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Filip Ciepły

Przedmowa

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność przedstawić Państwu 39. numer kwartalnika „Przegląd 

Prawno-Ekonomiczny”.
Prezentowany numer rozpoczyna artykuł Mirosława Karpiuka poświęcony 

niezwykle istotnej z punktu widzenia obrony państwa problematyce, to jest 
właściwości organów w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla 
celów powszechnego obowiązku obrony. Autor poddaje wnikliwej analizie 
kompetencje w tej dziedzinie zarówno organów, których zasięg działania 
rozciąga się na obszar całego państwa, jak i organów terenowych.

Czytelników zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa karnego zapra-
szamy do lektury bloku artykułów dedykowanych tej gałęzi prawa. Cezary Kulesza, 
Adrianna Niegierewicz oraz Izabela Urbaniak-Mastalerz dokonują analizy rzetel-
ności procesu odwoławczego w aspekcie formalizmu procesowego i poczynionych 
zmian w prawie z punktu widzenia badań aktowych przeprowadzonych w sądzie 
Okręgowym w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. Z kolei Jerzy Nikołajew omawia 
zasady wykonywania grzywny, zwracając uwagę na problemy związane z zapłatą 
grzywny, jak również jej ściągnięciem w drodze egzekucji, odroczeniem jej wyko-
nania, rozłożeniem na raty oraz umorzeniem. Artykuł w języku angielskim przed-
stawia Karol Juszka, koncentrując się na zagadnieniu oddziaływania mediacji na 
efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, opierając 
się również na analizie wyników własnych badań aktowych. Blok karny zamyka 
opracowanie Anny Komadowskiej dotyczące wybranych problemów nowelizacji 
prawa karnego z lat 2015-2016, które w dużym stopniu zmieniły zasady związane 
z wymierzaniem kar oraz stosowaniem środków zabezpieczających. Autorka doko-
nuje m.in. analizy orzekania sekwencji kar pozbawienia wolności i ograniczenia 
wolności z perspektywy zasady humanitaryzmu.

W dziedzinie prawa cywilnego Grzegorz Wolak poświęca uwagę zagadnieniu, 
czy kurator spadku nieobjętego, w skład którego wchodzi udział we współwła-
sności nieruchomości, może reprezentować spadek w postępowaniu o zniesienie 
współwłasności nieruchomości ze skutkiem dla nieznanych spadkobierców 
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współwłaściciela. Z kolei na gruncie prawa administracyjnego, teorii prawa 
i wątków prawnoporównawczych Paweł Rogowski wyszczególnia cechy osobo-
wościowe i moralne, którymi wykazywać się powinni pracownicy administracji 
publicznej zajmujący się przypadkami przemocy w rodzinie, Łukasz J. Pikuła 
zwraca uwagę na podstawowe cechy i właściwości systemu prawa, które gwa-
rantują szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawne, zaś Emilia Czepczyńska 
w artykule w języku angielskim omawia strukturę angielskiego systemu oświaty. 

W dalszej części kwartalnika Paweł Kłusek dokonuje ustalenia, czy optyma-
lizacja podatku od środków transportowych przez zmianę właściwego organu 
podatkowego lub utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej jest zgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa. Mateusz Misztal przedstawia specyfikę insty-
tucji proboszcza jako organu parafii Kościoła katolickiego, biorąc za podstawę 
zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również poszczególne 
normy ustawodawstwa kościelnego. Sławomir Zwolak analizuje problematykę 
dostępu do drogi publicznej, a w szczególności wymóg połączenia działki budowla-
nej z drogą zapewniającą zjazd, zaś Michał Pawłowski omawia podstawy polskiego 
systemu Oceny Skutków Regulacji (OSR), a więc narzędzia stworzonego w celu 
zracjonalizowania i poprawienia transparentności procesu legislacyjnego. 

Część ekonomiczna kwartalnika zwiera prezentowany w języku angielskim 
artykuł Davida Lutza poświęcony zagadnieniu zarządzania finansami w kontek-
ście realizacji wiodących cnót moralnych wyodrębnionych w ramach klasycznej 
i katolickiej etyki. Z kolei Marcin Molenda oraz Marta Kruhlaya podejmują pro-
blem zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług turystycznych, powołując 
się m.in. na wyniki badań ankietowych. Agnieszka Kramek poddaje analizie 
źródła i skutki zagrożenia terenów miejskich, przemysłowych i komunikacyj-
nych, wskazując na zasady prowadzenia zrównoważonej gospodarki zasobami 
naturalnymi, konieczność poprawy stanu środowiska oraz kształcenia na rzecz 
zrównoważonego i inteligentnego rozwoju miast, jako główne cele rozwojowe 
i kierunki interwencji mające zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne Polski.

Niniejszy numer kwartalnika kończą zaprezentowana przez Błażeja Kmieciaka 
recenzja książki A. Muszali i D. Mazur, Bioetyka w dialogu, Wydawnictwo Mag-
dalenum, Warszawa 2015 oraz przedstawione przez Piotra Zakrzewskiego i Marię 
Zubę-Ciszewską sprawozdanie z konferencji naukowej „Forum spółdzielcze 
2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości”.

W imieniu Redakcji Przeglądu Prawno-Ekonomicznego życzę Państwu 
interesującej, satysfakcjonującej i owocnej lektury.

dr Filip Ciepły
Redaktor numeru



Mirosław Karpiuk

Właściwość organów w zakresie 
administrowania rezerwami osobowymi 
dla celów powszechnego obowiązku 
obrony
Jurisdiction of authorities in the management of personnel reserves  
for the purpose of universal defence duty

Wstęp

Powszechny obowiązek obrony jest jednym z podstawowych obowiązków oby-
wateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on charakter konstytucyjny, a jego uszcze-
gółowienia dokonuje ustawodawca zwykły.

Obowiązkiem polskiego obywatela jest obrona Ojczyzny1. Obowiązek ten 
z oczywistych powodów jest obowiązkiem obywatela polskiego, a nie obowiąz-
kiem człowieka. Dla obywateli polskich jest to obowiązek powszechny. Nie może 
on być rozciągnięty na cudzoziemców, dla których Rzeczpospolita Polska nie jest 
ojczyzną. Obowiązek obrony ojczyzny dotyczy również osób, które poza obywa-
telstwem polskim posiadają jednocześnie obywatelstwo innego państwa2. Obo-
wiązek obrony obejmuje udział obywateli w tworzeniu systemu, który zapewnia 
bezpieczne funkcjonowanie państwa w czasie pokoju oraz umożliwia odparcie 
ataków zbrojnych3.

Wprost przewiduje się, że umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, 
przygotowanie ludności oraz mienia narodowego na wypadek wojny, a także 

 1 Art. 85 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 
78, poz. 483 ze zm.).
 2 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
roku, Warszawa 2008, s. 194.
 3 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 419.
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realizowanie innych zadań w sferze powszechnego obowiązku obrony należy 
do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów 
i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców 
czy innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, jak również do 
każdego obywatela w zakresie ustawowo określonym4. Ustawodawca wyraźnie 
stanowi, że wykonywanie zadań w obszarze powszechnego obowiązku obrony 
należy do różnych podmiotów, określonych w sposób generalny, aczkolwiek, 
co jest zrozumiałe ze względu na ich status, realizowanych w różnym zakresie. 
Do tej sfery zadań należy również administrowanie rezerwami osobowymi. Jest 
to obszar dość istotny, dzięki któremu budowane jest odpowiednie zaplecze 
osobowe, z którego w czasie działań obronnych Siły Zbrojne RP mogą korzy-
stać. Będzie to zatem ważne, a nawet niezbędne wsparcie kadrowe, bez którego 
skuteczność Sił Zbrojnych RP byłaby zagrożona.

Administrowanie rezerwami osobowymi

Jak stanowi art. 23 u.p.o.o. w przestrzeni administrowania rezerwami osobowymi 
dla celów powszechnego obowiązku obrony mieści się: 1) przeprowadzanie reje-
stracji oraz kwalifikacji wojskowej; 2) określanie zdolności do służby wojskowej; 
3) przeznaczanie do: a) służby wojskowej, b) służby w obronie cywilnej, c) służby 
w jednostkach zmilitaryzowanych; 4) uzupełnianie Sił Zbrojnych RP; 5) prowa-
dzenie ewidencji wojskowej. Nie jest to katalog zamknięty, gdyż ustawodawca 
w art. 23 pkt 6 u.p.o.o. do katalogu działań obejmujących administrowanie rezer-
wami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony zalicza również 
„wykonywanie innych czynności w tym zakresie”. W art. 23 u.p.o.o. wyliczone 
są zatem przykładowe działania, które będą odpowiadały ogólnemu pojęciu 
administrowania rezerwami osobowymi prowadzonemu na rzecz realizacji 
powszechnego obowiązku obrony.

 W ramach administrowania rezerwami osobowymi mieści się rejestra-
cja i kwalifikacja wojskowa. Rejestracja prowadzona jest na potrzeby założenia 
ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Na taki zakres 
rejestracji wskazuje art. 31 ust. 3 u.p.o.o. W ramach kwalifikacji wojskowej 
wykonywane są czynności, które są związane z: 1) sprawdzeniem tożsamości; 2) 
ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) wstępnym przeznaczeniem 

 4 Art. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1534 ze zm.), dalej u.p.o.o. Zob. także: M. Karpiuk, Stosunek 
służbowy militaryzacji, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, nr 3, s. 51. 
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do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP oraz przyjęciem 
wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej; 4) założeniem, bądź też aktu-
alizacją ewidencji wojskowej oraz przetwarzaniem danych gromadzonych w tej 
ewidencji; 5) wydaniem wojskowych dokumentów osobistych; 6) przeniesie-
niem do rezerwy oraz wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym 
stosunku do służby wojskowej; 7) przygotowaniem rekrutacji wojskowej do 
ochotniczych form służby wojskowej. Powyższe wynika z art. 32 ust. 6 u.p.o.o.

Ustawodawca w art. 23 pkt 2 u.p.o.o. do administrowania rezerwami osobo-
wymi dla celów powszechnego obowiązku obrony zalicza określanie zdolności do 
służby wojskowej. W tym zakresie, w art. 30a u.p.o.o. wprowadza cztery kategorie 
zdolności do czynnej służby wojskowej: A, B, D, E. Orzeczenie o zaliczeniu danej 
osoby do określonej kategorii właściwe komisje lekarskie wydają na podstawie 
badania lekarskiego fizycznej oraz psychicznej zdolności tej osoby do stosownego 
rodzaju służby wojskowej, z uwzględnieniem wyników badań specjalistycznych, 
a w razie potrzeby również obserwacji szpitalnej.

Przeznaczanie do: 1) służby wojskowej; 2) służby w obronie cywilnej; 3) 
służby w jednostkach zmilitaryzowanych, jako sfera administrowania rezerwami 
osobowymi, obejmuje trzy różne zakresy związane z realizacją powszechnego 
obowiązku obrony. Treść obowiązku służby wojskowej określa art. 55 u.p.o.o., 
zaliczając do niego odbywanie ćwiczeń wojskowych, pełnienie służby przygo-
towawczej, pełnienie terytorialnej służby wojskowej przez żołnierzy, pełnienie 
okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy, a w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa, gdy jest to konieczne do zapewnienia możliwości wyko-
nywania zadań związanych z przeznaczeniem Sił Zbrojnych RP, także odbywanie 
zasadniczej służby wojskowej oraz odbywanie przeszkolenia wojskowego przez 
absolwentów szkół wyższych. Cele obrony cywilnej wyznacza z kolei art. 137 
u.p.o.o., zaliczając do nich ochronę ludności, zakładów pracy oraz urządzeń 
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie, jak też udzielanie pomocy 
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zakresie zwalczania klęsk 
żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków. Militaryzacją 
obejmuje się jednostki organizacyjne wykonujące zadania szczególnie ważne 
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, a także jednostki organizacyjne 
specjalnie tworzone do wykonywania takich zadań, co czyni się na podstawie 
art. 174 u.p.o.o. Rada Ministrów razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Uzupełnianie Sił Zbrojnych RP następuje w przypadku konieczności podjęcia 
adekwatnych do zagrożenia działań, gdy zasoby personalne nie są wystarczające 
z punktu widzenia skutecznego wykonywania przez tę formację konstytucyjnych 
i ustawowych zadań.
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Prowadzenie ewidencji wojskowej, na gruncie art. 49 u.p.o.o., zostało powie-
rzone: 1) na poziomie centralnym – Ministrowi Obrony Narodowej, dla teryto-
rium całego państwa; 2) na poziomie wojewódzkim – szefowi wojewódzkiego 
sztabu wojskowego, dla obszaru województwa; 3) na poziomie terenowym – 
wojskowemu komendantowi uzupełnień, dla obszaru objętego terytorialnym 
zasięgiem działania tego komendanta.

Organy właściwe w zakresie przeprowadzania 
czynności związanych z wykonywaniem 
powszechnego obowiązku obrony oraz 
administrowania rezerwami osobowymi

Ustawodawca w art. 24 ust. 1 u.p.o.o. wprowadza zasadę, w świetle której admini-
strowanie rezerwami osobowymi należy do Ministra Obrony Narodowej. Zasada 
ta jednak nie obejmuje przeprowadzania rejestracji i kwalifikacji wojskowej 
oraz określania zdolności do służby wojskowej, te czynności będą zatem poza 
zakresem kompetencji tego organu administracji wojskowej.

Zważając na fakt, że Minister Obrony Narodowej jest organem naczelnym 
właściwym w sprawach obrony państwa, za pośrednictwem którego Prezydent 
RP sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP, nie jest on w stanie 
bezpośrednio dokonywać czynności obejmujących administrowanie rezerwami 
osobowymi. W związku z powyższym, jak stanowi art. 24 ust. 2 u.p.o.o., wła-
ściwymi w sprawach administrowania rezerwami osobowymi, terenowymi 
organami administracji wojskowej, są szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-
wych oraz wojskowi komendanci uzupełnień. Następuje tutaj dekoncentracja 
kompetencji na rzecz wojskowych, niezespolonych organów administracji rzą-
dowej. Z właściwości tych organów, podobnie jak w przypadku Ministra Obrony 
Narodowej, wyłączone jest przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej 
oraz określanie zdolności do służby wojskowej. Kompetencje w tym zakresie 
ustawodawca przekazał organom wykonawczym gmin oraz komisjom lekarskim. 

Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy admi-
nistracji rządowej, podporządkowane właściwemu ministrowi, bądź też cen-
tralnemu organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób 
prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wyko-
nujących zadania z zakresu administracji rządowej w województwie, w tym 
m.in. szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci 
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uzupełnień5. W art. 58 u.w.a.r. przewiduje się obowiązek informacyjny ciążący na 
organach niezespolonych, w tym wojskowych. Na gruncie tego przepisu mają one 
obowiązek składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności, pro-
wadzonej na terenie województwa, do końca lutego każdego roku. Ustawodawca 
nie wykreował przy tym jednak narzędzi, które przysługiwałyby w przypadku 
negatywnej oceny działań tej administracji, zatem m.in. niewłaściwego admi-
nistrowania rezerwami osobowymi, o których to działaniach wiedzę wojewoda 
powziąłby z przekazanej mu rocznej informacji. Wojewoda ma ograniczony 
wpływ na działanie administracji niezespolonej w województwie, nawet jako 
przedstawiciel Rady Ministrów.

Terenowymi organami administracji wojskowej właściwymi w sprawach 
administrowania rezerwami osobowymi, z wyłączeniem przeprowadzania reje-
stracji i kwalifikacji wojskowej, a także określania zdolności do służby wojskowej 
są, jak wynika z art. 24 ust. 2 u.p.o.o., szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-
wych oraz wojskowi komendanci uzupełnień. Jednak pozostałe przepisy u.p.o.o. 
przyznają określone kompetencje w zakresie kwalifikacji wojskowej wojskowemu 
komendantowi uzupełnień albo jego upoważnionemu przedstawicielowi. W jej 
ramach, na podstawie art. 32 ust. 6 pkt 3-7 u.p.o.o. w zw. z art. 32 ust. 7 pkt 3 
u.p.o.o., wykonuje on czynności związane z: 1) wstępnym przeznaczeniem osób 
podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, do poszczególnych form 
powszechnego obowiązku obrony RP oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie 
do służby zastępczej; 2) założeniem, bądź też aktualizacją ewidencji wojskowej 
i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji; 3) wydaniem wojsko-
wych dokumentów osobistych; 4) przeniesieniem osób, które podlegają stawie-
niu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy oraz wydaniem na ich wniosek 
zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej; 5) przygotowaniem 
rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej. Przepisy te są 
zatem wewnętrznie sprzeczne, gdyż art. 24 ust. 2 u.p.o.o. wyłącza kompetencje 
wojskowego komendanta uzupełnień w obszarze kwalifikacji wojskowej, gdy 
art. 32 ust. 6 pkt 3-7 u.p.o.o. w zw. z art. 32 ust. 7 pkt 3 u.p.o.o. nakłada na ten 
organ niezespolonej, rządowej administracji wojskowej dosyć istotne obowiązki. 
W związku z powyższym, ze względu na konieczność przeprowadzenia kwalifi-
kacji wojskowej, organ ten będzie wyposażony jednak w stosowne kompetencje 
w tym zakresie, a art. 24 ust. 2 u.p.o.o. nie znajdzie wówczas zastosowania, jako 

 5 Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 525 ze zm.), dalej u.w.a.r. Zob. także: wyrok WSA z dnia 
12 września 2012 r., IV SA/Wa 1234/12, LEX Nr 1272564.
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przepis ogólny, ustalający określoną regułę wyłączającą, od której art. 32 ust. 6 
pkt 3-7 u.p.o.o. w zw. z art. 32 ust. 7 pkt 3 u.p.o.o. przewidział wyjątki.

Do przeprowadzania czynności związanych z wykonywaniem powszechnego 
obowiązku obrony, a także do współdziałania z organami wojskowymi w zakre-
sie administrowania rezerwami osobowymi, jak stanowi art. 25 ust. 1 u.p.o.o., 
właściwi są: wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta, 
a także organy samorządu terytorialnego6. Przepis ten nie wprowadza żadnych 
kompetencji, a wskazuje na ogólną właściwość organów, nie określa również 
na czym współpraca z administracją wojskową przedstawiciela RM w terenie 
oraz organów samorządu terytorialnego miałaby polegać. Ustawodawca w tym 
przepisie, w tych samych sprawach, najpierw wskazuje na właściwość wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), a następnie organów samorządu terytorialnego, 
gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest organem samorządu terytorialnego, 
sugerując niejako, jakby on nie należał do katalogu tych organów. Być może 
ustawodawca chciał wyróżnić organ wykonawczy gminy spośród innych organów 
samorządu terytorialnego i podkreślić jego miejsce w przestrzeni administrowa-
nia rezerwami osobowymi, ale uczynił to niefortunnie. Inny jest status prawny 
starosty, którego ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) do organów 
powiatu nie zalicza.

