce. Frontex został przedsta-
wiony jako prężnie rozwijająca się agencja UE, która ma istotny wpływ na 
funkcjonowanie PWBiS.

Pierwszy panel zakończył się dyskusją, w której udział wzięli wszy-
scy prelegenci oraz pozostali uczestnicy konferencji. Dyskusja przebiegała 
wokół tematów poruszanych we wcześniejszych referatach. 

Drugi panel został zatytułowany Lubelszczyzna otwarta na świat. Sesja 
dotyczyła możliwości rozwoju Lubelszczyzny dzięki otwarciu portu lot-
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niczego w Świdniku oraz umiędzynarodowieniu studiów w lubelskich 
uczelniach. Na zakończenie zaprezentowano możliwości rozwoju Lu-
belszczyzny w związku z realizacją umów o małym ruchu granicznym 
(MRG). Prelegentami panelu byli: Jarosław Zdrojkowski, przedstawiciel 
Portu Lotniczego w Świdniku, dr hab. Kamil Torres, adiunkt w Katedrze 
i Zakładzie Anatomii Człowieka; dr Stanisław Dubaj, Prodziekan Wydzia-
łu Politologii Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komuni-
kacji Społecznej w Chełmie (WSSMiKS); dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, 
oraz mgr Agnieszka Parol, asystent w Katedrze Prawa Unii Europejskiej 
KUL. 

Pierwszą prezentację Lotnisko w Lublinie – perspektywy rozwoju ruchu 
lotniczego wygłosił Jarosław Zdrojkowski. Prelegent wymienił walory Lu-
blina i jego okolic, które miały istotny wpływ na decyzję o budowie lotni-
ska, oraz przedstawił perspektywy rozwoju samego lotniska, jak i korzy-
ści z rozwoju infrastruktury lotniczej dla całej Lubelszczyzny. Podkreślił 
ponadto, że lubelscy studenci stanowią atrakcyjną docelową grupę kon-
sumencką.

Kolejne trzy prezentacje dotyczyły możliwości umiędzynarodowienia 
studiów i związanej z tym oferty uczelni Lubelszczyzny. Dr hab. Kamil 
Torres przedstawił doświadczenia Akademii Medycznej (AM) w zakresie 
tworzenia, jak i powadzenia kierunków anglojęzycznych i nawiązywania 
współpracy ze studentami zagranicznymi. AM rozpoczęła kształcenie 
w języku angielskim już w 1995 r. Obecnie współpracuje ze studentami 
z 35 państw. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele USA i Tajwanu, 
liczna jest też grupa obywateli Norwegii i Arabii Saudyjskiej. Dr Stani-
sław Dubaj zaprezentował doświadczenie we współpracy ze studentami 
zagranicznymi Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komu-
nikacji Społecznej w Chełmie. Jak wynikało z przedstawionych statystyk, 
szczególnie licznie wspierają grono studenckie obywatele Ukrainy. Pre-
zentacja Dr Stanisława Dubaja wzbogaciła panel o doświadczenia współ-
pracy z obywatelami państw trzecich oceniane z perspektywy uczelni nie-
publicznej. Dr hab. Artur Kuś, prof. KUL, przedstawił natomiast ofertę 
edukacyjną oraz pierwsze doświadczenia najnowszego kierunku studiów 
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, jakim są 
European Studies. Podkreślił, że zrównoważony rozwój Instytutu Euro-
peistyki KUL i anglojęzycznego programu European Studies jest nie tylko 
świetną ofertą dla cudzoziemców, ale przede wszystkim może doprowa-
dzić do zatrzymywania w Lublinie ambitnych i zdolnych maturzystów 
z dobrych szkół, którzy nie ruszając się z domu mogą żyć atmosferą studiów 
za granicą.

Na zakończenie mgr Agnieszka Parol przedstawiła referat Umowy 
o małym ruchu granicznym jako forma współpracy z państwami trzecimi na 
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przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej. Prelegenta zaprezentowała założenia 
reżimu MRG jako narzędzia polityki Unii Europejskiej w PWBiS. W szcze-
gólności skupiła się na realizacji umowy o MRG zawartej pomiędzy Pol-
ską i Ukrainą oraz najmłodszej umowy dotyczącej Obwodu Kaliningradz-
kiego, zawartej pomiędzy Polską i Federacją Rosyjską.