Komisje lekarskie oraz wojskowe komisje lekarskie 
i ich właściwość w sprawach administrowania 
rezerwami osobowymi

Określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób, które stawiają się do 
kwalifikacji wojskowej należy do kompetencji powiatowych oraz wojewódzkich 
komisji lekarskich. Właściwość tę określa art. 26 ust. 1 u.p.o.o.7 Określenie 
zdolności do czynnej służby wojskowej dotyczy osób, niewymienionych w art. 
29 ust. 1 u.p.o.o. Właściwość w zakresie określania zdolności do czynnej służby 
wojskowej osób została podzielona pomiędzy komisje lekarskie, a wojskowe 
komisje lekarskie. W tych sprawach komisje lekarskie są właściwe, w których 

 6 Zob. także: N. Moch, Zadania i kompetencje terenowych organów administracji publicznej 
w dziedzinie obronności, (w:) Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, 
W. Kitler, Warszawa 2014, s. 135. 
 7 Zob. także: postanowienie WSA z dnia 5 listopada 2015 r., IV SAB/Gl 80/15, LEX Nr 
1946288; wyrok WSA z dnia 24 września 2015 r., III SA/Gd 530/15, LEX Nr 1955792.
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nie jest właściwa wojskowa komisja lekarska. Zatem, aby określić właściwość 
komisji lekarskich, należy wcześniej ustalić właściwość wojskowych komisji 
lekarskich, których kompetencje są przez ustawodawcę wyliczone. I tak wojskowe 
komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby woj-
skowej następujących osób: 1) o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej 
w okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska; 2) żołnierzy, którzy 
pełnią czynną służbę wojskową; 3) żołnierzy rezerwy; 4) osób przeniesionych 
do rezerwy, którzy nie są żołnierzami rezerwy; 5) innych niż powyżej osób, 
podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły 
się ochotniczo do jej odbywania. W stosunku do pozostałych osób określenie 
zdolności do czynnej służby wojskowej należy do kompetencji powiatowych 
oraz wojewódzkich komisji lekarskich.

W ramach czynności związanych z określeniem zdolności do czynnej służby 
wojskowej, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, poddawane są obo-
wiązkowym badaniom lekarskim, a także, w zależności od potrzeb, stosownie 
do decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym, 
w tym psychologicznym oraz obserwacji szpitalnej. Obowiązek ten wynika z art. 
26 ust. 1a u.p.o.o.8 Badania te są podstawą orzeczenia o zdolności do pełnienia 
służby wojskowej, ustalenia kategorii tej zdolności.

Powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie powoływane są, na podstawie 
art. 26 ust. 2 u.p.o.o., przez wojewodów w porozumieniu z szefami wojewódzkich 
sztabów wojskowych. Zespolony organ administracji rządowej – wojewoda, 
będzie musiał zatem porozumieć się z niezespolonym organem administracji 
rządowej – szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, w sprawie powołania tere-
nowej komisji lekarskiej. Wojewoda nie posiada w tym zakresie kompetencji 
wyłącznej, a działa w ramach współdziałania. Stanowisko wojskowego organu 
rządowej administracji niezespolonej powinno być wzięte pod uwagę przez 
organ powołujący, ponieważ zajęcie stanowiska nie następuje w formie opinii, 
a porozumienia. Organy muszą zatem wspólnie ustalić skład powiatowych oraz 
wojewódzkich komisji lekarskich, bądź jeden z tych organów musi zaakceptować 
zaproponowany przez drugi skład osobowy.

W skład powiatowej komisji lekarskiej wchodzi jeden lekarz, który posiada 
prawo wykonywania zawodu lekarza oraz co najmniej I stopień specjalizacji 
w dziedzinie chirurgii ogólnej lub I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, będący jednocześnie przewodniczącym tej komisji, sekretarz 
oraz jeden pracownik średniego personelu medycznego wyznaczony do tej 

 8 Zob. także: wyrok WSA z dnia 29 listopada 2007 r., II SA/Op 339/07, LEX Nr 484493.
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komisji. Jeżeli nie ma takiej możliwości, aby do składu powiatowej komisji 
lekarskiej wyznaczyć lekarza posiadającego powyższe specjalizacje, wyznacza 
się innego lekarza, uwzględniając przy tym jednak w pierwszej kolejności leka-
rzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie 
medycyny. Z kolei w skład wojewódzkiej komisji lekarskiej wchodzi dwóch 
lekarzy, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł spe-
cjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny (w tym chorób wewnętrznych lub 
chirurgii ogólnej), spośród których wojewoda wyznacza przewodniczącego tej 
komisji, oraz sekretarz9. Terenowe komisje lekarskie (powiatowa i wojewódzka) 
orzekają w składzie trzyosobowym. Ustawodawca ukształtował je jako organy 
specjalistyczne, w strukturach których musi być lekarz posiadający stosowne 
kwalifikacje. Prawodawca wyraźnie przewiduje jakie osoby mają znaleźć się 
w składzie komisji lekarskiej, przy tym jest mniej rygorystyczny w stosunku do 
powiatowych komisji lekarskich.

Wojewódzkie komisje lekarskie są organami nadzoru nad działalnością 
powiatowych komisji lekarskich, co wynika z art. 26 ust. 2a u.p.o.o. Fakt związa-
nia stosunkiem prawnym nadzoru obu komisji lekarskich skutkuje możliwością 
władczego wkraczania przez wojewódzką komisję lekarską w przestrzeń zastrze-
żoną na rzecz powiatowej komisji lekarskiej. Instytucji nadzoru nie może jednak 
kształtować dowolność. Ingerencja w przestrzeń przypisaną organowi nadzoro-
wanemu ma odbywać w oparciu o zasadę praworządności, zatem organ nadzoru 
musi wylegitymować się podstawą prawną pozwalającą na taką ingerencję.

Na mocy art. 28 ust. 2 u.p.o.o. ustawodawca ustanowił wojewódzkie komisje 
lekarskie jako organy odwoławcze od orzeczeń powiatowych komisji lekarskich10. 
Będą one zatem organami II instancji podejmującymi merytoryczne rozstrzy-
gnięcia, w tym obejmujące zmianę orzeczenia organu I instancji. Działają one 
w tym zakresie zarówno na wniosek, ale też, jak w przypadku naruszenia prawa 
przez orzeczenie zapadłe w I instancji – z urzędu, zatem nie są one ograni-
czone wyłącznie wniesieniem odwołania przez stronę (osoba stawiająca się do 
kwalifikacji wojskowej) lub podmiot na prawach strony (wojskowy komendant 
uzupełnień).

 9 § 3-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji 
lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się 
do kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. 2013, poz. 735). 
 10 Zob. także: Wyrok WSA z dnia 3 czerwca 2009 r., IV SA/Po 206/09, LEX Nr 562634.
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Organami właściwymi do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, 
określonych w art. 29 u.p.o.o. osób są również wojskowe komisje lekarskie11. 
Prawodawca utworzył następujące wojskowe komisje lekarskie, ustalając jed-
nocześnie ich siedziby: 1) Centralną Wojskową Komisję Lekarską z siedzibą 
w Warszawie; 2) Rejonową Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską z siedzibą 
w Warszawie; 3) Rejonową Wojskową Komisję Morsko-Lekarską z siedzibą 
w Gdańsku; 4) Rejonową Wojskową Komisję Lekarską do spraw Służby Kontr-
wywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego z siedzibą w Warszawie; 5) 
rejonowe wojskowe komisje lekarskie z siedzibą w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu. Centralna Woj-
skowa Komisja Lekarska w Warszawie jest komisją wyższego stopnia w stosunku 
do rejonowych komisji lekarskich12. Organizacja wojskowych komisji lekarskich 
jest dwuszczeblowa, co do zasady w terenie orzekają rejonowe komisje lekarskie, 
a na poziomie centralnym – Centralna Wojskowa Komisja Lekarska jako organ 
odwoławczy od orzeczeń komisji rejonowych13. Należy jednak podkreślić, że 
terytorialny zasięg działania Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej 
z siedzibą w Gdańsku (w niektórych sprawach), Rejonowej Wojskowej Komisji 
Lotniczo-Lekarskiej z siedzibą w Warszawie oraz Rejonowej Wojskowej Komisji 
Lekarskiej do spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Woj-
skowego z siedzibą w Warszawie obejmuje terytorium całego państwa.
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Streszczenie
Administrowanie rezerwami osobowymi jest z punktu widzenia obrony państwa niezwy-
kle istotne. Obejmuje ono szereg czynności, w tym m.in. o charakterze ewidencyjnym, 
pozwalającym w przypadku zagrożenia na uzupełnienie braków kadrowych w Siłach 
Zbrojnych RP. Sprawami z  zakresu administrowania rezerwami osobowymi zajmują 
się zarówno organy, których zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa, 
jak i  organy terenowe. Do katalogu tych organów należy zaliczyć Ministra Obrony 
Narodowej, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów 
uzupełnień, a z zespolonej administracji rządowej wojewodę. Samorząd terytorialny też 
nie jest pozbawiony wpływu na tę sferę, przy czym w szczególności wyróżnić tutaj należy 
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wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jak również starostę. W zakresie kwalifikacji 
wojskowej nie sposób pominąć komisji lekarskich oraz wojskowych komisji lekarskich.

Słowa kluczowe: obronność, rezerwy osobowe, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Summary
Administering personnel reserves is extremely important from the point of view of 
the defence of the state. It comprises a  number of activities, including these of the 
recordable character, which allows to supplement the shortages of personnel in the 
Armed Forces of the Republic of Poland in the event of a threat. The issues referred to 
the management of personnel reserves are dealt with by central authorities with the 
scope of action extending to the whole country as well as local authorities. The list of 
these authorities includes the Minister of National Defence, the chiefs of the voivodeship 
military staff, the military commanders of the Military Replenishment Council, and 
the governor, representing the government administration. Also, the local government 
is not deprived of influence on this matter, especially the wójt (the town mayor or the 
city mayor) and the starosta. In the field of military qualifications, one cannot forget 
medical committees and military medical commissions.

Key words: defence, personnel reserves, Polish Armed Forces
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Rzetelność postępowania 
odwoławczego w świetle badań 
aktowych
The fair appeal proceedings in the light of the results of review of judicial 
files

I. Wprowadzenie

Rzetelność postępowania karnego jest powszechnie przyjętym w doktrynie 
i praktyce procesu karnego dogmatem, gdyż pomimo wielu zmian procedury, 
ewolucji wielu instytucji prawa karnego procesowego, zmieniającego się środo-
wiska politycznego i charakteru procedury, kwestia ta pozostaje niezmienna1. 
Przed próbą wyjaśnienia definicji tejże zasady, na początku należałoby przytoczyć 
słownikowe znaczenie pojęcia „rzetelny”. Jest to zatem, „wypełniający należycie 
swe obowiązki; taki, jaki powinien być, odpowiadający wymaganiom; zgodny 
z prawdą, wiarygodny”2. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że rzetelność jest swoistą, najbar-
dziej pożądaną cechą, którą powinien charakteryzować się współczesny pro-
ces karny3. Zasada ta jest normą drugiego stopnia w stosunku do wszystkich 
pozostałych zasad procesowych, gdyż wszystkie inne niejako z niej wynikają, 

 1 J. Skorupka, W. Jasiński, Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej Trzebie-
szowice 17-19 września 2009 r., red. J. Skorupka, W. Jasiński, Warszawa 2010, s. 11.
 2 M. Szymczak, Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. III, Warszawa 1981, s. 161; 
Internetowy słownik PWN, dostęp on-line na http://sjp.pwn.pl/sjp/rzetelny;2518658 (dostęp 
06.05.2017 r.).
 3 P. Wiliński, Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, 
red. P. Wiliński, Warszawa 2009, s. 15.
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są jej podporządkowane4. Skonstruowanie definicji tejże zasady wydaje się nie-
zwykle trudnym zadaniem, bowiem odwołuje się ona do pozaprawnych kryte-
riów etycznych, moralnych i sprawiedliwościowych, uzupełniając tym samym 
zakres systemu naczelnych zasad procesu. W literaturze wskazuje się również, 
że przestrzeganie podstawowych zasad sprawiedliwości i uczciwości wpłynie 
na zmniejszenie „bezduszności formalizmu procesowego”5, historia bowiem 
„pełna jest bezdusznych wyroków” i choć formalnie proces przebiegał w zgodzie 
z przepisami prawa i nic nie można było mu zarzucić, wyrok budzi zastrzeżenia 
i wydaje się niesprawiedliwy6. 

Wskazuje się niejednokrotnie w piśmiennictwie, że co prawda zgodność 
procesu z przepisami prawa pozwala domniemywać rzetelność tego postępo-
wania, jednakże z uwagi na uczciwość i zasady moralne, ostatecznie nie można 
uznać go za rzetelny7.

W tym miejscu warto nakreślić również, że rzetelny proces jest pojmowany 
bądź jako zasada procesowa (metazasada), bądź  jako model i funkcjonowanie 
procesu. Koncepcja fair trial jako model procesu pojawiła się po raz pierwszy 
w systemie common law oraz orzecznictwie trybunałów międzynarodowych8. 

W systemie common law znajduje ona wyraz w dwóch powiązanych ze sobą 
pojęciach – due process of law oraz fair trial. Pierwsze oznacza „należny tok 
postępowania” i kładzie nacisk na zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi 
funkcjonowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zgodność 
z regulacjami prawa materialnego, zaś drugie oznacza „rzetelny proces” i dotyczy 
bardziej reguł postępowania procesowego9. 

Odnosząc powyższe na grunt rzetelności postępowania odwoławczego trzeba 
mieć na względzie, że współczesny proces karny odwoławczy powinien być 
zgodny ze standardami, wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, Sądu Najwyższego, a także sądów powszechnych.

 4 M. Pieszczek, Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu w sprawach nieletnich w świetle 
przepisów obowiązujących w Polsce i standardów międzynarodowych, Biblioteka Cyfrowa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, dostęp on-line na http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/32211/0022.pdf 
(dostęp 06.05.2017 r.).
 5 J. Pradel, Rzetelny proces w europejskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 
6, s. 8-10.
 6 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 330.
 7 J. Pradel, Rzetelny proces..., s. 8-10.
 8 P. Wiliński, Pojęcie rzetelnego procesu karnego, (w:) Rzetelny proces karny, red. P. Wiliński, 
Warszawa 2009, s. 20.
 9 H. Kuczyńska, Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów angielskich, (w:) Rzetelny 
proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, Warszawa 
2009, s. 35-36.
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Postępowanie odwoławcze stanowi wyjątkowy etap procesu karnego, w któ-
rym dokonywana jest ocena rzetelności zarówno postępowania przed sądem 
pierwszej instancji, jak także i ocena prawidłowości wydanego rozstrzygnięcia. 
Sąd odwoławczy obowiązany jest zatem do kontroli zapadłego wyroku w sądzie 
pierwszej instancji i podejmowanych wszelkich czynności procesowych, które 
umożliwiły wydanie tego wyroku. Kontrola ta jednak także powinna być rzetelna. 
Rzetelność postępowania odwoławczego, mimo wielu podobieństw z rzetelno-
ścią ogólną procesu karnego, różni się jednak pewnymi specyficznymi cechami 
z uwagi na odmienności określonych faz procesu.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na relację pomiędzy rzetelnością 
postępowania odwoławczego a formalizmem procesu. Skoro przejawem forma-
lizmu procesowego są określone obowiązki zachowania określonych wymagań, 
co do formy, czasu i miejsca poszczególnych czynności procesowych, których 
niespełnienie jest obarczone sankcjami procesowymi, to należy przeanalizować 
czy formalizm procesowy służy rzetelności postępowania odwoławczego.

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, w procesie karnym, w którym 
jedną z najważniejszych dyrektyw procesowych jest dążenie do wykrycia 
prawdy materialnej, problem formy czynności procesowej w konsekwencji nie 
należy do zagadnień priorytetowych. Niezależnie jednak od tej słusznej idei 
unikania nadmiernego formalizmu w procesie karnym, w prawie karnym pro-
cesowym nie brak unormowań odnośnie kształtu, sposobu, treści określonych 
zachowań procesowych uczestników procesu. Podkreśla się, że wypełnienie 
wymogów tzw. formalnych stanowi bardzo istotny element kwalifikowania 
określonej czynności procesowej jako prawidłowej, czyli takiej która spełnia 
podstawowy warunek swojej skuteczności procesowej10. Prawna reglamentacja 
formy określonych czynności procesowych z reguły oscyluje pomiędzy, z jednej 
strony zasadą formalizmu stanowiącą, że w procesie karnym są dozwolone 
wyłącznie czynności procesowe o uregulowanej formie procesowej, której 
wymogi uczestnik procesu jest zobowiązany bezwzględnie realizować, a z dru-
giej – zasadą nieformalizmu pozostawiającą uczestnikom procesu swobodę 
w wyborze środków czy sposobów w dążeniu do osiągnięcia własnych celów 
procesowych11. Analiza obowiązujących unormowań w zakresie wymogów 
co do kształtu danej czynności procesowej pozwala stwierdzić, że w syste-
mie polskim obowiązuje dyrektywa, w myśl której uczestnicy procesu mogą 

 10 K. Woźniewski, Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym, Gdańsk 
2010, s. 99-100 i podana tam literatura.
 11 M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1984, s. 220.
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dokonywać czynności procesowych w formie dla nich wygodnej, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. Przed przejściem do szczegółowej analizy 
formy czynności procesowych jest konieczne poczynienie zastrzeżenia, że na 
pojęcie formy składają się zewnętrzny sposób wyrażenia danego oświadczenia 
oraz jego treściowa struktura w przypadku oświadczeń procesowych12, a także 
sposób faktycznego właściwego zachowania się nakazanego przez ustawę 
w przypadku czynności faktycznych13. Jeżeli przez formę czynności proceso-
wej będziemy rozumieli nie tylko pisemność czy ustność, ale także elementy 
treściowe (merytoryczne, przedmiotowe), to swoboda uczestnika procesu 
w metodzie przeprowadzania określonej czynności procesowej zostaje przez 
ustawodawcę w znaczący sposób limitowana.

Jednakże formalizmu w sferze procesu karnego, a konkretnie w postępowaniu 
odwoławczym, nie można ograniczać jedynie do wymogów stawianych przed 
uczestnikami procesu karnego (w tym przypadku odwołującymi się) przy skła-
daniu środków zaskarżenia. Formalizm procesowy in sensu largo to także takie 
ukształtowanie procedury, aby przewidywała ona bariery przed naruszeniami 
stabilności nieprawomocnych orzeczeń sądowych, a w szczególności wyroków. 
Można tu jedynie wzmiankować takie jego przejawy jak: terminy na składania 
środków odwoławczych, ograniczenia podstaw odwoławczych, prekluzja dowo-
dowa, ograniczenia postępowania dowodowego przed sądem odwoławczym, 
związanie tego sądu granicami środka odwoławczego i zakres możliwych jego 
rozstrzygnięć (kasatoryjnych i reformatoryjnych). 

Europejskie systemy karnoprocesowe rozwiązują kwestie zgodności postępo-
wania odwoławczego z wymogami rzetelnego procesu przez przyjęcie elementów 
jednego z modeli14:
I. Modelu apelacyjnego, który przewiduje:

1.  kontrolę orzeczeń sądowych zarówno pod względem prawnym jak 
i merytorycznym;

2.  prawo sądu do przeprowadzania postępowania dowodowego oraz czy-
nienia własnych ustaleń faktycznych;

3.  prawo do wydawania własnego merytorycznego orzeczenia;
4.  orzekanie w zasadzie w granicach zaskarżenia.

 12 Tamże, s. 221.
 13 K. Woźniewski, Prawidłowość…, s. 100 i podana tam literatura.
 14 A. Kaftal, System środków odwoławczych (rozważania modelowe), Warszawa 1972, s. 
23-25.
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II. Modelu kasacyjnego, do którego  najważniejszych cech można zaliczyć15:
1.  podstawę kasacji mogą stanowić wyłącznie zarzuty obrazy prawa mate-

rialnego lub procesowego;
2.  niedopuszczalna jest kontrola merytoryczna zaskarżonego orzeczenia, 

a co za tym idzie, przeprowadzanie tzw. dowodów ścisłych;
3.  sąd kasacyjny sam nie orzeka merytorycznie, lecz albo kasację oddala 

albo zaskarżony wyrok uchyla i przekazuje sprawę do ponownego 
rozpoznania;

4.  kasację rozpoznaje się w granicach zaskarżenia, a nawet w granicach 
zarzutów.

III. Z  kolei wśród charakterystycznych cech modelu rewizyjnego można 
wyodrębnić16:
1.  kontrolę prawną i merytoryczną zaskarżonego orzeczenia;
2.  uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania;
3.  możliwość orzeczenia co do istoty sprawy, jednak wyłącznie na pod-

stawie ustaleń faktycznych przyjętych w wyroku sądu I instancji, i to 
w zasadzie wyłącznie na korzyść oskarżonego, i w związku z tym nie-
dopuszczalność przeprowadzania dowodów ścisłych oraz dokonywanie 
na ich podstawie ustaleń faktycznych;

4.  orzekanie w granicach zaskarżenia. 

Kontynuując ogólne uwagi odnośnie do modeli postępowania odwoławczego 
przyjętych w krajach europejskich wypada jedynie wzmiankować przyjęte w nich 
ograniczenia możliwości odwołania od wyroku17. I tak w procesie angielskim 
można wskazać na instytucję leave. W procesie tym celem uzyskania zezwolenia 
na wniesienie apelacji skarżący składa pismo zawierające wniosek o zezwolenie 
(Notice of Application for Leave) oraz zarzuty apelacyjne (Grounds of Appeal), 
często wraz ze wskazówkami apelacyjnymi (Advice of Appeal). Mogą one zawie-
rać transkrypcję podsumowania sprawy przez sędziego I instancji, a niekiedy, 
w zależności od stawianych zarzutów, transkrypcję niektórych dowodów. Sędzia 
zapoznaje się z tymi pismami na niejawnym posiedzeniu, lecz często wzywa 
adwokata wnoszącego apelację do ustnej prezentacji argumentów. Po zapozna-
niu się z pismami sędzia albo udziela zezwolenia na apelację, albo jej odmawia. 
W przypadku odmowy apelujący ma prawo zwrócić się o rozpoznanie wniosku 

 15 Tamże, s. 32-33.
 16 Tamże, s. 37-38.
 17 Zob. także C. Kulesza, Apelacja po nowelizacji- rozważania modelowe, (w:) Postępowanie 
karne po nowelizacji z 11 marca 2016 r., red. A. Lach, Warszawa 2017 (w druku).
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przez Wydział Karny (Criminal Division) sądu apelacyjnego. Dlatego też wskazuje 
się, że pojedynczy sędzia pełni funkcję filtrującą, zapewniając że sprawa nie trafi 
na rozprawę apelacyjną jeśli nie zawiera uzasadnionych zarzutów18. 

Przejawem formalizacji postępowania odwoławczego w procesie angielskim 
jest wymóg składania apelacji na specjalnych drukach. 19Jednakże nieprawidłowe 
wypełnienie tych druków skutkuje wezwaniem skarżącego do uzupełnienia 
braków formalnych, a więc w przypadku tego procesu można mówić o wysokim 
formalizmie, aczkolwiek względnym.

Z kolei w procesie niemieckim ustawodawca przewidział dwa środki odwo-
ławcze od nieprawomocnych wyroków, różniące się stopniem formalizmu 
i zakresem postępowania dowodowego przed sądem odwoławczym: odwoła-
nie (Berufung – odpowiednik apelacji) i rewizję (zbliżoną do polskiej kasa-
cji)20. W przypadku odwołania sąd odwoławczy przeprowadza postępowanie 
dowodowe w szerokim zakresie, mając nieograniczone możliwości powtarzania 
dowodów przeprowadzonych przez sąd I instancji i przeprowadzania nowych 
dowodów (por. § 323–325 StPO).

Natomiast rewizja21, w przeciwieństwie do odwołania posiada określone 
ustawowo przyczyny rewizyjne, mające za podstawę naruszenie prawa (§ 337 i § 
338 StPO). Wśród nich można wyróżnić tzw. absolutne przyczyny rewizyjne, czyli 
najważniejsze naruszenia prawa (§ 338 StPO – podobnie jak bezwzględne przy-
czyny odwoławcze z art. 439 k.p.k.), takie jak: niezgodny z prawem skład sądu, 
udział w nim sędziego podlegającego wyłączeniu z mocy ustawy bądź na wniosek 

 18 J. Sprack, A Practical Approach to Criminal Procedure, wyd.12, Oxford 2008, s. 477.
 19 Zob. szerzej na temat: K. Woźniewski, Apelacja w angielskim procesie karnym, (w:) Postę-
powanie odwoławcze w procesie karnym – u progu nowych wyzwań, red. S. Steinborn, Warszawa 
2016, s. 75, a także: H. Kuczyńska, Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów angielskich, 
(w:) Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, red. P. Wiliński, 
Warszawa 2009, s. 62-63, Lester B. Orfield, The Right of Appeal in Criminal Cases, 34 Mich. L. 
Rev., 1936, s. 937, 938; P.D. Hansen, Stacking Appellate Dissents: Due Process in the Appellate 
Arena, 18 Val. U. L. Rev. 141, 144 (1983);  N. A. Smyth, The Limitation of the Right of Appeal in 
Criminal Cases, 17 Harv. L. Rev. 317, 317 (1903); B. L. Berger, Criminal Appeals as Jury Control: 
Anglo-Canadian Historical Perspectives on the Rise of Criminal Appeals, Can. Crim. L. Rev. 1, 34, 
2005, s. 10; L.B. Orfield, History of Criminal Appeal in England, 1 Mo. L. Rev. 326, 327 (1936); N.W. 
Sibley, Criminal appeal and evidence 19 n.2 (1908); M.M. Arkin, Rethinking the Constitutional 
Right to a Criminal Appeal, 39 U.C.L.A. L. Rev. 503, 1991, s. 532-33 oraz: How to appeal, A guide 
to the criminal appeal system, a justice publication, London 2011, s. 35-36.
 20 Na temat niemieckiego systemu odwoławczego zob. C. Kulesza, System środków odwoław-
czych w Niemczech, (w:) Postępowanie odwoławcze w procesie karnym- u progu nowych wyzwań, 
red. S. Steinborn, Warszawa 2017, s. 21-34.
 21 Zob. monografię L. Brößler, Strafprozessuale Revision, wyd. 8, München 2012 oraz  T. 
Junker, (w:) Handbuch für die Strafrechtlichen Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, red. D. Burhoff, P. 
Kotz, ZAP Verlag, München 2013, s. 670-800.
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strony, złamanie właściwości rzeczowej sądu, odbycie rozprawy pod nieobecność 
prokuratora lub osoby, której obecność była obowiązkowa, brak podania pod-
staw orzeczenia bądź też niedopuszczalne ograniczenia praw obrony w kwestii 
istotnej dla orzeczenia (§ 338 StPO). Składający rewizję, w przeciwieństwie do 
odwołania, powinien ściśle określić zakres zaskarżenia, wnioski rewizyjne i ich 
uzasadnienie (§ 344 StPO). Jeśli rewizja nie spełnia tych wymogów, bądź została 
złożona bez zachowania wymaganej procedury, może być odrzucona przez sąd 
rewizyjny postanowieniem jako niedopuszczalna.

W dziedzinie postępowania odwoławczego warto podkreślić możliwość 
wyboru przez skarżącego bądź odwołania bądź też rewizji. Jak wynika z powyż-
szego w Niemczech istnieje dość skomplikowany trójinstancyjny system, gdzie 
wyroki mogą być zaskarżone dwoma różnymi środkami: odwołaniem i rewizją22.

Przed przejściem do analizy rzetelności polskiego modelu postępowania 
odwoławczego w świetle badań aktowych wypada poczynić kilka uwag ogólnych: 
1. Rzetelność postępowania odwoławczego nie może być analizowana bez 

odniesienia do rzetelności (ewentualnie formalizmu) rozprawy głównej.
2. Standard rzetelnego procesu określony w art. 6 EKPCz dotyczy zasadniczo 

rozprawy głównej zaś protokół nr 7 do EKPCz pozwala państwom sygna-
tariuszom Konwencji na dość swobodne określanie modelu postępowania 
odwoławczego, w tym na ograniczenia możliwości zaskarżania wyroków 
zapadłych w trybie porozumień procesowych (vide art. 447 § 5 k.p.k.)23. 
W związku z powyższym nie wszystkie gwarancje rzetelnego procesu prze-
widziane w art. 6 EKPCz dla rozprawy głównej mogą być przenoszone na 
postępowanie odwoławcze. W tej mierze ETPCz jest dość liberalny.

3. Rozpatrując przyjęty w Polsce model postępowania odwoławczego nie 
sposób nie zauważyć, że podobnie jak w innych państwach europejskich 
stanowi on kompromis pomiędzy wąsko rozumianą efektywnością wymiaru 
sprawiedliwości (rozumianą jako szybkość postępowania – vide art. 6 ust. 
1 EKPCz), a efektywnością in sensu largo rozumianą jako osiągnięcie celów 
sprawiedliwości proceduralnej, którą można utożsamiać z fair trial.

Przy ocenie polskiego modelu postępowania odwoławczego w kontekście 
formalizmu procesowego należy wskazać na następujące kryteria:

 22 Na temat różnic między odwołaniem i rewizją w procesie niemieckim a apelacją w pol-
skim procesie karnym por. T. Weigend, Das Rechtsmittel der Appellation aus deutscher Sicht, (w:) 
Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Dody, red.  A. Gaberle, 
S. Waltoś, Kraków 2000, s. 147-170.
 23 C. Kulesza, Konsensualizm karnoprocesowy w świetle gwarancji rzetelnego procesu – 
perspektywa komparatystyczna, (w:) Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, red. A. Wudarski, 
Warszawa 2016, s. 431-466.
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1. wzajemne sprzężenia pomiędzy modelem rozprawy głównej a postępowa-
niem odwoławczym;

2. dopuszczalność i stopień formalizacji środka odwoławczego od wyroku 
sądu pierwszej instancji;

3. zakres postępowania dowodowego przed sądem odwoławczym i możliwość 
przedstawiania przed nim nowych dowodów;

4. rodzaje rozstrzygnięć  sądu odwoławczego;
5. prawo do obrony w postępowaniu odwoławczym.

Wprowadzona przez ustawę z dnia 11 marca 2016 r.24 nowelizacja przepi-
sów Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 
2016 r., w pewien sposób zmieniła wprowadzony z dniem 1 lipca 2015 r. model 
postępowania odwoławczego, mimo że ustawodawca podkreślił, iż w zakresie 
postępowania odwoławczego proponuje zachowanie zasadniczych zrębów ape-
lacyjno - reformatoryjnego modelu postępowania25.

Jest to wynik odejścia od sztandarowych zmian proponowanych we wcze-
śniejszej (lipcowej) reformie kodeksu postępowania karnego, która za cel posta-
wiła sobie rozwinięcie zasady kontradyktoryjności, a tym samym ograniczenie 
inicjatywy dowodowej sądu. 

Radykalny odwrót od założeń noweli kodeksu postępowania karnego z 1 
lipca 2015 r. stanowią obecne rozwiązania ustawowe, bowiem w ustawie z dnia 
11 marca 2016 r. o zmianie kodeksu postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw, ustawodawca wyraźnie podkreślił, że celem ustawy jest modyfi-
kacja modelu postępowania karnego w kierunku przywrócenia aktywniejszej 
roli sądu w toku procesu, zmierzająca do zapewnienia w maksymalnym stopniu 
zgodności ustaleń faktycznych w perspektywie zasady prawdy materialnej, jak 
również zwiększająca efektywność ścigania26. 

Przechodząc do konkretnych rozwiązań należy zauważyć, że wpływ na zmianę 
przebiegu postępowania odwoławczego miały nie tylko zmiany przepisów odno-
szących się stricte do postępowania odwoławczego, ale także zmiany w części 
ogólnej Kodeksu postępowania karnego, szczególnie w przepisach regulujących 
postępowanie dowodowe. I tak powrót do art. 167 k.p.k. w brzmieniu sprzed 1 
lipca 2015 r., czyli przywrócenia inicjatywy dowodowej sądu z urzędu w każdym 
wypadku, gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy 

 24 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016 poz. 437.
 25 Druk sejmowy z 27 stycznia 2016 r., nr 207, Sejm VIII kadencji, Uzasadnienie, Warszawa 
2016, s. 7.
 26 Tamże, s. 1.
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spowodował uchylenie § 4 art. 427 k.p.k. przewidującego ograniczony zakaz sta-
wiania zarzutów o charakterze dowodowym. W tym ostatnim przypadku nowelą 
lipcową przewidziano sankcję za bierność strony na rozprawie głównej, gdyż 
stanowił on, że w środku odwoławczym nie można było podnosić zarzutu nie-
przeprowadzenia przez sąd określonego dowodu, jeżeli strona nie składała w tym 
zakresie wniosku dowodowego, zarzutu przeprowadzenia dowodu pomimo 
braku wniosku strony w tym przedmiocie ani też zarzutu naruszenia przepisów 
dotyczących aktywności sądu przy przeprowadzaniu dowodów, w tym również 
przeprowadzenia dowodu poza zakresem tezy dowodowej27.

Dokonując oceny stopnia formalizmu procesowego i jego poszczególnych 
instytucji procesowych w karnym procesie odwoławczym w Polsce można stwier-
dzić, że stopień ten jest umiarkowany i względny. Wypada bowiem wskazać, że 
na stopień formalizmu w postępowaniu odwoławczym składa się zarówno obo-
wiązek wskazania zarzutów stawianych rozstrzygnięciu przez profesjonalnych 
skarżących oraz umożliwienie wniesienia wniosków dowodowych w instancji 
odwoławczej.

W tym kontekście należy dostrzec wprowadzoną z dniem 15 kwietnia 2016 r. 
zmianę art. 427 § 1 k.p.k. polegającą na rezygnacji z obowiązku przedstawiania 
zarzutów odwoławczych w apelacji składanej przez stronę, a więc nastąpiłby 
powrót do poprzedniego brzmienia przepisu, który ten obowiązek odnosił 
wyłącznie do podmiotów kwalifikowanych. Jak podkreślano w uzasadnieniu 
do ustawy z 27 września 2013 r., przyjęte rozwiązanie nie miało na celu zobowią-
zania odwołującego do przedstawienia zarzutów w precyzyjnej formie prawnej 
poprzez wskazanie enumeratywnie wymienionych przepisów ustawy, a jedynie 
zmierzało do tego, aby odwołujący wyartykułował te zarzuty (choćby własnymi 
słowami). Dostrzec należy również stanowisko krytyczne, które budziła ta regu-
lacja. W literaturze przedmiotu wskazywano bowiem na istotne zastrzeżenia 
z punktu widzenia prawa do sądu, w szczególności interesów stron procesowych, 
w tym przede wszystkim oskarżonego28.

Powrót do brzmienia art. 427 § 1 k.p.k. sprzed jego nowelizacji lipcowej istot-
nie wpływa na kształt całego systemu środków odwoławczych, a w szczególności 
apelacji29. W przypadku bowiem składania apelacji przez czynnik niefachowy, 

 27 Zob. D. Świecki, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych, wyd.3, Warszawa 2016, 
s. 46-48.
 28 K. Marszał, Jeszcze w sprawie granic środka odwoławczego w procesie karnym, (w:) Pro-
fesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013, 
s. 945-946.
 29 Zob. C. Kulesza, Apelacja po nowelizacji.... (w druku).
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niezobowiązany do wskazania zarzutów nastąpiło osłabienie zasady związa-
nia sądu ad quem granicami zaskarżenia i wskazanymi zarzutami. Nowa treść 
art. 433 §  1 k.p.k. przewiduje bowiem, że sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę 
w granicach zaskarżenia, a jeżeli w środku odwoławczym zostały wskazane 
zarzuty stawiane rozstrzygnięciu – również w granicach podniesionych zarzutów, 
uwzględniając treść art. 447 § 1-3, a w zakresie szerszym w wypadkach wskaza-
nych w art. 435, art. 439 § 1, art. 440 i art. 455. W tym przypadku można mówić 
o powrocie do koncepcji totalnej kontroli odwoławczej, wzmocnionej jeszcze 
przez wskazane wcześniej zniesienie ograniczonego zakazu stawiania zarzutów 
odwoławczych o charakterze dowodowym przez skreślenie art.427 § 4 k.p.k.). 

W ten sposób odżyła aktualność orzecznictwa Sądu Najwyższego, które 
stwierdza, że w przypadku, gdy oskarżony sporządził samodzielnie apelację, bo 
działał bez obrońcy, dopuszczalna jest wykładnia art. 433 § 1 k.p.k., że apelację 
należy rozpoznać wprawdzie w granicach zaskarżenia, ale pod kątem wszystkich 
ewentualnych uchybień, również tych, które nie były w niej podnoszone. Taka 
totalna kontrola nie wchodzi w rachubę, gdy oskarżony miał obrońcę, który to 
fachowy podmiot wywiódł apelację (postanowienie SN  z dnia  18 lutego 2015  r., 
II KK 26/15, LEX nr 1654740).