Drugi panel także zakończył się dyskusją, w której skupiono się na 
dalszej wymianie doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie współpracy ze 
studentami zagranicznymi. W szczególności zastanawiano się nad tym, 
w jakim stopniu funkcjonowanie lotniska w Świdniku wpłynie na wzrost 
liczby studentów. Prelegenci ponadto podzielili stanowisko, iż jest wielką 
stratą dla uczelni na Lubelszczyźnie brak możliwości korzystania z reżi-
mu MRG w celach edukacyjnych. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jej uczestnika-
mi byli m.in.: przedstawiciele Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego Jana 
Pawła II, agencji Frontex, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Polsko 
- Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych 
i Celnych w Świecku, Instytutu na rzecz Państwa Prawa, Caritasu, Miej-
skiego Urzędu Pracy w Lublinie, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodź-
com w Białej Podlaskiej, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych 
i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Placówki Straży Granicznej w Lu-
blinie, Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Miasta w Lubli-
nie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Lublinie, ośrodka dla uchodźców w Białej Podlaskiej, Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 
Ośrodka dla Cudzoziemców w Lublinie i innych instytucji.

2Agnieszka Parol*

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.



The rule of Law around the world
Seminarium naukowe połączone z promocją książki  
international Prosecutors
Lublin, 8 grudnia 2012 r. 

Dnia 8 grudnia 2012 roku z okazji 10-lecia działalności Instytutu na 
rzecz Państwa Prawa w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II odbyło się seminarium naukowe dotyczące 
praworządności na świecie: The Rule of Law around the World. Prelegentami 
byli SSN Teresa Romer, dr Delaine Swenson, prof. KUL, dr Tomasz Sie-
now, dr Luc Reydams, prof. KUL, oraz dr Kinga Stasiak.  

W ramach seminarium odbyła się promocja książki pod redakcją Luca 
Reydamsa, Jana Woutersa i Cedrica Ryngaerta, International Prosecutors 
wydawnictwa Oxford University Press. Książka, wydana w maju 2012 
roku, jest pierwszą znaczącą publikacją naukową, w której scharakteryzo-
wano istotę i rolę, jaką odgrywa urząd prokuratora w międzynarodowych 
procesach karnych, oraz umożliwiła, na podstawie analizy porównaw-
czej, spojrzenie na ten urząd z perspektywy różnych międzynarodowych 
trybunałów karnych.  

Podczas swojego wystąpienia dr L. Reydams, prof. KUL, zwrócił 
szczególną uwagę na fakt, iż książka jest owocem pracy 20 ekspertów 
i naukowców w dziedzinie międzynarodowego prawa karnego, w tym 
byłych adwokatów, obrońców oraz innych (byłych) członków personelu 
trybunałów. Podkreślił, iż ukazano w nim urząd prokuratora jednocześnie 
jako instytucję oraz funkcję, jaką wykonuje on w trybunałach międzyna-
rodowych i umiędzynarodowionych. Punktem wyjścia dla rozważań do-
tyczących poszczególnych sądów było stwierdzenie, że to właśnie proku-
rator kształtuje orzecznictwo i politykę danego trybunału. 

Struktura książki stanowi odzwierciedlenie etapów powstawania try-
bunałów oraz faz postępowania przed nimi. Pierwsze rozdziały odno-
szą się do kwestii powołania trybunałów, ich jurysdykcji, struktury oraz 
niezależności i bezstronności. Natomiast kolejne rozdziały dotyczą reguł 
proceduralnych, dochodzenia, aktu oskarżenia oraz osoby oskarżonego, 
a także zatrzymania, procesu oraz postępowania odwoławczego przed 
trybunałami. W konsekwencji, publikacja stanowi niezwykle obszerną 
(ponad 1000 stron), całościową i kompletną analizę problematyki proku-
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ratorów międzynarodowych, a zatem podmiotów, których decyzje mogą 
powodować wiele reperkusji politycznych. 