O wadze wskazania zarzutów w środku odwoławczym wnoszonym przez 
czynnik fachowy świadczy także przyjęta w polskim systemie zasada, że nie jest 
dopuszczalne podnoszenie nowych zarzutów już po upływie terminu do złożenia 
środka odwoławczego, i to niezależnie od tego czy wcześniej środek taki został 
złożony na korzyść oskarżonego (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 22 stycznia 2016 r., II AKa 499/15, LEX nr 2008297).

Mimo powrotu do idei „paternalistycznego” nastawienia do oskarżonego 
(której głównym przejawem jest przywrócenie inicjatywy dowodowej sądu 
i przewodniczącego składu na rozprawie – w art.167 i 366 k.p.k.) nowelizacja 
z 15 kwietnia 2016 r. utrzymała w mocy prekluzję dowodową w postępowaniu 
odwoławczym. W § 3 art. 427 ograniczono uprawnienie skarżącego do wska-
zania w środku odwoławczym na nowe fakty lub dowody, jedynie do sytuacji, 
gdy nie mógł on tego uczynić przed sądem pierwszej instancji. Jak wskazuje się 
w literaturze, przez „nowe fakty” należy rozumieć nowe okoliczności faktyczne 
wynikające ze znanych dowodów, zaś  przez „nowe dowody” należy rozumieć 
przypadki, gdy odwołujący się wiedzę o dowodzie posiadał, lecz jej nie wyko-
rzystał do zgłoszenia dowodu (np. z uwagi na taktykę obrończą), albo gdy takiej 
wiedzy nie posiadał, choć informacja o dowodzie była dostępna, tylko że z niej 
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nie skorzystał, np. w aktach znajdowała się notatka urzędowa zawierająca infor-
mację o dowodzie, która nie została wykorzystana30. 

W przypadku dopuszczalności powołania się w apelacji na nowe fakty lub 
dowody skarżący powinien zgłosić wniosek dowodowy o ponowne przeprowa-
dzenie dowodu w celu ustalenia nowego faktu lub wniosek dowodowy o dopusz-
czenie nowego dowodu. Jak wskazuje się w literaturze, oznacza to konieczność 
powiązania wniosku dowodowego z zarzutem odwoławczym, gdyż co do zasady 
sąd odwoławczy przeprowadza dowody w granicach zarzutów (art. 433 § 1 k.p.k.). 
Zauważa się, że w tym układzie procesowym spośród podstaw formułowania 
zarzutów odwoławczych określonych w art. 438 k.p.k. w grę wchodzi tylko zarzut 
błędu w ustaleniach faktycznych rozumiany nie jako rzeczywisty błąd sądu meriti 
(który na podstawie dostępnych dowodów dokonał prawidłowych ustaleń fak-
tycznych), ale o zakładany błąd, skoro nowy fakt może zostać dopiero ustalony 
(albo też nie) po dopuszczeniu i przeprowadzeniu zgłoszonego dowodu31. 

Wypada zgodzić się z poglądem, że w art. 427 § 3 k.p.k. określono prekluzję 
dowodową tylko w stosunku do „odwołującego się”, a więc przepis ten nie ma 
więc zastosowania do strony nieskarżącej. Dopuszczalne jest zatem składanie 
przez tę stronę wniosku o przeprowadzenie dowodu, który mogła ona powołać 
przed sądem pierwszej instancji. Chodzi bowiem o to, aby strona nieskarżąca 
mogła przeprowadzić kontrdowody w związku z aktywnością dowodową skar-
żącego. Nie można w takiej sytuacji od niej wymagać, aby wcześniej dowodu 
tego „nie mogła powołać”32.

II. Rzetelność postępowania odwoławczego na 
w świetle badań aktowych

Metoda badań akt spraw sądowych dokonana jest za pomocą badania jakościo-
wego i ilościowego. Za pomocą badań jakościowych możliwe jest dokonanie 
oceny zasadności podnoszonych przez skarżących zarzutów oraz ich skuteczno-
ści. Z kolei badania ilościowe wskażą liczbę konkretnych podnoszonych zarzutów 
przez skarżących a także ilość zawartych w apelacji wniosków dowodowych oraz 
wniosków o uzupełnienie przewodu sądowego.

 30 D. Świecki, Postępowanie odwoławcze…, s. 44-45.
 31 Tamże, s. 46.
 32 D. Świecki, (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. II, wyd. 2, 
Warszawa 2015, s. 49.
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Zakres dokonywanych badań został więc ograniczony do następujących 
kwestii:
1. podnoszonych zarzutów przez skarżących;
2. zawartych w apelacji wniosków dowodowych oraz wniosków o uzupełnienie 

przewodu sądowego;
3. skuteczności konkretnych podmiotów, wnoszących apelacje oraz skutecz-

ności zarzutów odwoławczych. 
Przeprowadzone badania aktowe spraw sądowych, w których wnoszone 

były apelacje dotyczą spraw z terenu apelacji łódzkiej (Sąd Okręgowy w Łodzi 
i Piotrkowie Trybunalskim), w których akta te zostały zwrócone, po rozpo-
znaniu apelacji do wykonania Sądowi Okręgowemu w okresie od 1 stycznia 
2016 do 31 sierpnia 2016 r. Po zwróceniu się w trybie ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2015 poz. 2058), o udziele-
nie informacji przez Wydziały Karne Sądów Okręgowych w zakresie wskazania 
sygnatur konkretnych spraw akt sądowych, otrzymano informacje o 15 sprawach 
z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz o 71 sprawach z Sądu 
Okręgowego w Łodzi. Z uwagi na brak dostępności wszystkich akt na dzień 
badania, poddano analizie udostępnionych na mocy zgody Przewodniczących 
Wydziału 11 spraw z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz 38 
sprawach z Sądu Okręgowego w Łodzi.

Trzeba jednak mieć na względzie, że liczba analizowanych spraw sądowych 
nie jest równa liczbie zbadanych apelacji, z uwagi na fakt, że w sprawach wielo-
osobowych, złożonych apelacji może być znacznie więcej. Przykładowo warto 
wskazać, że poddanych analizie 11 spraw akt sądowych z Sądu Okręgowego 
w Piotrkowie Trybunalskim wniesionych było 17 apelacji od różnych, upraw-
nionych podmiotów.

Nie można także stracić z pola widzenia fakt, że przeprowadzone częściowe 
badania z terenu apelacji łódzkiej nie uwzględniają liczby spraw uchylonych 
i przekazanych do ponownego rozpoznania. 
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Tabela 1. Informacje ogólne dotyczące analizowanych spraw

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ANALIZOWANYCH SPRAW (49 SPRAW)

Sąd Okręgowy w Łodzi Sąd Okręgowy w Piotrkowie 
Trybunalskim

Liczba spraw, w których 
wyroki utrzymano w mocy 30 9

Liczba spraw, w których 
zmieniono choćby częściowo 

orzeczenie
8 2

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Ilość zbadanych apelacji

ILOŚĆ APELACJI

OBROŃCÓW
PEŁNOMOCNIKÓW 

OSKARŻYCIELA 
POSIŁKOWEGO

PROKURATORÓW RAZEM

66 1 9 76

Źródło: opracowanie własne.

1. Zarzuty odwoławcze podnoszone przez skarżących

Jak wskazano wcześniej w obecnym stanie prawnym ustawodawca w sposób 
zróżnicowany rozwiązał  kwestię formalizacji zarzutów, w zależności od rodzaju 
podmiotu wnoszącego środek odwoławczy.  Nałożył bowiem obowiązek formuło-
wania zarzutów na wszystkie podmioty profesjonalne, co oznacza jednocześnie, 
że nieprofesjonalny odwołujący się (tj. oskarżony, oskarżyciel posiłkowy) nie 
mają takiego obowiązku. 

Sprawy poddane analizie, z racji tego, że dotyczą apelacji wniesionych od 
wyroków wydanych przez Sądy Okręgowe jako sądy pierwszej instancji, zgodnie 
z treścią art. 446 § 1 k.p.k. zasadniczo związane są przymusem adwokacko-rad-
cowskim do wniesienia środka odwoławczego. Jednakże w kilku analizowanych 
sprawach (2) apelacje zostały także wniesione bezpośrednio przez oskarżonych 
i dołączone, jako załącznik do apelacji swoich obrońców.

Przed przedstawieniem konkretnych danych dotyczących zarzutów odwo-
ławczych należałoby również wskazać na sposób ich formułowania oraz budowę. 
Niewątpliwie przepis art. 438 k.p.k. dotyczący podstaw odwoławczych jest regu-
lacją skierowaną do sądu odwoławczego, w związku z czym skarżący, stawiając 
zarzut odwoławczy, nie ma obowiązku powoływania art. 438 k.p.k., przepisy 
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procesowe nie wymagają bowiem od wnoszącego środek odwoławczy podania 
jego podstawy prawnej33. 

Wskazuje się bowiem, że skoro art. 438 k.p.k. stanowi dla sądu odwoławczego 
podstawę uchylenia lub zmiany orzeczenia, to skarżący może wykorzystać ten przepis 
do sformułowania zarzutów odwoławczych, gdyż tylko w razie zaistnienia jednego 
z uchybień w nim wskazanych środek odwoławczy zostanie uwzględniony34. Przepis art. 
438 k.p.k. będąc podstawą uchylenia lub zmiany orzeczenia stanowi tym samym wska-
zówkę w zakresie formułowania zarzutu dla podmiotu wnoszącego środek odwoławczy, 
w związku z czym zarzuty skarżących podmiotów analizowane będą przez pryzmat 
rodzajów uchybień wymienionych w tym przepisie. Poniżej został przedstawiony zbiór 
najczęściej stawianych przez skarżących zarzutów (Tabela nr 3). W dalszej kolejności 
omówione zostaną poszczególne zarzuty w kolejności odpowiadającej częstotliwości 
ich stawiania przez podmioty skarżące oraz skuteczność poszczególnych zarzutów. 

Tabela 3. Najczęściej stawiane zarzuty przez skarżących

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE ZARZUTY PRZEZ SKARŻĄCYCH

PRZYCZYNY ODWO-
ŁAWCZE (art. 438 pkt 
1)-4) k.p.k.)

OBROŃCY PROKURATOR OSKARŻYCIEL 
POSIŁKOWY RAZEM

art. 438 pkt 1) k.p.k.
obraza przepisów prawa 
materialnego

13 (Łódź) + 
piotrków 1

2 (Łódź) + piotr-
ków 0 0 16

art. 438 pkt 2) k.p.k.
obraza przepisów postę-
powania, jeżeli mogła 
ona mieć wpływ na treść 
orzeczenia

39 (Łódź) + 
piotrków 10

2 (Łódź) + piotr-
ków 2 1 54

art. 438 pkt 3) k.p.k.
błąd w ustaleniach 
faktycznych przyjętych 
za podstawę orzeczenia, 
jeżeli mógł on mieć wpływ 
na treść tego orzeczenia

40 (Łódź) + 
piotrków 10

1 (Łódź) + piotr-
ków 4 1 56

art. 438 pkt 4) k.p.k.
rażąca niewspółmierność 
kary, środka karnego, 
nawiązki lub niesłusznego 
zastosowania albo nieza-
stosowania środka zabez-
pieczającego, przepadku 
lub innego środka

17 (Łódź) + 
piotrków 3

1 (Łódź) + piotr-
ków 1 0 22

Źródło: opracowanie własne.

 33 D. Świecki, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo. 
Komentarz do art. 438 k.p.k., wyd. III, LEX. 
 34 Tamże.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 32

1.1. Zarzut błędnych ustaleń faktycznych
Analizując przedstawione powyżej dane stwierdzić należy, że najwięcej, bo aż 
55 podniesionych zarzutów dotyczyło błędnych ustaleń faktycznych, mających 
wpływ na treść orzeczenia. Skarżący obrońcy w swoich apelacjach podnieśli aż 
50 takich zarzutów, zaś skarżący prokuratorzy tylko 5. Warto w tym miejscu 
zobrazować również częstotliwość stawiania zarzutu błędnych ustaleń faktycz-
nych przez określone podmioty profesjonalne z rozróżnieniem na dwa Sądy 
Okręgowe – w Łodzi oraz w Piotrkowie Trybunalskim (Tabela nr 4).

Tabela 4. Porównanie częstotliwości stawiania zarzutu błędnych ustaleń faktycznych przez 
podmioty profesjonalne w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim

ZARZUT BŁĘDNYCH USTALEŃ FAKTYCZNYCH W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ŁODZI 
I PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OBROŃCY PROKURATOR

Sąd Okręgowy w Łodzi 40 1

Sąd Okręgowy w Piotrkowie 
Trybunalskim 10 4

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie podziału na Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Okręgowy w Piotrkowie 
Trybunalskim, wypada wskazać, że w apelacjach od wyroków Sądu Okręgowego 
w Łodzi doliczono się aż 40 przypadków takich zarzutów sformułowanych przez 
obrońców, zaś tylko w 1 przypadku został on sformułowany przez prokuratora. 
Z kolei w apelacjach od wyroków Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 
zauważono 10 przypadków zarzutów błędnych ustaleń faktycznych sformułowa-
nych przez obrońców, zaś w 4 przypadkach taki zarzut sformułował prokurator, 
co może wskazywać na proporcjonalną odwrotność stawiania tego zarzutu przez 
obrońców i prokuratora.

1.2. Zarzut obrazy przepisów postępowania
Nieco rzadziej niż zarzut błędnych ustaleń faktycznych stawiany był zarzut obrazy 
przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia (łącznie 
53 zarzuty). Zarzut ten w przypadku skarżących występujących w charakterze 
obrońcy sformułowany został w 49 przypadkach, zaś prokuratorzy postawili 
ten zarzut jedynie 4-ktotnie. W zakresie podziału na Sąd Okręgowy w Łodzi 
i Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, wypada wskazać, że w apelacjach 
od wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi zawarto aż 39 takich zarzutów sfor-
mułowanych przez obrońców, zaś tylko 2 sformułowane przez prokuratora. 
Z kolei w apelacjach od wyroków Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 
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zauważono 10 zarzutów błędnych ustaleń faktycznych sądu formułowanych 
przez obrońców, zaś 2 przez prokuratorów.

1.3. Zarzut rażącej niewspółmierności kary
Zarzut rażącej niewspółmierności kary podnoszony był rzadko. Łącznie posta-
wiono 21 tego rodzaju zarzutów. Skarżący, występujący w charakterze obrońcy 
sformułowali 20 takich zarzutów, zaś prokuratorzy tylko 1. W zakresie podziału 
na Sąd Okręgowy w Łodzi i w Piotrkowie, wypada wskazać, że w apelacjach od 
wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi zauważono aż 17 takich zarzutów, formu-
łowanych przez obrońców, żaden taki zarzut nie został sformułowany przez 
prokuratora. Z kolei w apelacjach od wyroków Sądu Okręgowego w Piotrkowie 
Trybunalskim zauważono 3 zarzuty rażącej niewspółmierności kary formuło-
wanych przez obrońców, zaś 1 przez prokuratora.

1.4. Zarzut obrazy prawa materialnego
Najrzadziej skarżący podnosili zarzut obrazy prawa materialnego. Łącznie 
stwierdzono na tej podstawie 16 zarzutów. Skarżący, występujący w charakterze 
obrońcy sformułowali 14 takich zarzutów, zaś prokuratorzy tylko 2. W zakresie 
podziału na Sąd Okręgowy w Łodzi i w Piotrkowie, wypada wskazać, że w ape-
lacjach od wyroków Sądu Okręgowego w Łodzi zawarto 13 takich zarzutów, 
formułowanych przez obrońców, zaś przez prokuratorów 2. Z kolei w apelacjach 
od wyroków Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zauważono 1 zarzut 
obrazy przepisów prawa materialnego przez obrońcę, zaś żaden z prokuratorów 
takiego zarzutu nie podniósł.

2. Skuteczność podmiotów oraz zarzutów odwoławczych

Skuteczność, rozumiana jako efektywność może zostać zbadana zarówno 
w odniesieniu do podmiotów wnoszących apelacje, jak i przez pryzmat pod-
niesionych przez nich zarzutów. Z uwagi na fakt, że skuteczność (efektywność) 
wnoszonych apelacji była niewielka, statystka w tym zakresie oparta jest niestety 
na nieznacznych liczbach. 
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Tabela 5. Efekt wniesionych apelacji

EFEKT WNIESIONEJ APELACJI (SKUTECZNOŚĆ)

UWZGLĘDNIENIE NIEUWZGLĘDNIENIE CZĘŚCIOWE 
UWZGLĘDNIENIE

2 66 8

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Skuteczność apelacji wnoszonej przez określony podmiot

SKUTECZNOŚĆ APELACJI WNOSZONEJ PRZEZ OKREŚLONY PODMIOT

OBROŃĆA PROKURATOR

8 2

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Skuteczność zarzutów odwoławczych

SKUTECZNOŚĆ ZARZUTU

art. 438 pkt 1) k.p.k.
obraza przepisów prawa materialnego 2

art. 438 pkt 2) k.p.k.
obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść 
orzeczenia

9

art. 438 pkt 3) k.p.k.
błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, 
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

5

art. 438 pkt 4) k.p.k.
rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusz-
nego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, 
przepadku lub innego środka

1

Źródło: opracowanie własne.

2.1. Zarzut obrazy przepisów postępowania
Najwięcej – 6 podniesionych zarzutów odwoławczych, które okazały się zasadne, 
dotyczyły zarzutu obrazy przepisów postępowania mających wpływ na treść 
orzeczenia. Skarżący obrońcy w swoich apelacjach podnieśli 5 takich zarzutów, 
które okazały się zasadne, zaś skarżący prokuratorzy tylko 1, przy czym wszyst-
kie uwzględnione zarzuty obrazy przepisów postępowania dotyczyły wyroków 
wydanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

2.2. Zarzut błędnych ustaleń faktycznych
Stosunkowo często, jako uzasadniony okazywał się zarzut błędnych ustaleń 
faktycznych (stwierdzono 4 efektywne zarzuty błędnych ustaleń faktycznych). 
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Skarżący występujący w charakterze obrońcy sformułowali 3 takie zarzuty, 
zaś prokuratorzy tylko 1. W zakresie podziału na Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd 
Okręgowy w Piotrkowie, wypada wskazać, że w apelacjach od wyroków Sądu 
Okręgowego w Łodzi Sąd Apelacyjny za uzasadnione uznał 2 takie zarzuty 
sformułowane przez obrońców, zaś żaden taki zarzut nie okazał się skuteczny 
w przypadku postawienia go przez prokuratora. Z kolei w apelacjach od wyroków 
Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zauważono 1 efektywny zarzut, 
który został sformułowany przez obrońcę, a także 1 przez prokuratora.

2.3. Zarzut rażącej niewspółmierności kary oraz zarzut obrazy prawa 
materialnego
Jako najmniej skuteczne okazały się samoistne zarzuty rażącej niewspółmierno-
ści kary oraz zarzut obrazy prawa materialnego. Zarzut rażącej niewspółmier-
ności kary podniesiony został w 21 przypadkach, jednakże tylko 1 raz okazał 
się zasadny. Zarzut ten został sformułowany przez skarżącego występującego 
w charakterze obrońcy w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Identyczna sytuacja dotyczy zarzutu obrazy prawa materialnego. Również 
ten zarzut został sformułowany przez skarżącego, występującego w charakterze 
obrońcy w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

3. Konfiguracje zarzutów przez skarżących

Ciekawą kwestią w zakresie analizy apelacji i podniesionych w niej zarzutów jest 
także okoliczność ich konfiguracji procesowych w środku odwoławczym. Wiado-
mym jest, że podstawy odwoławcze z art. 438 k.p.k. mogą na siebie zachodzić35. 
Kwestią wątpliwą jest natomiast kumulacja zarzutów odwoławczych opartych na 
kilku podstawach z art. 438 k.p.k. i formułowanie zarzutów mieszanych w różnej 
ich konfiguracji. W doktrynie procesu karnego przyjmuje się następujące zasady36:

a) zarzut odwoławczy formułuje się co do uchybienia, a więc jedno uchy-
bienie to jeden zarzut;

b) zarzut powinien dotyczyć uchybienia o charakterze pierwotnym, nie sta-
wia się dodatkowo zarzutu w stosunku do jego następstw, czyli dalszych 
uchybień (tzw. uchybienia wtórne), bowiem uchybienia wtórne będące 

 35 D. Świecki, Postępowanie odwoławcze…, LEX.
 36 D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 438 k.p.k., red. D. Świecki, 
t. II, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 132.
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następstwem uchybienia pierwotnego, świadczą o istotności (relewantności) 
zarzutu pierwotnego, skoro jego zaistnienie powoduje dalsze konsekwencje.

Jak wskazuje D. Świecki uchybienia wtórne powinny zostać wykorzystane 
przez skarżącego jako podstawa do wykazania, że zarzucane uchybienie pier-
wotne mogło mieć wpływ na treść orzeczenia z uwagi na jego następstwa w sferze 
związanej z prawidłowością wydanego orzeczenia37. Analiza zarzutów posta-
wionych w 76 apelacjach skłania jednak do wniosku, iż skarżący nie zawsze 
kierują się wskazanymi powyżej zasadami konstruowania zarzutów, stawia-
jąc zarzuty w wielu różnych konfiguracjach i czyniąc niejednokrotnie złożone 
zarzuty ewentualne. 

Spośród apelacji poddanych analizie zauważono co najmniej 10 różnych 
konfiguracji podniesionych przez skarżących zarzutów, a mianowicie:
1. obraza prawa materialnego i obraza przepisów postępowania (pkt 1 i 2);
2. obraza prawa materialnego (pkt 1);
3. obraza przepisów postępowania i błędne ustalenia (pkt 2 i 3);
4. błędne ustalenia (pkt 3);
5. obraza prawa materialnego, przepisów postępowania i błędne ustalenia 

(pkt 1, 2 i 3);
6. rażąca niewspółmierność kary (pkt 4);
7. obraza przepisów postępowania, błędne ustalenia i rażąca niewspółmierność 

kary (pkt 2, 3 i 4);
8. obraza przepisów postępowania (pkt 2);
9. błędne ustalenia i rażąca niewspółmierność kary (pkt 3 i 4);
10. obraza przepisów postępowania i rażąca niewspółmierność kary (pkt 2 i 4).

Częstotliwość występowania wyżej wskazanych kombinacji zarzutów na pró-
bie 49 spraw aktowych i 76 apelacji od wyroków sądu okręgowego przedstawia 
poniższa Tabela nr 8.

Należy zatem także zauważyć, że spośród spraw poddanych analizie, zdecy-
dowanie najczęściej podnoszone były zarzuty w konfiguracji obrazy przepisów 
postępowania i błędnych ustaleń faktycznych (26 przypadków). Często skarżący 
formułując zarzuty zarzucali skarżonemu orzeczeniu zarówno obrazę przepi-
sów postępowania i błędne ustalenia faktyczne jak i rażącą niewspółmierność 
kary (10 przypadków), ujmowaną najczęściej jako zarzut ewentualny w przy-
padku niepodzielenia wcześniejszych zarzutów i argumentacji strony skarżącej. 
Nieco rzadziej odwołujący się wskazywali samoistne zarzuty błędnych ustaleń 

 37 D. Świecki, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych, Warszawa 2016, s. 438.
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faktycznych (8 przypadków) oraz obrazę prawa materialnego razem z obrazą 
przepisów postępowania i błędnych ustaleń faktycznych (6 przypadków).

Tabela 8. Najczęściej występujące konfiguracje zarzutów

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE KONFIGURACJE ZARZUTÓW

obraza prawa materialnego i obraza przepisów postępowania (pkt 1 i 2) 3

obraza prawa materialnego (pkt 1) 5

obraza przepisów postępowania i błędne ustalenia faktyczne (pkt 2 i 3) 26

błędne ustalenia faktyczne (pkt 3) 8

obraza prawa materialnego, przepisów postępowania i błędne ustalenia faktyczne 
(pkt 1, 2 i 3) 6

rażąca niewspółmierność kary (pkt 4) 5

obraza przepisów postępowania, błędne ustalenia faktyczne i rażąca niewspółmier-
ność kary (pkt 2, 3 i 4) 10

obraza przepisów postępowania (pkt 2) 5

błędne ustalenia faktyczne i rażąca niewspółmierność kary (pkt 3 i 4) 3

obraza przepisów postępowania i rażąca niewspółmierność kary (pkt 2 i 4) 1

obraza prawa materialnego, obraza przepisów postępowania, błędne ustalenia 
faktyczne oraz rażąca niewspółmierność kary (pkt 1, 2, 3 i 4) 1

Źródło: opracowanie własne.

Najrzadziej, a wręcz sporadycznie pojawiała się konfiguracja obrazy prze-
pisów postępowania i rażącej niewspółmierności kary (jedynie w 1 przypadku) 
oraz konfiguracja wszystkich czterech zarzutów: obrazy prawa materialnego, 
przepisów postępowania wraz z błędnymi ustaleniami faktycznymi oraz rażącą 
niewspółmiernością kary.

4. Wnioski dowodowe i wnioski o uzupełnienie przewodu 
sądowego w postępowaniu odwoławczym

Jak wskazano wcześniej, skarżący w apelacji, na mocy art. 427 § 3 k.p.k. mogą 
wskazywać nowe fakty lub dowody, jeśli nie mogli ich powołać w postępowa-
niu przed sądem pierwszej instancji. W celu zwiększenia zakresu postępowania 
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dowodowego w instancji odwoławczej w drodze nowelizacji z 1 lipca 2015 r. 
i następnie z 15 kwietnia 2016 r. uchylono § 1 art. 452 k.p.k. i zmieniono treść 
jego § 238.

W sprawach poddanych analizie, mimo różnych reżimów prawnych, niewiele 
jednak było wniosków dowodowych lub wniosków o uzupełnienie przewodu 
sądowego. W sprawach, w których wnoszone były apelacje od wyroków wyda-
nych przez Sąd Okręgowy w Łodzi zauważono tylko 2 wnioski o dopuszczenie 
dowodu, pochodzące od obrońców, gdzie tylko jeden z nich został uwzględniony, 
zaś drugi został oddalony na mocy art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k., z uwagi na fakt, że 
okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia 
sprawy. Z kolei w zakresie spraw poddanych analizie, w których wnoszone były 
apelacje od wyroków wydanych przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunal-
skim stwierdzono tylko jeden taki wniosek obrońcy, który został uwzględniony 
i spowodował wydanie opinii uzupełniającej w sprawie. 

Tabela 9. Liczba wniosków o dopuszczenie nowego dowodu

LICZBA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE NOWEGO DOWODU

OBROŃCA PROKURATOR

RAZEM 4 0

UWZGLĘDNIONE 3 0

NIEUWZGLĘDNIONE 1 0

Źródło: opracowanie własne.

5. Różnice w zakresie zaskarżenia wyroków zapadłych 
w Sądzie Okręgowym a w Sądzie Rejonowym

Na podstawie badań akt spraw sądowych, w których wnoszone były apelacje, 
dokonanych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim za lata 2010 
i 2012 na łącznej próbie 127 akt sądowych (zaś 145 apelacji)39 wynika znacznie 

 38 Na temat ewolucji zakresu postępowania dowodowego określonego w art. 452 k.p.k. 
zob. np. A. Sakowicz, (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, wyd.7, 
Warszawa 2017, s. 1051-1055.
 39 Badania I. Urbaniak-Mastalerz dokonane w latach 2013-2014, opublikowane częściowo 
w: I. Urbaniak-Mastalerz, Podstawy apelacji w znowelizowanym k.p.k. (uwagi na tle wyników 
badań aktowych, (w:) Środki zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, red. A. 
Lach, Toruń 2015, s. 97-109.
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większa skuteczność wnoszonych apelacji, niż tych wnoszonych od wyroków 
Sądu Okręgowego.

Z akt spraw sądowych za 2010 r. i za 2012 r. Sądu Rejonowego w Piotrkowie 
Trybunalskim wynika, że na 127 zbadanych akt sądowych, w których wnie-
sione były apelacje od zaskarżonych rozstrzygnięć, w 56 przypadkach apelacje 
spowodowały zmianę wyroku, w 64 wniesionych apelacji, podniesione zarzuty 
spowodowały utrzymanie wyroku w mocy, zaś tylko w 7 sprawach wniesione 
apelacje spowodowały uchylenie orzeczenia. W kwestii uchylenia zaskarżonego 
orzeczenia do ponownego rozpoznania trzeba mieć na względzie możliwy błąd 
statystyczny, z powodu braku dostępności akt uchylonych, a tym samym brak 
uwzględnienia niezbadanych akt do analizy.

Wykres 1. Najczęściej podnoszone zarzuty przez skarżących w apelacjach od wyroków Sadu 
Rejonowego

Źródło: opracowanie własne.

Podobnie, jak w przypadku apelacji od wyroków Sądów Okręgowych w Łodzi 
i w Piotrkowie Trybunalskim, najczęstszymi, bo występującymi w 33% podnoszo-
nych w badanych apelacjach od wyroków Sądu Rejonowego zarzutów to zarzuty 
błędnych ustaleń faktycznych sądu pierwszej instancji. Niewiele mniej, bo 31% 
z badanych spraw zawierały zarzuty rażącej niewspółmierności kary, co różni 
wyniki w tym zakresie w apelacjach od wyroków Sądów Okręgowych. Rzadziej 
w apelacjach występowały zarzuty obrazy przepisów postępowania, mogących 
mieć wpływ na treść orzeczenia (23%). Podobnie, jak w przypadku wyników 
z apelacji od wyroków Sądów Okręgowych, stosunkowo rzadko w badanych 
apelacjach występowały zarzuty obrazy prawa materialnego (13%).
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Wykres 2. Ilość podnoszonych w apelacji od wyroków Sądu Rejonowego zarzutów

Źródło: opracowanie własne.

Aż 63% badanych apelacji od wyroków Sądu Rejonowego zawierało tylko 
jeden zarzut odwoławczy. Apelacje z dwoma zarzutami stanowiły 34%. Zaledwie 
3% apelacji miało trzy zarzuty, zaś apelacji z podniesionymi czterema zarzutami 
było tylko 2%. W przypadku apelacji z jednym podniesionym zarzutem skutecz-
ność apelacji wyniosła 47%. Apelacje, które zawierały podniesione dwa zarzuty 
były skuteczne w 43%, natomiast skuteczność apelacji z trzema podniesionymi 
zarzutami wynosiła średnio 75%, zaś w zakresie skuteczności apelacji z podnie-
sionymi czterema zarzutami to wynosiła ona 100%.

W porównaniu do apelacji od wyroków Sądów Okręgowych dominują ape-
lacje z co najmniej dwoma zarzutami w postaci obrazy przepisów postępowania 
oraz błędnych ustaleń faktycznych, przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia 
i mających wpływ na treść rozstrzygnięcia.
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Wykres 3. Skutki wniesionych apelacji od wyroków Sądu Rejonowego a ilości podniesionych 
zarzutów

Źródło: opracowanie własne.

III. Konkluzje

Przeprowadzone częściowe badania aktowe spraw sądowych, w których wno-
szone były apelacje od wyroków Sądów Okręgowych z terenu apelacji łódz-
kiej (w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) zmuszają do refleksji. Skuteczność 
wnoszonych apelacji jest niewielka, jak także niewiele stwierdzono wniosków 
o dopuszczenie dowodów w instancji odwoławczej. Nie należy jednak zapominać, 
że badaniami objęto sprawy, gdzie wyroki zostały skierowane (przynajmniej 
w części) do wykonania. Próba ta nie objęła więc spraw, gdzie wyroki zostały 
w całości uchylone.

W zakresie „odformalizowania” procesu odwoławczego odnośnie do zniesie-
nia obowiązku wskazania przez wszystkich skarżących zarzutów odwoławczych, 
stawianych rozstrzygnięciu, to mając na względzie trudności w formułowaniu 
efektywnych zarzutów, nawet przez profesjonalne podmioty, wydaje się być 
dobrym rozwiązaniem.

Jednakże trzeba mieć także na względzie, że prawidłowe wskazanie zarzutów 
odwoławczych, wraz z podaną do nich argumentacją popartą orzecznictwem 
może jednak przekonać sąd odwoławczy do zmiany lub uchylenia zaskarżonego 
wyroku.
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Przypomnieć należy jednak wzmiankowany wcześniej zasadniczo wyższy 
formalizm postępowania odwoławczego w Anglii, gdzie na odpowiednich for-
mularzach odwołujący się mają obowiązek wskazania zarzutów odwoławczych. 
Na przykładzie angielskiego procesu karnego odwoławczego oraz zważywszy na 
zalety, wynikające z wskazania efektywnych zarzutów przez skarżących można 
jednak stwierdzić, że odformalizowanie procesu karnego w instancji odwoław-
czej może zagrozić rzetelności postępowania odwoławczego.

Wstępne wyniki z badanych apelacji od wyroków wydanych przez Sądy 
Okręgowe do Sądu Apelacyjnego w Łodzi umożliwiają postawienie następują-
cych postulatów de lege ferenda w celu zapewnienia rzetelnego postępowania 
odwoławczego w sprawach karnych:
1. Kwestią godną rozważenia jest ewentualne wprowadzenie przymusu adwo-

kacko-radcowskiego przy wnoszeniu apelacji także od orzeczeń (w szczegól-
ności wyroków) wydanych przez Sądy Rejonowe jako sądy pierwszej instancji. 
Należałoby bowiem rozważyć, czy większe gwarancje rzetelności postępowa-
nia odwoławczego może dać zasada „totalnej kontroli” środka odwoławczego 
przez sąd ad quem wniesionego przez czynnik niefachowy czy też kontrola 
takiego środka w zakresie sprecyzowanym przez czynnik fachowy.

2. Warto również rozważyć możliwość wydłużenia terminu do wniesienia 
apelacji, choćby w sprawach wydawanych przez Sądy Okręgowe jako sądy 
pierwszej instancji. Tożsamy termin (14 dni) do wniesienia apelacji nieza-
leżnie czy od wyroku Sądu Rejonowego czy Sądu Okręgowego, wydaje się 
być krzywdzący dla skarżących orzeczenia zapadłe w Sądach Okręgowych 
w pierwszej instancji. Tym bardziej, w okoliczności, gdy orzeczenia wyda-
wane przez Sądy Okręgowe są na podstawie wielotomowych akt sprawy, 
przez co także uzasadnienia mogą mieć po kilkaset stron, a obrońca oskar-
żonego do wniesienia apelacji może zostać ustanowiony do tej czynności, 
a zatem może nie znać wcześniej tej sprawy.

Ze wstępnej i cząstkowej analizy wyników badań akt sądowych spraw apelacyj-
nych od wyroków Sądów Okręgowych apelacji łódzkiej wynika, że największym 
problemem w postępowaniu odwoławczym stanowi sformułowanie prawidłowych 
zarzutów odwoławczych stawianych rozstrzygnięciu. Tezę też potwierdzają wyniki 
apelacji od wyroków zapadłych w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim.

Konkludując, można zatem postawić tezę, że prawidłowe rozumienie oraz 
wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu w środku odwoławczym wpływa 
bezpośrednio na rzetelność postępowania odwoławczego i należytą kontrolę 
instancyjną. 
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Streszczenie
Opracowanie przedstawia problem rzetelności postępowania odwoławczego z punktu 
widzenia badań aktowych przeprowadzonych w sądzie Okręgowym w Łodzi i w Piotr-
kowie Trybunalskim z terenu apelacji łódzkiej. Autorzy dokonują analizy rzetelności 
procesu odwoławczego w  aspekcie formalizmu procesowego i  poczynionych zmian 
w  prawie. Badania aktowe będą dotyczyć aspektów podniesionych przez skarżących 
zarzutów, ich skuteczności a także postępowania dowodowego w instancji odwoławczej. 
Punktem wyjścia do dokonania oceny przez autorów będzie także analiza orzecznictwa 
Sądu Najwyższego oraz stanowiska doktryny.

Słowa kluczowe: rzetelny proces, nowelizacja, podstawy apelacji, wyniki badań 
aktowych, zmiany w procedurze karnej, założenia 
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Summary
The paper presents the problem of the fair trial of the appeal proceedings from the point 
of view of the results of review of judicial files conducted in the District Court in Łódź 
and Piotrków Trybunalski from the Łódź Appeal. The authors analyze the reliability 
of the appeals process in terms of procedural formalities and the changes made to the 
law. Examining case files will cover aspects of the allegations raised by the applicants, 
their effectiveness as well as evidentiary proceedings at the instance court. The starting 
point for an assessment by the authors will also be the analysis of the case law of the 
Supreme Court and the position of the doctrine.