W dalszej części seminarium poruszone zostały kwestie praworząd-
ności na świecie. Sędzia Sądu Najwyższego Teresa Romer odniosła się do 
praworządności w Polsce, przywołując fakty z pracy sędziego. Dr Delaine 
Swenson, prof. KUL, scharakteryzował czynniki, które wywierają wpływ 
na przestrzeganie prawa w konkretnym państwie. Na przykładzie Chiń-
skiej Republiki Ludowej scharakteryzował wpływ ustroju politycznego 
oraz świadomości obywateli na praworządność w tym państwie, a także 
rolę, jaką te czynniki odgrywają w relacjach pomiędzy jednostką a pań-
stwem. Z kolei dr Kinga Stasiak przedstawiła zagadnienie restytucji i za-
dośćuczynienia dla ofiar naruszeń prawa humanitarnego na przykładzie 
Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone, a także problem przywracania 
pokoju i bezpieczeństwa w państwach, w których toczył się konflikt zbroj-
ny. 

Podsumowaniem seminarium była dyskusja z udziałem prelegentów 
oraz pozostałych  jego uczestników, podczas której stwierdzono, iż naj-
ważniejszym czynnikiem determinującym praworządność jest czynnik 
obywatelski, gdyż to obywatele konkretnego państwa, zwłaszcza młode 
pokolenie, determinują i kształtują jego charakter. 

3Iryna Kozak* 

* Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.



Z życia wydziału





diariusz
kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników wydziału Prawa,  
Prawa kanonicznego i administracji kUL

styczeń-czerwiec 2012 r. 

Styczeń 

9 stycznia 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
ks. mgra dusana Pardela pt. Stwierdzenie stanu wolnego nupturientów 
w relacjach międzywyznaniowych. Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamo-
wicz, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. František Čitbaj, Prešovská 
Univerzita v Prešove i ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL. 

 
9 stycznia 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

ks. mgra michała rajca pt. Znaczenie przygotowania do małżeństwa 
w kontekście procesów o nieważność. Promotor: ks. dr hab. Leszek Ada-
mowicz, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. František Čitbaj, Prešovská 
Univerzita v Prešove i ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL. 

 
10 stycznia 2012 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne bpa dra artura 

mizińskiego. Rozprawa pt. Status prawny adwokata w Kościele łacińskim 
(prawo kanoniczne). 

10 stycznia 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra michała Skwarzyńskiego pt. Specyfika prawa człowieka do własno-
ści intelektualnej a granice jej dziedziczenia w polskim porządku prawnym. 
Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, recenzenci: dr 
hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS, i dr hab. Paweł Fajgielski, prof. 
KUL.

14 stycznia 2012 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przy-
jaciół Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicz-
nego i Konstytucyjnego KUL konferencja naukowa Życie i działalność 
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Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de 
Berier i Zdzisława Papierkowskiego, podczas której referaty wygłosili: ks. 
prof. dr hab. Józef krukowski – Życie i działalność prof. Zdzisława Pa-
pierkowskiego oraz dr hab. marzena dyjakowska – Życie i działalność 
prof. Romana Longchamps de Berier.

21 stycznia 2012 r. – ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił refe-
rat Gesty, znaki i postawy w liturgii do słuchaczy Uniwersytetu Rodziny 
Diecezji Drohiczyńskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Dro-
hiczynie. 

Luty – marzec

13 marca 2012r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Joanny misztal- 
-koneckiej. Rozprawa habilitacyjna pt. Bigamia w prawie rzymskim 
(prawo). 

13  marca 2012 r.  – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
elżbiety Bober pt. Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa w odnowionym ko-
deksie rodzinnym Królestwa Maroka (Moudawana). Promotor: o. dr hab. 
Wiesław Bar, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. Krzysztof Warchałow-
ski, prof. UKSW i prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL). 

13 marca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. 
mgra wojciecha witkowskiego pt. Natura i moc dowodowa dokumentu 
w kanonicznym procesie sądowym. Promotor: abp dr hab. Andrzej Dzię-
ga, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. 
KUL, i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII)

15 marca 2012 r. – w Collegium Ioannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego, 
Katedrę Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz 
Katedrę Stosunków Międzynarodowych KUL, konferencja naukowa 
Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa prawna i politologicz-
na. Referaty podczas konferencji wygłosili m.in.: dr hab. Paweł fajgiel-
ski, prof. KUL – Rozwój współczesnych technologii informacyjnych w kon-
tekście przyszłych zagrożeń: aspekty prawne; dr hab. krzysztof wiak, prof. 
KUL – Prawnokarne środki przeciwdziałania cyberterroryzmowi; mgr Paweł 
Potakowski – Czy haker może wypowiedzieć wojnę? (kazus Wikileaks).