Keywords: fair trial, amendment, grounds for appeal, results of judicial act, changes 
in criminal procedure, assumptions
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Jerzy Nikołajew

Zasady wykonywania grzywny 
według przepisów Kodeksu karnego 
wykonawczego z 1997 r.
Rules for exercising the penalty of fine under the provisions of the Executive 
Penal Code of 1997

Wprowadzenie

Kara grzywny z punktu widzenia jej racjonalności wydaje się być najbardziej 
efektywnym sposobem karania. Za jej stosowaniem przemawia, m.in. to że 
skazanego pozostawia się w jego dotychczasowym środowisku społecznym 
a nie poddaje się inkarceracji w zakładzie karnym z demoralizującym wpływem 
tego środowiska i bez konieczności ponoszenia przez państwo dodatkowych 
nakładów na więziennictwo. Poza tym skazany na karę grzywny nie stanowi 
obciążenia dla państwa a jeszcze dodatkowo „wspiera” budżet państwa uiszczając 
zasądzoną kwotę. Jednocześnie skazanie na karę grzywny pozwala sądowi na 
jej miarkowanie, a orzeczenie kary grzywny to także sygnał dla społeczeństwa 
o nieopłacalności popełniania czynów karalnych o charakterze majątkowym. 
Możliwość orzekania grzywny przewidują przepisy prawa karnego, prawa wykro-
czeń i prawa karnego skarbowego i wszędzie tam przyjęto stosować podobne, jeśli 
nie jednakowe zasady ich wykonywania. Z całą pewnością organ wymierzający 
grzywnę powinien wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak dochody sprawcy, 
jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarob-
kowe. W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na wykonywaniu kary 
grzywny według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. W tym 
przepisie stosowne unormowania znalazły się w rozdziale VIII zatytułowanym 
„Grzywna” (art. 44-52a), który umieszczono w części szczególnej Kodeksu.
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Charakteryzując wykonywanie kary grzywny należy odnieść się przede 
wszystkim do samej istoty tej kary i zwrócić uwagę na jej charakter i rodzaje. 
Poza tym ważne są także kwestie dotyczące zapłaty grzywny i ściągnięcia jej 
w drodze egzekucji. Z wykonywaniem kary grzywny nierozerwalnie łączyć się 
musi zagadnienie pracy społecznie użytecznej oraz zastępczej kary pozbawienia 
wolności jako form zastępczego wykonywania grzywny. Przy tej okazji trudno 
pominąć kontrowersje związane z zastępczym wykonywaniem grzywny (quasi 
praca przymusowa i ukryta forma pozbawienia wolności). Jednocześnie należy 
odnieść się do takich zagadnień, jak te związane z odroczeniem wykonania 
grzywny i rozłożeniem jej na raty oraz umorzeniem grzywny w części lub cało-
ści. Zresztą taka kolejność prezentacji wywodów została przyjęta w niniejszym 
opracowaniu a jej ramy wskazywać mogą jedynie na sygnalizację problemów 
wymagających bardziej pogłębionych analiz, niźli prezentowana.

Orzekanie grzywny

Generalnie grzywna jest karą majątkową polegającą na obowiązku uiszczenia 
określonej przez sąd kwoty pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa. W Kodek-
sie karnym wykonawczym (dalej: kkw)1 przewidziano wykonywanie grzywny 
za przestępstwa, wykroczenia oraz przestępstwa i  wykroczenia skarbowe, 
z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w art. 24 Kodeksu wykroczeń (dalej: 
KW)2 oraz art. 182-187 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: KKS)3. Grzywna 
może być orzeczona albo w systemie dziennym albo kwotowym. W pierwszym 
przypadku chodzi o sytuację, gdy sąd określa liczbę stawek dziennych  (co do 
zasady może ona wynieść od 10 do 540) a następnie ustala wysokość jednej 
stawki, która może wynieść od 10 do 2 000 zł. (art. 33 par. 1 i 3 Kodeksu karnego, 
dalej: kk)4. Stawki te jednak mogą ulegać modyfikacjom związanym ze wzrostem 
powiązanym z poziomem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecz-
nionej. Jednak zawsze kwota ta powinna odpowiadać iloczynowi liczby stawek 
dziennych  i wysokości jednej stawki. Takie zasady orzekania zostały przyjęte 
nie tylko w kk ale także w ustawach karnych dodatkowych przewidujących za 
przestępstwo karę grzywny i nie określających  przy tym sposobu jej wymiaru 
(art. 116 kk). Jednak najczęściej w ustawach dodatkowych przyjmuje się drugi 

 1 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 556, z późn.zm.
 2 Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, tj. Dz. U. 2015, poz. 1094.
 3 Ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz. U. 2013, poz. 186, z późn. zm.
 4 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 
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sposób wykonywania grzywny, czyli w systemie kwotowym polegającym na 
tym, że sąd orzeka kwotę ściśle oznaczoną spośród tych, których granice zostały 
określone w ustawie5.

W przypadku przestępstw skarbowych przyjęto orzekać grzywnę wyłącznie 
w systemie stawek dziennych. Liczba tych stawek może wynieść od 10 do 720 
a wysokość jednej stawki wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jej 
czterystukrotności (art. 23 par. 1 i 3 KKS). Natomiast za wykroczenia skarbowe 
przewidziano grzywnę kwotową w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej 
wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 47 par. 1 i art. 48 par. 1 KKS). 
Także w prawie wykroczeń przyjęto orzekać grzywnę kwotową od 20 do 5 000 
zł (art. 24 par. 1 KW)6.

Poza tym orzekanie grzywny za przestępstwa, wykroczenia oraz przestępstwa 
i wykroczenia skarbowe może być rozumiane w kategoriach kary samoistnej 
lub kumulatywnej. W przypadku kary samoistnej chodzi o to, że jest to jedyna 
kara za czyn przypisany sprawcy a w przypadku kary kumulatywnej mamy do 
czynienia z występowaniem grzywny obok innej kary7.

Generalnie grzywny nie można utożsamiać z pieniężną karą porządkową 
w rozumieniu art. 19 par. 1 i art. 285 par. 1-1a Kodeksu postępowania karnego 
(dalej: kpk)8, art. 49 par. 1 i 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 
(dalej: KPW)9 czy art. 49 par. 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (dalej: 
PrUSP)10, chociaż w tych przepisach występuje odesłanie do przepisów doty-
czących wykonywania grzywny11. 

Trzeba też uwzględnić, że przepisy regulujące wykonanie grzywny stosuje 
się odpowiednio do egzekucji kar o charakterze pieniężnym orzeczonych w pań-
stwie obcym będącym członkiem Unii Europejskiej a wykonywanych przez 
polski sąd. Faktycznie chodzi w tym miejscu o należności, która ma obowiązek 
uiścić skazany, w tym obejmujące kwoty pieniężnej jako kary za popełnione 
przestępstwo, zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nie mógł on 
w ramach postępowania karnego dochodzić roszczeń o charakterze cywilnym, 

 5 Zob. J. Hołda, Z. Hołda, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012, s. 142.
 6 Zob. M. Pieniuta, Wykonywanie kary grzywny w postępowaniu egzekucyjnym, (w:) Nowa 
Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XII, red. L. Bogunia, Wrocław 2003, s. 67.
 7 Zob. L. Sługocki, Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie, Warszawa 1984, s. 145.
 8 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 2015, poz. 396.
 9 Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. Dz. 
U. 2014, poz. 101.
 10 Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Dz. U. 2015, poz. 133.
 11 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 325.
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kwoty pieniężnej na rzecz funduszu publicznego lub organizacji pomocy ofiarom, 
kosztów sądowych12.

Zapłata grzywny albo jej ściągnięcie w drodze 
egzekucji

Zgodnie z art. 44 kkw postępowanie wykonawcze w zakresie kary grzywny 
prowadzone jest przez właściwy sąd na ogólnych zasadach. Pierwsza czynność 
zmierzająca do wykonania grzywny to wezwanie skazanego do jej uiszcze-
nia w terminie 30 dni od doręczenia wezwania. Wcześniej jednak prezes lub 
upoważniony sędzia bezzwłocznie zarządza wpisanie grzywny do dziennika 
należności sądowych. Ze względu na skutki takie wezwanie powinno zawierać 
pouczenie o konsekwencjach niewykonania tego obowiązku. Poza tym w wezwa-
niu powinno znaleźć się określenie rzeczywistej wysokości grzywny orzeczonej 
w stawkach dziennych, wynikającej z iloczynu stawek dziennych i wartości 
jednej stawki dziennej. Wezwanie do dobrowolnego uiszczenia grzywny należy 
wysłać skazanemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru tego wezwania, które 
załącza się do akt sprawy. Chodzi o możliwość podejmowania dalszych czynności 
dopiero po 30 dniach od daty wezwania13.

K. Postulski zwraca także słusznie uwagę na korzystne społecznie funkcjo-
nowanie tzw. egzekucji administracyjnej sprowadzającej się do tego, że wzywa 
się do sądu skazanych w celu przeprowadzenia rozmowy uświadamiającej ich 
w zakresie skutków niepodporządkowania się wezwaniu do dobrowolnego uisz-
czenia grzywny oraz skutków prawnych nieuiszczenia grzywny. Przed prze-
prowadzeniem takiej rozmowy sąd może zebrać informacje na temat sytuacji 
materialnej skazanego (zarobki, dochody) a w efekcie takiej rozmowy może 
być podjęcie decyzji o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną lub 
o rozłożeniu jej na raty14. 

 Jednak podstawową formą wykonania kary grzywny jest dobrowolne 
uiszczenie jej przez skazanego a wynika to z istoty tej kary jako dolegliwości 
o charakterze majątkowym. Dlatego po upływie 30 dni od doręczenia wezwania 
i braku skuteczności podejmowane są obligatoryjne czynności egzekucyjne zwią-
zane ze ściągnięciem grzywny i wtedy egzekucja podlega przepisom Kodeksu 

 12 Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze, Lublin 2009, s. 82.
 13 Zob. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007, s. 226.
 14 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, s. 321-322.
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postępowania cywilnego, dalej: kpc (art. 25 par. 1 kkw)15. Postępowanie pro-
wadzi komornik sądowy na podstawie przesłanego przez sąd tytułu wykonaw-
czego i żądania wszczęcia egzekucji16. Zastosowanie mają wówczas przepisy kpc 
w zakresie tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego 
przez sąd w klauzulę wykonalności (art. 776 kpc). W tym przypadku jest to 
prawomocny wyrok skazujący na karę grzywny (art. 777 par. 1 pkt 1 kpc)17. 

 Warto również zwrócić uwagę na kolejność zaspakajania roszczeń cywil-
nych mających na celu naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę i na zmianę wprowadzoną po 1 lipca 2015 r. Odtąd pierwszeństwo uzy-
skały właśnie te roszczenia a dopiero potem zaspakajane są należności sądowe18.

 Formą wykonania grzywny może być także zaliczenie na jej poczet 
okresu tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, co może nastąpić w wyroku 
lub później w wydanym postanowieniu. Także w razie zarządzenia wykonania 
warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności sąd zalicza na poczet tej 
kary okres tymczasowego aresztowania, mimo uprzedniego zaliczenia tego 
okresu na poczet grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności, której 
wykonanie warunkowo zawieszono19.

 Poza tym istnieje także legalna możliwość odstąpienia od zarządze-
nia egzekucji, ale tylko w określonych przypadkach. Chodzi przede wszystkim 
o sytuację, jeśli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, co 
może prowadzić do zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną albo umo-
rzenia grzywny. W innym razie, jeśli zachodzi podstawa odroczenia wykonania 
grzywny albo rozłożenia jej na raty20. 

Praca społecznie użyteczna

Praca społecznie użyteczna polega na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolo-
wanej pracy na cele społeczne i jest instytucją bardzo charakterystyczną dla 

 15 Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tj. Dz. U. 2014, poz. 101.
 16 Zob. par. 441 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, 
Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22.
 17 Zob. E. Ślęzak, Praktyka wykonywania kary grzywny, „Prokurator” 2007, nr 3-4, s. 61.
 18 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, s. 322-323.
 19 Zob. uchwała SN z 20 października 1994 r., I KZP 25/94, OSNKW 1994, nr 11, poz. 
67, Lex nr 20695; E. Janiszewska-Talago, Zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Przegląd Prawniczy i Kryminologiczny” 1973, nr 4, s. 31.
 20 Zob. M. Wysocka, Odroczenie i rozłożenie na raty kary grzywny, (w:) Nowa Kodyfikacja 
Prawa Karnego, t. XVIII, red. L. Bogunia, Wrocław 2005, s. 70.
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wykonywania kary ograniczenia wolności (art. 45 par. 2 kkw). Jednak może być 
także jedną z form zastępczego wykonania grzywny, skoro „egzekucja grzywny 
nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna 
lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna” (art. 45 par. 1 
kkw). Na postawie tej samej normy prawnej przyjmuje się, że „dziesięć stawek 
dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrą-
gleniem, w górę, do pełnego miesiąca”. Jednocześnie postanowiono, że wymiar 
takiej pracy ustala się od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując 
się zasadami wynikającymi z art. 53 kk, czyli biorąc pod uwagę ogólne zasady 
wymiaru kary i środków karnych21.

W 2011 r. w wyniku nowelizacji kkw ustawodawca zrezygnował z obowiązku 
uzyskania zgody skazanego na zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną, 
ale nie zmienia to wcale opinii na temat nieefektywności jej wykonywania w pol-
skich i współczesnych realiach. Chodzi o to, że decydując się na takie rozwiązanie 
sąd powinien zrekapitulować czy rzeczywiście nie zachodzą przesłanki nega-
tywne, do których należy zaliczyć przede wszystkim faktyczną niemożliwość 
skierowania skazanego do pracy społecznie użytecznej wobec jej braku na danym 
terenie (dotyczy to zakładów pracy, placówek służby zdrowia, opieki społecznej, 
organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności 
lokalnej, czyli podmiotów określonych w art. 35 par. 1 kk). Poza tym trzeba także 
wziąć pod uwagę ewentualną negatywną postawę skazanego wobec takiej właśnie 
formy wykonania kary grzywny, brak stałego miejsca zamieszkania, chorobę, 
kalectwo lub wiek skazanego jako przeciwwskazania do pracy fizycznej, sytuację 
rodzinną skazanego czy pobyt skazanego w zakładzie karnym22. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w konstrukcji prawnej pracy społecznie 
użytecznej całkowicie zrezygnowano z instrumentu fizycznego przymuszenia 
skazanego do takiej pracy. Zawsze brane jest pod uwagę oświadczenie skazanego, 
że to on sam decyduje się na takie rozwiązanie, a nie jest to narzucane przez 
decyzję sądu, który „może”, a nie „musi”, podejmować decyzję w tym zakresie. 

 21 Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby dolegliwość kary nie przekraczała stopnia winy, 
o uwzględnienie stopnia społecznej szkodliwości czynu, celów zapobiegawczych i wychowawczych 
kary a także wzięcie pod uwagę takich okoliczności wymiaru kary, jak motywacja, sposób zacho-
wania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia 
ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości 
i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po 
jego popełnieniu, staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu 
poczuciu sprawiedliwości, zachowanie się pokrzywdzonego, pozytywne wyniki mediacji lub ugody. 
Zob. M. Budyn-Kulik, Zasady wymiaru kary, (w:) Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. 
Mozgawa, Warszawa 2011, s. 423n.
 22 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, s. 326.
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Autonomia skazanego w takim przypadku jest zupełna, a praca społecznie 
użyteczna w żadnym razie nie może być traktowana w kategoriach pracy przy-
musowej, gdyż ta pozostaje poza zasięgiem przepisów prawa międzynarodowego 
dotyczących zakazu pracy przymusowej23.

Poza tym zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną możliwa jest 
także już po orzeczeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za 
nieuiszczoną grzywnę. Zgodnie z dyspozycją art. 47 par. 3 kkw może to nastąpić 
na wniosek skazanego w „uzasadnionych wypadkach”, których  ustawodawca 
wcale jednak nie sprecyzował24. 

Także na podobnych zasadach wykonywana jest zamiana na pracę społecznie 
użyteczną grzywny orzeczonej za wykroczenie (ale tylko wtedy jeśli przekracza 
ona 500 zł). Wówczas okres pracy użytecznej społecznie trwa od tygodnia do 
2 miesięcy, w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie (art. 25 par. 1 KW). 
Zamianie na pracę społecznie użyteczną podlega również grzywna orzeczona za 
wykroczenie skarbowe (niezależnie od jej wysokości) i trwa od 7 dni do 3 mie-
sięcy, w wymiarze od 5 do 10 godzin w stosunku tygodniowym (art. 185 KKS)25.

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności to także forma zastępczego wykonania 
grzywny orzeczonej za przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe. W istocie odpowiada karze pozbawienia wolności, o której mowa 
w art. 32 par. 3 kk. Z zastępczą karą pozbawienia wolności mamy do czynienia 
wówczas, gdy spełnione są jednocześnie trzy przesłanki. Po pierwsze, skazany 
mimo możliwości, nie uiścił grzywny w terminie. Do drugie, zostało stwierdzone, 
że grzywny nie można ściągnąć w drodze egzekucyjnej i po trzecie, skazany 
nie podjął pracy społecznie użytecznej, jeśli została ona orzeczona. Generalnie 
zastępcza kara pozbawienia wolności może być traktowana jako jedna z kilku 
form wykonania grzywny na wypadek nieuiszczenia jej w terminie, obok egze-
kucji komorniczej, pracy społecznie użytecznej, rozłożenia grzywny na raty 
i umorzenia grzywny26. 

 23 Konwencja nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta 25 czerwca 1957 r. przez 
Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, Dz. U. z 1959 r., Nr 39, poz. 240.
 24 Zob. T. Bojarski, Z problematyki kary zastępczej, (w:) Aktualne problemy prawa karnego, 
kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku 
pracy naukowej i dydaktycznej, red. K. Indecki, Łódź 2004, s. 217.
 25 Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze…, s. 85.
 26 Zob. J. Hołda, Z. Hołda, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze…, s. 143.
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Do podstawowych zasad wykonania tej właśnie kary ustawodawca w art. 
46 par. 2 kkw przede wszystkim zaliczył możliwość stosowania „przelicznika”, 
z którego wynika, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm 
stawkom dziennym grzywny. Dodatkowo postanowiono, że kara zastępcza nie 
może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności oraz górnej granicy pozba-
wienia wolności za dane przestępstwo a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane 
przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozba-
wienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy27. 

Wykonywanie zastępczej kary pozbawienia wolności może ustać po spełnie-
niu jednej z następujących przesłanek, do których trzeba zaliczyć: odbycie kary 
w całości, złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem 
grzywny, rozłożenie grzywny na raty, umorzenia grzywny, wstrzymanie wykona-
nia tej kary przez sąd penitencjarny, połączonego z rozłożeniem grzywny na raty, 
umorzenie lub zawieszenie postępowania wykonawczego w całości lub w części 
dotyczącej kary grzywny bądź kary zastępczej oraz uchylenie lub zmianę posta-
nowienia w przedmiocie wykonania kary zastępczej na podstawie art. 24 kkw28.

Zasadniczo wykonywanie kar zastępczych może stanowić niebezpieczeństwo 
„dominacji” nad „bezwzględnymi” karami pozbawienia wolności i wpływać na 
przeludnienie zakładów karnych. Chodzi o taką sytuację, kiedy grzywna samo-
istna, grzywna kumulatywna i kara ograniczenia wolności nie będą wykonywane 
zgodnie z ich celami kodeksowymi a kara zastępcza stanowić będzie alternatywę 
wobec konieczności ponoszenia dolegliwości ekonomicznej wynikającej z samej 
istoty kary grzywny. Słuszne obawy przedstawicieli doktryny znajdują także 
uzasadnienie w statystykach więziennych dotyczących populacji skazanych29.

Stąd też skazani na karę zastępczą pozbawienia powinni odbywać ją w zakła-
dzie (oddziale) półotwartym w systemie zwykłym. Dotyczy to kar wykonywanych 
samoistnie a poza tym, jeśli szczególne okoliczności za tym przemawiają takich 
skazanych można umieszczać także w zakładach zamkniętych i otwartych ze 
względy na indywidualizację wykonywania kary. Jednak należy uwzględnić także 
i to, że kara zastępcza wykonywana samoistnie nie może zrealizować żadnego 
z celów wykonywania kary, o których mowa w art. 67 par. 1 kkw30.

 27 Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze…, s. 88.
 28 Tamże, s. 90.
 29 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, s. 335; A. Nawój-Śleszyński, Skazani 
odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności i ukarani w populacji więziennej, „Przegląd 
Więziennictwa Polskiego” 2013, nr 78, s. 64.
 30 Do celów wykonywania kary pozbawienia wolności zalicza się wzbudzenie w skazanym 
woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w tym poczucia odpowie-
dzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od 
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Trzeba także zauważyć, ze w prawie wykroczeń funkcjonuje pojęcie „zastęp-
czej kary aresztu” , która może być orzeczona, gdy egzekucja grzywny w kwocie 
przekraczającej 500 zł okaże się bezskuteczna, a ukarany nie wyrazi zgody na 
podjęcie pracy społecznie użytecznej lub jej nie wykona. Natomiast w przypadku 
wykroczeń skarbowych zastępczą karę pozbawienia wolności za niespłaconą 
grzywnę orzeka się w razie nieściągalności grzywny przekraczającej 1/20 górnej 
granicy ustawowego zagrożenia31. 

Kontrowersje dotyczące zastępczego wykonania 
grzywny

Nie ulega żadnej wątpliwości, że zgodnie z  zamysłem ustawodawcy istota 
grzywny polega na tym, że powinna stanowić ona dolegliwość przede wszyst-
kim majątkową sprowadzającą się do uszczuplenia środków finansowych osoby 
skazanej na taką właśnie karę. Jednocześnie należy zauważyć niekonsekwencję 
anonimowego ustawodawcy polegającą na tym, że przewidziano także inne 
niemajątkowe formy zastępczego wykonania grzywny poprzez zastępczą karę 
pozbawienia wolności lub pracę społecznie użyteczną. Obydwie formy budzą 
mniejsze lub większe zastrzeżenia. Kontrowersje wokół pozbawienia wolności 
wydają się być zdecydowane i można zasadnie powtarzać za J. Wojciechowską 
tezę, że jest to „ukryta forma pozbawienia wolności”. Co prawda opinia ta została 
wypracowana po rządami kkw z 1969 r.32, jednak należy wziąć pod uwagę, że 
skoro sąd nie zdecydował się w wyroku skazującym na pozbawienie czy ogra-
niczenie wolności to znaczy, że nie uznał potrzeby stosowania rozciągniętego 
w czasie i niepewnego w skutkach procesu resocjalizacyjnego i poprzestał na 
jednorazowej grzywnie jako wystarczającej karze33. 

 Argumentacją „za” uzasadnieniem stosowania zastępczej kary pozba-
wienia wolności może być brak społecznego poczucia, że uchylanie się od zapła-
cenia grzywny może się „opłacać” a przez to system kar mógłby być traktowany 
jako nieskuteczny. Dlatego też kara zastępcza powinna motywować sprawcę do 

powrotu do przestępstwa. Ze względu krótki okres trwania kary zastępczej nie może być mowy 
o spełnieniu którejkolwiek z wymienionych przesłanek.
 31 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, s. 336.
 32 Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 13, poz. 96, z późn. zm.
 33 Na podstawie art. 37 kkw z 1969 r. sąd określał zastępczą karę pozbawienia wolności na 
wypadek nieuiszczenia grzywny już w wyroku skazującym. Zob. J. Wojciechowska, Zastępcza kara 
pozbawienia według danych statystycznych, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XVIII, red. 
L. Bogunia, Wrocław 2005, s. 46.
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wykonania kary pierwotnie zasądzonej i jednocześnie umożliwić państwu jako 
aparatowi przymusu realne ukaranie sprawcy (chodzi o funkcję represyjną). 
Uniemożliwia się tym samym bezkarność sprawcy formalnie skazanego, ale 
„bez dolegliwości” typowych dla skazania34.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z orzecznictwem strasburskim 
dopuszcza się stosowanie zastępczej kary pozbawienia wolności w przypadku 
nieuiszczenia orzeczonej kary grzywny i nie stanowi to naruszenia art. 8 Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPC), czyli nie jest pogwałceniem 
prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego35. Także polski Trybunał Kon-
stytucyjny uznał, że możliwość zamiany kary porządkowej grzywny na karę 
pozbawienia wolności nie pozostaje w sprzeczności z art. 41 ust. 1 Konstytucji 
RP, ale takie rozwiązanie powinno być to stosowane jako ultima ratio36.

Natomiast mniej kontrowersji związanych jest z zamianą nieuiszczonej 
grzywny na pracę społecznie użyteczną, być może dlatego, że kkw z 1997 r. 
przyjął mniej opresyjną (niźli wcześniejszy Kodeks) politykę karania na rzecz 
podmiotowego traktowania osoby ludzkiej skazanego. Z drugiej strony należy 
uwzględnić przepisy prawa międzynarodowego zakazujące pracy przymusowej. 
Jednak praktyka stosowana w ciągu ostatnich lat w polskich zakładach karnych 
(a nawet aresztach śledczych) wskazuje na tendencję „siłowego” utrzymania 
wysokiego poziomu zatrudnienia więźniów, mimo niewystarczających kwalifika-
cji skazanych i ograniczonych możliwości na rynku zatrudnienia. Zatrudnianie 
skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności w zamian za 
grzywnę wydaje się być problemem o wiele bardziej poważnym, niźli zapew-
nienie zatrudnienia skazanym na zasadniczą karę pozbawienia. Zresztą należy 
wziąć pod uwagę nie tylko ekonomiczne efekty zatrudnienia skazanych, ale także 
cele resocjalizacyjne. W przypadku odbywających karę zastępczą trudno jednak 
odnosić się do oczekiwań poprawczych takiej kary, gdyż ich pobyt w zakładzie 
karnym ze zrozumiałych względów jest wyraźnie ograniczony czasowo37.

 34 Zob. M. Bojarski, Z problematyki kary zastępczej…, s. 77.
 35 Zob. decyzję Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 7 lipca 1977 r. w sprawie Johanna 
Airey przeciwko Irlandii, skarga nr 6289/73, D. R. Nr 8, s. 50.
 36 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2005 r., SK 26/04, OTK-A 2005, Nr 7, 
poz. 78.
 37 Zob. J. Zagórski, Zatrudnianie osób pozbawionych wolności w ocenach i wnioskach Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, (w:) Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki 
karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. 
Stępniak, Poznań–Gdańsk–Warszawa 2008, s. 647-648.
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Odroczenie wykonania grzywny i rozłożenie jej raty

Obydwie instytucje służą realizacji prawa skazanego do humanitarnego trak-
towania go i w zamyśle ustawodawcy miały zapobiec nieefektywnej a przez to 
długotrwałej procedurze związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyj-
nym i jednocześnie uniknąć konieczności wykonywania grzywny poprzez pracę 
społecznie użyteczną lub zastępczą karę pozbawienia wolności. Stąd też w art. 49 
kkw postanowiono, że dopuszczalne jest odsunięcie w czasie terminu wykonania 
grzywny a także jej zapłata w częściach. W każdym przypadku chodzi o sytu-
ację, w której natychmiastowe wykonanie grzywny wywoływałoby zbyt ciężkie 
skutki dla skazanego lub jego rodziny rozumiane w kategoriach pozbawienia ich 
środków do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych38.  Ustawodawca 
w kkw ustalił roczny okres na spłatę grzywny a w wypadkach zasługujących na 
szczególne uwzględnienie – nawet trzy lata. Krąg wnioskodawców w tej sprawie 
zakreślono dosyć szeroko. Może go złożyć skazany, prokurator, ale także postę-
powanie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty może być wszczęte z urzędu 
(art. 19 par. 1 kkw). Poza tym tego rodzaju legitymacja procesowa przysługuje 
także małżonkowi skazanego, gdyż dopuszcza się również egzekucję grzywny 
z majątku wspólnego małżonków. W przypadku złożenia przez małżonka skaza-
nego takiego wniosku sąd powinien dokonać oceny zawartej tam argumentacji 
(dowodów) i ewentualnie wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie rozłożenia 
grzywny na raty. Jednak podstawową przesłanką jest tu ustalenie przez sąd na 
podstawie zgromadzonych materiałów czy rzeczywiście istnieją podstawy do 
takiego rozstrzygnięcia. Tego typu ustalenia dotyczą przede wszystkim stanu 
majątkowego skazanego, czyli poziomu jego faktycznych dochodów, sytuacji 
rodzinnej, stanu zdrowia, wykształcenia i zawodu ale także możliwości dodat-
kowego zarobkowania albo też istnienia majątku wspólnego skazanego i jego 
małżonka mogącego stanowić przedmiot egzekucji. Jednak należy brać pod 
uwagę przede wszystkim osobisty charakter kary grzywny a sytuację mająt-
kową innych członków rodziny tylko wtedy, gdy chodzi o wspólnotę majątkową 
małżonków39.

Warto także zwrócić uwagę na to, że uznano „znaczną wysokość grzywny” 
jako przesłankę do rozłożenia grzywny na raty, nawet w cyklu trzyletnim. Taki 
termin jest niedookreślony i trudny do zdefiniowania ale  ocena w każdym 

 38 Zob. M. Wysocka, Odroczenie i rozłożenie na raty…, s. 303.
 39 Zob. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 5 listopada 2008 r., II Akzw 854/08, 
OSA 2010, z. 3, poz. 22-23.
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przypadku należy wyłącznie do sądu. Jednak ze względu na wciąż wzrastającą 
wysokość grzywien konstrukcja z art. 49 par. 2 kkw może być coraz szerzej 
wykorzystywana, chociaż za każdym razem należy brać pod uwagę zmieniające 
się możliwości (regres lub progres) płatnicze skazanego. W konsekwencje mogą 
one wpłynąć na zmianę poprzedniego postanowienia sądu zarówno na korzyść, 
jak i niekorzyść skazanego40.

Rozłożenie grzywny na raty może nastąpić także z urzędu, bez uzyskania 
uprzedniej zgody skazanego. Może to pociągnąć dla niego negatywne skutki (np. 
opóźnienie rozpoczęcia biegu terminu skazania), stąd też ustawodawca przewi-
dział formułę zażalenia na postanowienie o rozłożeniu grzywny na raty (art. 49 
par. 3 kkw)  i zaskarżenia warunków na jakich grzywna ma być wykonywana41. 

Należy także zauważyć, że odroczenie wykonania grzywny i rozłożenia jej na 
raty to decyzje odwołalne. Obligatoryjne przesłanki to zmiana sytuacji skazanego 
(np. nabycie spadku znacznej wartości) i brak takiej zmiany przy jednoczesnym 
ujawnieniu okoliczności nieznanych sądowi (np. ujawnienie wcześniej zatajonego 
przez skazanego majątku). Natomiast do fakultatywnego odwołania rozłożenia 
na raty grzywny może dojść wówczas, gdy skazany uchybi, choćby jednemu 
terminowi spłaty raty grzywny z przyczyny od siebie zależnej42.

Umorzenie grzywny

Możliwość umorzenia grzywny w całości lub w części wynika z dyspozycji art. 
51 kkw. Wymaga się wówczas spełnienia trzech kumulatywnych przesłanek, 
do których zaliczono: nieuiszczenie grzywny z przyczyn niezależnych od ska-
zanego, niemożliwość lub niecelowość wykonania grzywny w innej drodze 
i występowanie wypadku szczególnie uzasadniającego umorzenie grzywny. O ile 
dwie pierwsze okoliczności nie budzą wątpliwości, o tyle użycie sformułowań 
„szczególnie” a zaraz potem „wyjątkowo” prowadzi do rozumowania ad absur-
dum, gdyż są to pojęcia w zasadzie synonimiczne43. K. Postulski wytłumaczył 
przyjęcie takiej konstrukcji przepisu tym, że „ustawodawcy z pewnością chodziło 

 40 Zob. P. Stępniak, Odroczenie wykonania kary jako przesłanka probacyjna, (w:) X lat obo-
wiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, red. S. Lelental, G. Szczygieł, Białystok 2009, s. 448.
 41 Zob. W. Dadak, Rozłożenie grzywny na raty jako dostosowanie dolegliwości kary do sytuacji 
skazanego w okresie wykonywania grzywny, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku 
XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. 
Krajewski, Warszawa 2011, s. 351.
 42 Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze…, s. 92.
 43 Zob. Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 398.
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o to, że umorzenie całości grzywny może nastąpić jedynie wtedy, gdy z uwagi 
na <szczególne uzasadniony wypadek> nie ma szans na uiszczenie grzywny 
nawet w części”44. W tym samym „duchu” należy traktować także stanowisko 
orzecznicze, z którego wynika, że taka sytuacja może nastąpić wtedy, gdyby ska-
zanego lub członków jego najbliższej rodziny dotknęło zdarzenie, typu: powódź, 
pożar, ciężka choroba lub kalectwo i to „spowodowałoby wydatne pogorszenie 
sytuacji majątkowej i stanowiłoby poważne zagrożenie dla podstaw egzystencji 
skazanego i jego najbliższych”45.

Powyższy katalog przesłanek do umorzenia grzywny jest zasadniczo 
zamknięty. Jednak kontrowersje mogą powstać wokół rezygnacji z egzekucji 
komorniczej jako przesłanki do umorzenia grzywny („nie zarządza się egzekucji 
grzywny, jeżeli z okoliczności sprawy, wynika, że byłaby ona bezskuteczna”). 
Wymaga się natomiast ustalenia przez sąd okoliczności dotyczących niecelo-
wości wykonania grzywny a umarzając w całości lub części grzywnę sąd jest 
zobowiązany wykazać na podstawie jakich przesłanek doszedł do przekonania, 
ze wykonanie grzywny nie jest celowe lub możliwe46.

Badając istnienie przesłanek do umorzenia grzywny należy uwzględnić (kom-
petencja sądu) okoliczności powstałe już po wydaniu wyroku skazującego i jeśli te 
nie zmieniły się to skazany nadal może się z tego obowiązku wywiązać. Chociaż 
trzeba też uwzględnić argumentację przeciwną dotyczącą tego, że nie ma zna-
czenia to, czy taka niemożność powstała po wyroku czy w trakcie  wyrokowania 
ale decydująca jest w tym względzie wadliwa ocena sądu47.

Trzeba też podkreślić, że przyczyną niezależną od skazanego w rozumieniu 
art. 51 par. 1 kkw nie może być, np. takie jego działanie w ramach, którego 
doprowadził do wyzbycia się majątku nawet wbrew jego woli (przegrane hazar-
dowe). Może także dojść do realizacji innego scenariusza i sytuacji związanej 
z udzieleniem darowizny uszczuplającej majątek skazanego48.

Warte podkreślenia jest również to, że postanowienie w przedmiocie umorzenia 
grzywny nie uzyskuje prawomocności materialnej, gdyż w przypadku nieuwzględ-
nienia wniosku o jej umorzeniu skazanemu przysługuje zażalenie na postanowienie 

 44 Zob. K. Postulski, Umorzenie grzywny i innych „należności sądowych”, „Prokuratura 
i Prawo” 2014, nr 5, s. 60.
 45 Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 11 maja 2011 r., Akzw 412/11, OSA 
2012, z. 8, s. 11.
 46 Zob. K. Postulski, Glosa do postanowienia SN z 1 września 2010 r., IV KK 133/10, „Pro-
kuratura i Prawo” 2011, nr 9, s. 163.
 47 Zob. S. Pawela, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2007, s. 143; S. Lelental, Kodeks 
karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 178-179.
 48 Zob. K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy…, s. 349.
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w tym przedmiocie i uprawnienie do złożenia ponownego wniosku bez żadnych 
ograniczeń co do terminu. Nie można jednak umorzyć grzywny przed terminem 
przewidzianym na jej dobrowolne uiszczenie (art. 44 par. 1 kkw)49.

Trzeba odnotować, że postanowienie o umorzeniu grzywny może być wydane 
na każdym etapie jej wykonywania, bez wcześniejszego kierowania sprawy na drogę 
postępowania egzekucyjnego, jeśli z jej okoliczności wynika, że egzekucja byłaby 
bezskuteczna. Jednocześnie należy uwzględnić różnice związane z umorzeniem 
grzywny orzeczonej za wykroczenie (art. 25 par. 3 KW) oraz odróżnić umorzenie 
grzywny od umorzenia postępowania wykonawczego (art. 15 par. 2 kkw)50.

Zakończenie

Wykonywanie kary grzywny odbywa się według przepisów kkw, gdyż grzywna 
traktowana jest na podobnych zasadach, co kara pozbawienia wolności i kara 
ograniczenia wolności. Zresztą już sam układ redakcyjny Kodeksu wskazuje na 
przyjęcie przez ustawodawcę kolejno postanowień dotyczących grzywny (roz-
dział VIII, art. 44-52a), kary ograniczenia wolności (rozdział IX, art. 53-66a) 
i kary pozbawienia wolności (rozdział X, art. 67-168a). Ze zrozumiałych wzglę-
dów materia dotycząca wykonywania kary pozbawienia wolności zredagowana 
została najobszerniej. Tym nie mniej problematyka związana z wykonywaniem 
kary grzywny zasługuje na uwzględnienie z uwagi na jej majątkowy charakter. 
W Kodeksie wykroczeń przyjęto nawet jako zasadę, że „jeżeli za wykroczenie 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, 
to karę grzywny orzeka się obok tej kary” (art. 24 par. 3 KW).