26 marca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra adama kasprzyka pt. Instytucja vacatio legis w polskim systemie 
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prawa. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, recenzenci: prof. dr 
hab. Jan Łukasiewicz (URz) i dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL. 

27 marca 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana  Pawła II odbyła się, zorganizowana przez Katedrę 
Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, konferencja naukowa 
Prawo w ochronie zdrowia. Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

31 marca 2012 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana  Pawła 
II odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa 
Gospodarczego KUL, konferencja naukowa Rozwijanie kompetencji ka-
dry kierowniczej administracji pomocy społecznej – doświadczenia i perspek-
tywy, otwierająca studia podyplomowe Administracja i zarządzanie dla 
kadry kierowniczej administracji publicznej, realizowane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas konferencji referaty wy-
głosili: dr hab. magdalena Pyter, prof. KUL – Prawne regulacje systemu 
opieki społecznej; dr rafał Biskup – Stosowanie procedury administracyjnej 
w sektorze opieki społecznej; dr małgorzata ganczar – Zarządzanie w ad-
ministracji opieki społecznej; dr wojciech wytrążek – Kontrola podmio-
tów opieki społecznej; dr marcin Szewczak – Wsparcie zadań administracji 
opieki społecznej z funduszy unijnych jako element rozwoju regionalnego.

kwiecień 

16 kwietnia 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra marcina okulskiego pt. Zabójstwo typu uprzywilejowanego w pol-
skim i rosyjskim prawie karnym (studium kryminologiczne-prawnoporów-
nawcze). Promotor: prof. dr hab. Jan Świtka, recenzenci: prof. dr hab. 
Stanisław Pikulski (UWM) i prof. dr hab. Viktor Hryshchuk (KUL).  

17 kwietnia 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra vojtĕcha kunčara pt. Wpływ osobowości niedojrzałej na pojęcie 
istotnych obowiązków małżeńskich (na podstawie wyroków Sądu Międzydie-
cezjalnego w Pradze). Promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor, re-
cenzenci: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, i ks. dr hab. 
Jan Krajczyński, prof. UKSW. 

17 kwietnia 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra rafała Łyżwy pt. Karnoprawna ochrona środowiska w Polsce. Pro-
motor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. 
Jan Łukasiewicz (URz) i dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL. 
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17 kwietnia 2012 r. – ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski wygłosił re-
ferat Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa i życia w rodzinie według 
Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003r. podczas odbywającej się na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogól-
nopolskiej konferencji naukowej Miłość i odpowiedzialność. Wyznaczniki 
kanonicznego przygotowania do małżeństwa. 

18 kwietnia 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana  Pawła II odbyła się, zorganizowana przez Koło Na-
ukowe Kanonistów KUL, ogólnopolska konferencja naukowa Adwokat 
kościelny - czyli kto?, podczas której referaty wygłosili: abp Celestino 
Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce – Aktywność  Kościoła w obsza-
rze obrony praw człowieka; bp dr hab. artur miziński – Adwokat kościelny 
w aktualnych przepisach prawa kanonicznego; dr Lidia fiejdasz – Adwokat  
w procesie kanonizacyjnym.  

19 kwietnia 2012 r. – w Collegium Ioannis Pauli II Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Prawa 
Handlowego we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Pra-
wa KUL, pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości RP, 
przy wsparciu Krajowej Rady  Notarialnej, konferencja naukowa Sys-
tem rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - do-
świadczenia i perspektywy, podczas której referat Stan obecny i propozycja 
zmian systemu rejestru przedsiębiorców w Polsce w świetle badań empirycz-
nych i prawno – porównawczych wygłosili dr hab. andrzej herbet, prof. 
KUL, oraz dr Paweł Zdanikowski. 

20 kwietnia 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana  Pawła II odbyła się, zorganizowana przez Koło Na-
ukowe Studentów Prawa KUL, konferencja naukowa Nowelizacja pro-
cedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą, podczas której refera-
ty wygłosili: dr Joanna Studzińska – Szybkość postępowania a realizacja 
uprawnień stron w postępowaniu cywilnym w świetle nowelizacji kodeksu 
postępowania cywilnego, dr Paweł Cioch – Zmiany w postępowaniu za-
bezpieczającym i egzekucyjnym w świetle nowelizacji kodeksu postępowania 
cywilnego, mgr marek dąbrowski i mgr Piotr Sławicki – Czy  potrzebna 
jest zmiana przepisów o postępowaniu mediacyjnym w kodeksie postępowa-
nia cywilnego?. Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM ks. prof. 
dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL, oraz mecenas Maciej Bobrowicz, 
Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.  
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24 kwietnia 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana  Pawła II odbyła się, zorganizowana przez Katedrę 
Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL, międzynarodowa 
konferencja naukowa Polsko - ukraińska współpraca transgraniczna i mię-
dzyregionalna jako zadanie administracji publicznej, podczas której refera-
ty wygłosił m.in. ks. prof. dr hab. antoni dębiński – Polsko - Ukraińskie 
Transgraniczne Centrum Współpracy Prawnej. Patronat honorowy nad 
konferencją objęli: Arcybiskup Lubelski ks. prof. dr hab. Stanisław Bu-
dzik; Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel; Marszałek Województwa 
Lubelskiego Krzysztof Hetman; Prezydent Miasta Lublina Krzysztof 
Żuk; Konsul Generalny Republiki Ukrainy w Lublinie Władysław Ka-
newskyj; Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak.

25 kwietnia 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra dominika Tyrawy pt. Wpływ członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w organizacjach międzynarodowych na działalność administracji publicznej. 
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: 
prof. dr hab. Wojciech Łączkowski i dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. 
UMCS.  

maj 

7-8 maja 2012 r. – w Olsztynie odbyła się II międzynarodowa konferencja 
kanonicznego prawa procesowego Problemy z sądową ochroną praw czło-
wieka, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warmińsko - Mazurskiego, podczas której referaty wygłosili 
m.in.: mgr magdalena kołbuc – Zasada kolegialności jako wyraz ochro-
ny praw człowieka w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa; ks. 
mgr marcin królik – Amor veritatis gwarantem pomocy stronom na etapie 
przedprocesowym spraw o nieważność małżeństwa; ks. mgr wojciech wit-
kowski – Zakres działania stron podczas gromadzenia dokumentów w proce-
sach kanonicznych. 

15 maja 2012 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr renaty Świrgoń-
-Skok. Rozprawa habilitacyjna pt. Beneficja spadkowe w prawie rzymskim 
(prawo). 

15 maja 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
kamili doktór-Bindas pt. Wpływ prawa Unii Europejskiej na system źró-
deł prawa Republiki Włoskiej. Promotor: dr hab. Dariusz Dudek, prof. 
KUL, recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (UMK) i dr hab. 
Artur Kuś, prof. KUL. 
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15 maja 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
Jakuba Łukaszewicza pt. Cywilnoprawna współzależność i odpowiedzial-
ność małżonków majątkiem wspólnym w prawie polskim. Promotor: abp dr 
hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Tomasz Sokołow-
ski, prof. UAM, i prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL). 

16 maja 2012 r. –  w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała miejsce uroczystość 
wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za cało-
kształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego 
ks. prof. dr. hab. Józefowi krukowskiemu. Laureat wygłosił referat 
pt. Prawo Unii Europejskiej a wartości chrześcijańskie. Laudację wygłosił 
ks. dr hab. mirosław Sitarz, prof. KUL. 

16 maja 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa Środki prze-
ciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym, zorganizowana przez Ka-
tedrę Prawa Karnego KUL wraz z Kołem Naukowym Studentów 
Prawa KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.: dr Sławomir 
hyś – Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim prawie 
karnym; mgr Zuzanna gądzik – Czyny zabronione na przedpolu właści-
wego przestępstwa o charakterze terrorystycznym; mgr Paweł Potakow-
ski – Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu; mgr Łukasz Czebotar 
– Terroryzm  oraz środki przeciwdziałania mu na tle prawa europejskiego; 
mgr adrianna Tułodziecka – Prawnokarne środki zwalczania terroryzmu 
lotniczego; oraz studenci KUL: Łukasz klejdysz – Terroryzm  morski 
i piractwo na gruncie polskiego prawa karnego; magdalena Pawłowicz, 
agnieszka Szadorska – Prawnokarne środki przeciwdziałania bioterro-
ryzmowi; gustaw Piwko – Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka dotyczące zjawiska terroryzmu; ewa Skupińska – Okoliczności 
wyłączające odpowiedzialność karną jako środki zwalczania i zapobiegania 
terroryzmowi. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor KUL 
JM ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, 
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Prezydent 
Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Przewodniczący Rady Miasta Lublin 
Piotr Kowalczyk, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie 
adwokat Piotr Sendecki, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium 
Civitas w Warszawie.

24 maja 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja nauko-
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wa Jubileusz 80 lat Kodeksu karnego z 1932 roku, zorganizowana przez 
Katedrę Prawa Karnego KUL oraz Zakład Prawa Karnego Kujawsko 
- Pomorskiej Szkoły Wyższej. Podczas konferencji referaty wygłosili: 
prof. dr hab. alicja grześkowiak – Nieletni w Kodeksie karnym z 1932 r.; 
dr hab. krzysztof wiak, prof. KUL – Przestępstwa przeciwko życiu w Ko-
deksie karnym z 1932 r.; dr małgorzata gałązka – Zasady subiektywizmu 
i indywidualizacji odpowiedzialności karnej w Kodeksie karnym z 1932 r.; 
dr radosław hałas – Kara śmierci w Kodeksie karnym z 1932 r.; dr Sła-
womir hyś – Środki probacyjne w Kodeksie karnym z 1932 r.; dr damian 
Szeleszczuk – Zbrodnie stanu według Kodeksu karnego z 1932 r. Patronat 
honorowy nad konferencją objęła Okręgowa Rada Adwokacka w Lu-
blinie.

26-27 maja 2012 r. – w Kazimierzu Dolnym odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowa Prawo pracy a prawo międzynarodowe. Transgra-
niczność stosunku pracy, zorganizowana przez Katedrę Podstaw Prawa 
Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego przy Instytucie 
Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
KUL, Koło Naukowe Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego i Koło 
Naukowe Studentów Prawa KUL. Podczas konferencji referaty wy-
głosili kolejno: dr hab. Jacek widło, prof. KUL – Prawo właściwe dla 
oceny stosunku pracy; mgr Paweł widerski – Pełnomocnictwo udzielone 
pracownikowi w ramach stosunku pracy z perspektywy prawa prywatne-
go międzynarodowego; mgr agnieszka kluz – Europejskie postępowanie 
nakazowe; mgr dariusz kała – Uznawanie i wykonywanie orzeczeń z za-
kresu prawa pracy na podstawie rozporządzenia Bruksela I; mgr michał 
mościcki – Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych związanych z trans-
granicznym stosunkiem pracy; mgr Paweł Sławicki oraz mgr Piotr Sła-
wicki – Nowe prawa w zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej.

30-31 maja 2012 r. – w budynku Akademii Obrony Narodowej w Warsza-
wie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa Sprawność 
a legalność działania administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, zorganizowana przez Katedrę Nauki Administracji 
KUL, Katedrę Prawa i Administracji Wydziału Bezpieczeństwa Naro-
dowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Katedrę Historii 
Państwa i Prawa oraz Prawa Konstytucyjnego Akademii Zarządzania 
Administracją Publiczną w Kijowie.
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Czerwiec 

2 czerwca 2012 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
Kodeks prawa kanonicznego w badaniu młodych naukowców, zorganizowa-
na przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego 
KUL, Katedrę Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, In-
stytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Wydział Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Otwar-
cia konferencji dokonali: ks. dr hab. mirosław Sitarz, prof. KUL, Kie-
rownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, 
ks. prof. dr hab. Józef krukowski, Prezes Stowarzyszenia Kanonistów 
Polskich, oraz o. dr hab. wiesław Bar, prof. KUL, Prodziekan Wydzia-
łu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W ramach po-
szczególnych sesji referaty wygłosili m.in.: mgr anna Słowikowska 
– Uczestnictwo w liturgii Mszy świętej - pojęcie i wymogi, ks. mgr michał 
grochowina – Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego z 1983 roku, mgr magdalena kołbuc – Zakaz zawar-
cia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w instruk-
cji procesowej „Dignitas connubii”, mgr mariola Lewicka – Kompetencje 
legislacyjne konferencji biskupów dotyczące „munus docendi”, mgr kinga 
Przepiórka – Polubowne rozstrzyganie sporów w Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego z 1983 roku, mgr agnieszka romanko – Rada mediacyjna w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, ks. mgr marcin królik – Zada-
nie „votum separatum” w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej, ks. 
mgr grzegorz delmanowicz – Środki społecznego przekazu w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego z 1983 roku, mgr Urszula wasilewicz – Geneza ka-
nonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, mgr agata warmuz 
– Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Pra-
wa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie polskim.   

5 czerwca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Justyny Ciechanowskiej pt. Reklama polityczna – studium prawne. 
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Sagan (URz), recenzenci: dr hab. Ja-
rosław Szymanek, prof. UW, i dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL. 

19 czerwca 2012 r. – w Ołomuńcu odbyła się międzynarodowa konferen-
cja naukowa Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů ka-
tolické církve - legislativa a praxe, zorganizowana przez Univerzita Palac-
kého v Olomouci Cyrilometodějská Teologická Fakulta, podczas której 
referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef krukowski – Przestępstwa na 
tle seksualnym w Kodeksie Prawa Kanonicznego w świetle najnowszych po-
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stanowień Stolicy Apostolskiej z 2010 r. oraz ks. dr hab. mirosław Sitarz, 
prof. KUL – Wymogi stawiane kandydatom do święceń według Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego z 1983 roku i wytycznych Dykasterii Kurii Rzymskiej. 

19 czerwca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Tomasza Barszcza pt. Nazwa analogiczna jako zasada argumentum 
a simili. Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, recenzenci: dr 
hab. Kamil Zeidler (UG) i ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL. 

25 czerwca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra grzegorza Skrobotowicza pt. Mediacje w sprawach karnych – wy-
konalność ugód mediacyjnych w świetle badań. Promotor: dr hab. Jerzy 
Migdał, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Janusz Raglewski (UJ) i ks. dr 
hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL. 

25  czerwca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra waldemara Szymańskiego pt. Oględziny zwłok na miejscu ich zna-
lezienia. Studium medyczno-prawno-kryminalistyczne. Promotor: prof. dr 
hab. Władysław Witczak, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Pikulski 
(UWM) i dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL. 

26 czerwca 2012 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Leszka Ćwi-
kły. Rozprawa habilitacyjna pt. Prawne aspekty rozwoju turystyki w Pol-
sce w latach 1918-1939 (prawo). 

26 czerwca 2012 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Tadeusza 
Stanisławskiego. Rozprawa habilitacyjna pt. Finansowanie instytucji 
wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce (prawo). 

26 czerwca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Bartłomieja karasiewicza pt. Model środków zaskarżenia w postępo-
waniu cywilnym. Promotor: prof. dr hab. Piotr Pogonowski, recenzenci: 
dr hab. Karol Weitz, prof. UW, i dr hab. Jacek Widło (KUL).

27 czerwca 2012 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
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u małych pracodawców; mgr Sławomir graboń – Mały pracodawca jako 
płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.

1oprac. Sławomir Graboń*, Anna Szarek-Zwijacz**

 * Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
** Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
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optymalizacji obciążeń finansowych 

 

Adam Zdunek 

Opodatkowanie przychodów ze źródeł 

nieujawnionych - wnioski de lege ferenda 

 

Grzegorz Matysek 

Fundusze inwestycyjne zamknięte jako narzędzie 

optymalizacji opodatkowania dochodów 

 

Robert Zieliński 

Optymalizacja zobowiązań podatkowych w świetle 

konstrukcji prawnej uproszczonych form 

opodatkowania dochodów osób fizycznych z 

pozarolniczej działalności gospodarczej 

 

Monika Bartmińska 

"Ubi tu Caius ibi ego Caia?" Obejście przepisów 

prawa podatkowego przez małżonków prowadzących 

działalność gospodarczą - studium przypadku 

 

Kalina i Krzysztof Kunowscy 

Rola doradcy podatkowego w optymalizacji 

podatkowej 

 

Artur Mudrecki 

Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego 

 

 

 

 

 

Ewa Michna 

Rola językowej wykładni przy interpretowaniu 

podatkowego prawa krajowego i unijnego 

 

Dagmara Dominik-Ogińska 

Nadużycie prawa podatkowego w zakresie VAT w 

orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej1 (zarys problemu) 

 

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka 

Granice między unikaniem opodatkowania a 

uchylaniem się od niego na tle wybranych orzeczeń 

sądów administracyjnych 

 

Noty o Autorach 

Wykaz skrótów  

Wstęp  
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