W kkw uregulowano co do zasady wykonywanie grzywny za przestępstwa, 
wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Jednak żaden przepis 
kkw w sposób kompleksowy nie wymienił tych zasad a te można wyprowadzić 
jedynie z brzmienia stosownych norm zawartych w  rozdziale VIII kkw. Stąd też 
wydaje się, że najwięcej kontrowersji wynikać może wokół zastępczego wyko-
nywania grzywny poprzez pracę społecznie użyteczną i zastępczą karę pozba-
wienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę. Chodzi o nieuprawnione 

 49 Zob. J. Hołda, Z. Hołda, B. Żórawska, Prawo karne wykonawcze…, s. 145; K. Postulski, 
Z. Hołda, Kodeks karny wykonawczy…, s. 255.
 50 W prawie wykroczeń umorzenie grzywny dotyczy wyłącznie grzywien niepodlegających 
zamianie na zastępczą karę aresztu. Natomiast umorzenie postępowania wykonawczego związane 
jest z przedawnieniem wykonania kary, śmiercią skazanego lub inną przyczyną wyłączającą to 
postępowanie. Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze…, s. 93.
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utożsamianie tych instytucji z zakazaną pracą przymusową czy ukrytą formą 
pozbawienia wolności. Zresztą praca społecznie użyteczna może być także trak-
towana współcześnie w kategoriach anachronizmu w sytuacji powszechnych 
trudności związanych z zatrudnieniem i mało efektywnym wykorzystaniem kary 
ograniczenia wolności, stosunkowo rzadko orzekanej. Warto także zwrócić uwagę 
na możliwości wynikające z ustawy w zakresie odroczenia wykonania grzywny 
lub rozłożenia jej na raty a nawet umorzenia. Jednak nadmierne wykorzystanie 
tych instytucji może in fine doprowadzić do „zatracenia” sensu wymierzania 
kar o charakterze majątkowych, skoro polski ustawodawca zdecydował się na 
bardziej humanitarne, aniżeli dolegliwe finansowo dla skazanych rozwiązania 
kodeksowe.
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Streszczenie 
Z punktu widzenia efektywności kary grzywna wydaje się być rozwiązaniem najbardziej 
optymalnym. Jednak może być też traktowana w kategoriach ukrytej formy pozbawienia 
wolności a zamieniona na pracę społecznie użyteczną utożsamiana z zakazaną pracą 
przymusową. Jednakże Kodeks karny wykonawczy z 1997 r. dosyć klarownie określił 
zasady wykonywania kary grzywny, po by uniknąć tego typu uprzedzeń. Dlatego też 
w niniejszym artykule zwrócono uwagę nie tylko na kontrowersje wokół wykonywania 
kary grzywny, ale także na zagadnienia związane z zapłatą grzywny albo jej ściągnięciem 
w drodze egzekucji, pracą społecznie użyteczną, zastępczą karą pozbawienia wolności, 
odroczeniem wykonania grzywny i rozłożeniem jej na raty oraz umorzeniem grzywny. 

Słowa kluczowe: wykonywanie kary, grzywna, Kodeks karny wykonawczy

Summary 
In terms of effectiveness, the penalty of fine appears to be the most optimal solution. 
However, it can also be considered as a  hidden form of deprivation of liberty and 
converted into community service, which is often identified as the banned forced 
labour. However, the Executive Penal Code of 1997 fairly clearly defines the rules for 
exercising the fines, so as to avoid such bias. Therefore, this article focuses not only 
on the controversy surrounding the exercise of fines but also on issues related to the 
payment of the fine or enforcement thereof by way of debt collection, socially useful 
work, substitute imprisonment, postponement of fines and distribution thereof into 
instalments as well as cancellation. 

Key words: execution of the penalty, fine, Executive Penal Code
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Karol Juszka

The influence of mediation 
proceedings on the effectiveness 
of the institution of conditional 
discontinuation of criminal 
proceedings
Wpływ mediacji na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępo-
wania karnego

Introduction

The essence of mediation proceedings is the voluntary agreement between the 
victim with the perpetrator of crime which – as it is emphasised – in any case1 
and at any stage of the proceedings2, with the help of a neutral3, professionally 
prepared, impartial person4 – a mediator5. An agency in the proceedings may 
not, however, direct the case ex officio on the mediation course, irrespective of 

 1 S. Waltoś, Main directions of amendments of the Polish Criminal procedure, „Państwo 
i Prawo” 2003, nr 4, s. 17 [in Polish]; D. Kużelewski, Effect of penal substantive law on the mediation 
between the injured party and the accused – Selected aspects, (in:) Correlation between substantive 
and procedural penal laws, ed. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warsaw 2009, s. 342, 343 [in Polish].
 2 D. Kużelewski, Mediation in the Polish criminal procedure as assessed by public prosecutors 
and judges, (in:) C. Kulesza, Agreements in the practice of judicial system, Białystok 2010, s. 173 
[in Polish]; A. Gorczyńska, Mediation in preparatory proceedings, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 
6, s. 116 [in Polish].
 3 A. Lewicka, E. Grudziewska, Court mediation – an alternative method of  resocialisation?, 
Lublin 2010, s. 66 [in Polish]; A. Zienkiewicz, Study of mediation. From theory towards practice, 
Warszawa 2007, s. 31. [in Polish].
 4 http://mediator.org.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id= 
17&Itemid=35 (as of 20 February 2016). [in Polish].
 5 Ibidem; A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Court and out-of-court mediation – Outline of lecture, 
Warsaw 2009, s. 33 [in Polish].
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the consent of both parties, the examination of the nature of the case and more 
precisely of the type of criminal law conflict which exists between the parties6. 

The conditional discontinuance of criminal proceedings is a facultative 
measure applied to subject the perpetrator to a test. This legal institution is defi-
ned as the temporary postponement in issuing a decision on guilt and criminal 
responsibility of a perpetrator7, relieving the perpetrator from sentencing8 or 
as the mildest means of reaction to the act by a perpetrator9. A specific feature 
of conditional discontinuance of criminal proceedings is the probation period 
lasting from one to two years. The probation period begins after the judgement 
conditionally discontinuing criminal proceedings becomes final and binding. 
Sentence given either under the provisions of Art. 341 § 5 of the Polish Code of 
criminal procedure, or Art. 414 § 1 of the same Code, is not a convicting jud-
gement. Therefore, within that period, the perpetrator is treated as the accused 
and not as a convict10.

In the author’s own studies, all ways for completion of the probation period 
by the accused, hereby called procedural situations, were listed: 

a)  Successful completion of the probation period, and of the period referred 
to in Art. 68 § 4 of the Polish Penal Code,

b) Successful completion of the probation period, and of the period refer-
red to in Art. 68 § 4 of the Polish Penal Code arrived at as a result of 
proceedings during which a decision about not resuming conditionally 
discontinued criminal proceedings was issued, 

c) Decision about resuming conditionally discontinued criminal 
proceedings, 

d) Decision about resuming the conditional discontinuance of criminal 
proceedings arrived at as a result of proceedings during which a decision 
about not resuming conditionally discontinued criminal proceedings 
was issued, 

 6 G. Skrzypczak, The development prospects for mediation in the light of amendments to the 
Code of criminal procedure, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 8, s. 354 [in Polish].
 7 W. Wróbel, A. Zoll, Polish Penal Law. General part, Cracow 2012, s. 477. [in Polish]
 8 Z. Ćwiąkalski, Selected issues of the conditional discontinuance of criminal proceedings, 
a paper presented in the IXth Bielany Penal-law Colloquium “The measures associated with placing 
a perpetrator under probation”, Warsaw, 16 May 2012, published on the website of „Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” http://www.czpk.pl/index.php/wideo/bielanskie-kolokwi-
um-karnistyczne/ix-bielanskie-kolokwium-karnistyczne (as of  20 February 2016 ). [in Polish];
 9 Polish Penal Law. General part. Outline, ed. T. Bojarski, Warsaw 2008, s. 303. [in Polish]
 10 Ibidem.
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e) Decision about the discontinuance of enforcement proceedings due to 
the lapse of the probation period provided for in Art. 68 § 4 of the Polish 
Penal Code,

f) Decision about the discontinuance of enforcement proceedings due to 
the lapse of the probation period provided for in Art. 68 § 4 of the Polish 
Penal Code, arrived at as a result of proceedings during which a decision 
about not resuming conditionally discontinued criminal proceedings 
was issued,

g) Decision about the discontinuance of enforcement proceedings due to 
the death of the accused,

h) Decision about the discontinuance of enforcement proceedings due to 
the death of the accused, arrived at as a result of proceedings during 
which a decision about not resuming conditionally discontinued criminal 
proceedings was issued. 

In economic terms, the effectiveness is the positive effect defined by the 
correlation between the effects obtained and outlays made11. On their part, M. 
Leonieni and W. Michalski define the effectiveness of conditional discontinuance 
of criminal proceedings as the correlation between the objectives (targets) of 
the provisions pertaining to the studied institution and their implementation 
i.e. results of their application in the practice of courts12.

The objective of this paper is to present the theoretical and practical aspects 
associated with the institution of mediation as well as with the specifics of it 
implementation, how to achieve this goal, the procedural decision on referring 
the case to the mediation proceedings, and its execution. These were cases 
individually numbered in the archives of the District Court in Krakow and the 
regional courts situated within the area of its jurisdiction. The presented ana-
lysis also includes a presentation of postulates de lege ferenda concerning both 
legislative amendments to the statutory construction of the legal institution 
of conditional discontinuance of criminal proceedings, as well as the action 
which should be undertaken in the area of its practical application within the 
framework of binding regulations. 

 11 C. Kulesza, Conditions for the effectiveness of the right of defence in the amended Code of 
criminal procedure, (in:) Conditions for the effectiveness of the conditional discontinuance of criminal 
proceedings in judicial practice, ed. Z. Sobolewski, G. Artymiak. Cz. P. Kłak, Cracow 2004, s. 12 
[in Polish] 
 12 M. Leonieni, W. Michalski, Conditions for the effectiveness of the conditional discontinuance 
of criminal proceedings in judicial practice, Warsaw 1975, s. 44 [in Polish].
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Statistical analysis of court cases 

The measure of the effectiveness of the institution of conditional discontinuance 
of criminal proceedings, which is used in the author’s presented research, is 
the criterion or either successful or unsuccessful course or completion of the 
probation period13 broadened by adding the analysis of procedural decisions 
and the circumstances of the decision-making process affecting the decisions 
during all stages of criminal proceedings. 

In 405 cases included in the study, 48 mediations were carried out: 47 of them 
were finalised by settlements, and one failed. It is thus important to emphasize 
the pertinence of the decisions to direct cases of mediation, within the range 
covered by the study. The studies did not find any case of mediation proceedings 
carried out within the preparatory proceedings. 

Immediately after receiving the court decision on the referral of the case to 
mediation proceedings, the mediator is obliged to make contact – in the first 
place with the suspect or the accused, and then, with the injured person – and 
to fix the date and place for the meeting with each party. Next, he/she conducts 
individual meetings with the parties, where they should be informed of the 
essence and principles of mediation, as well as of the rights due to the parties. 
After the individual meetings, the mediator can, although he/she does not have 
to, organise a joint meeting of the parties. The mediator can also – depending on 
the opinions of the parties themselves -  carry out indirect mediation in order to 
know more completely the interests underlying the positions presented by the 
parties, and to break a possible impasse in the mediation proceedings (caused 
e.g. by negative attitudes of parties towards each other). For this purpose, as it 
occurred in one of the studied cases, the mediator contacts separately each of 
the parties and then passes the information, proposals, and position regarding 
the conclusion of the settlement, to the other party14. 

In the practice of applying the conditional discontinuance of criminal pro-
ceedings, the correct preference of direct mediation, with acceptance of indirect 
mediation treated as the last resort, should be emphasized.

 13 W. Ciechanowicz, Effectiveness of the conditional discontinuance of criminal proceedings in 
the practice of military prosecutors’ offices, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1978, nr 2, s. 220-221 
[in Polish]; M. Leonieni, W. Michalski, Conditions…., op. cit.,  s. 6-7 [in Polish].
 14 A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Court…, op. cit., p. 49. 78 [in Polish], M. Wright, Justice for 
Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, Milton Keynes, Philadelphia 1991 and 
the review of this book by E. Bieńkowska, Review of the book M. Wright, Justice for Victims and 
Offenders. A Restorative Response to Crime. Milton Keynes, Philadelphia 1991, „Przegląd Więzi-
ennictwa Polskiego” 1995, nr 9, s. 132-134 [in Polish].
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Another of the author’s own postulates affecting the mediation proceedings 
is the requirement to provide the detailed cause of the party’s absence at the 
session of the proceedings. 

In 48 mediations examined, in the course of the mediation proceedings, the 
objective circumstances for the absence were indicated during the session when 
the referral of the case to the mediation proceedings, such as going on winter 
vacation in one case, and a business trip in another. For example, in one of these 
cases, the greater number of sessions stemmed principally from the aversion of 
the parties to meet, talk, and sign an agreement, or to work out the preliminary 
agreement in the first session and the final version – in the second session. 

The results of the author’s own studies indicate that from the viewpoint of 
the effectiveness, the number of sessions in the mediation proceedings is not 
as important as its result worked out by both parties present. Nevertheless, 
stating and providing details of the reasons for absence is also important, again 
as a starting point or one of the arguments put forward in the course of the 
mediation proceedings.

A suggestion has been raised in the mediators’ community that the duration 
of the mediation proceedings should be extended. 

Analysing this postulate, one should concur with the views of A. Kalisz and A. 
Zienkiewicz that the principle of keeping the duration of mediation proceedings 
below one month, which should not count the duration of time of preparatory 
proceedings, seems to be a way to encourage prosecutors and the police to use 
this institution more frequently15. The objection raised by mediators is that 
the one-month time limit is too short for diligently carrying out the mediation 
proceedings in some criminal cases and conflicts and for ensuring the parties’ 
psychological comfort16.

Studies of 48 cases, in which the mediation proceedings were conducted, 
showed that mediation was not successful in only one case. The reason for the 
failure of mediation in this case was not the one month of its duration but the 
attitude of the parties. In the case, the accused did not attend the session of 
mediation proceedings. The injured party testified that he would consent to 
the settlement provided that the accused pay compensation, and then went on 

 15 A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Court..., op. cit., s. 79-80 [in Polish].
 16 A. Rękas,  Mediation in criminal cases as a legal institution for the injured – discussion 
of results and cintrbutions ny conference participants, (in:) Proceedings of the international confe-
rence “Mediation in criminal cases as a legal institution for the injured, organised in Warsaw, 7-8 
December 2009, by the Ministry of Justice of the Republic of Poland, the Institute of Law Studies 
of the Polish Academy of Sciences, and the Polish Centre of Mediation, Warsaw 2010, s. 138 [in 
Polish].
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to list the elements of property of the accused which justified his ability to pay 
the compensation. The results of the author’s own studies do not indicate the 
necessity of amending the law in this respect. 

Another issue raised by the mediators is the form and scope of the partici-
pation of representatives of the parties in mediation proceedings. 

The view expressed by M. Grudziecka in a discussion during a 2009 interna-
tional conference entitled “Mediation in criminal cases as a legal institution for 
the injured party”,  when she insisted that the parties in mediation can be assisted 
by their legal representatives but the latter should not take part in the mediation 
meeting and be limited only to giving them legal advice e.g. on whether the propo-
sed settlement is beneficial to them and accurate. As aptly noted by M. Grudziecka, 
the fact that the parties bring upon themselves the task of drafting the settlement 
rather than ‘hiding’ behind their representatives or the agencies in the legal pro-
ceedings provides an opportunity to develop relations and solve the conflict17. 

Another of the author’s own essential postulates pertaining to the change 
in applying the conditional discontinuance of criminal proceedings is the 
postulate covering both sides of the conflict by the settlement under mediation 
proceedings. 

The concept of “covering both sides of the mediation proceedings by the 
settlement” is understood in the study as an attempt to attain during the media-
tion proceedings certain relations between the parties, later confirmed in the 
provisions of the settlement achieved as a result of the proceedings, such as: 
“the parties reconciled”, “the parties commit themselves to behave properly 
to each other”, the injured state that they do not have any grudges towards the 
accused”, “the accused apologised to the injured party, and the latter accepted the 
apology”, “the parties have reconciled, and the injured party does not demand 
any compensation from the accused”. 

The presentation of the correlations between particular solutions should start 
from the statistical analysis describing these correlations18. 

In studies of 405 cases it was noted that in 26 out of 48 cases where mediations 
were conducted, the provisions of settlements primarily affecting the accused 
were first proposed by the injured parties, and the accused only accepted these 

 17 B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Discussion, (in:) Proceedings of the international conference 
“Mediation in criminal cases as a legal institution for the injured, organised in Warsaw, 7-8 December 
2009, by the Ministry of Justice of the Republic of Poland, the Institute of Law Studies of the Polish 
Academy of Sciences, and the Polish Centre of Mediation, Warsaw 2010, s. 138 [in Polish].
 18 Statistical analysis was consulted with Dr. Adam Ćmiel Eng. from the Department of 
Applied Mathematics of  Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Krakow
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provisions. In 22 cases the said provisions also covered the injured parties. In 
the table and graph below (Graph.1; Table 1), the relation is shown between 
the guideline saying both parties of the conflict participating in the mediation 
proceedings should be covered by the settlement and the procedural situation 
pertaining to the completion of the probation period by the perpetrator. 

VARIABLE

Line 
collecti-
vely

The 
settlement 
between both 
parties of the 
conflict 

Procedural situation

A B C d e F g

A 33,33% 50,00% 5,56% 5,56% 0,00% 5,56% 0,00% 4,44%

B 35,71% 10,71% 39,29% 0,00% 0,00% 3,57% 10,71% 6,91%

C 78,27% 10,58% 6,41% 0,56% 2,23% 0,28% 1,67% 88,64%

Ogół 73,33% 12,35% 8,64% 0,74% 1,98% 0,74% 2,22% 100,00%

The table and graph below (Graph.1; Table 1), present the relation is shown 
between the guideline saying both parties of the conflict participating in the 
mediation proceedings should be covered by the settlement and the procedural 
situation pertaining to the completion of the probation period by the perpetrator. 

The following parameters are presented in the first column of the table: A – 
covering both sides of the conflict in the mediation proceedings , B – not cove-
ring both sides of the conflict in the mediation proceedings agreement, C – no 
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institution of mediation proceedings was applied in the case. Individual lines (a-g) 
of the table indicate the ways of completing the probation period listed in this paper. 

The results of the analysis (Graph.1; Table 1)show that in cases where the 
provisions of the settlement reached in mediation proceedings did not cover both 
sides of the conflict in criminal proceedings, the orders deciding on the conditio-
nal discontinuation of criminal proceedings were issued most often. (39,29%).

Analysis of the author’s own research indicates that from the viewpoint of 
effectiveness, covering by the provisions of the settlement both the accused and 
the injured reflects more clearly the way of implementing the settlement by the 
accused, and at least limits the submissions of unsubstantiated motions for the 
resumption of conditionally discontinued criminal proceedings. 

Also very urgent is the postulate, put forward during discussions with media-
tors, of issuing a uniform model of the settlement in mediation proceedings 
which, at present appears as the Annex to the Ordinance by the Minister of 
Justice of 13 June 2003 on the mediation proceedings in criminal cases  (J. of 
Laws of 2003, No. 108, item 1020 with later amendments), and as the Annex to 
the Ordinance by the Minister of Justice of 27 June 2013 on the amendment of 
law – Code of criminal proceedings and some other laws.

The changes in the provisions describing the studied institution take into acco-
unt the views of A. Rękas who noted that the Executive Penal Code clearly indicates 
mediation after the sentence; in the case of considering the conditional release of 
the convict from serving the full sentence (art. 162§1 Polish Executive Penal Code) 
, the mediation could be applied when the court takes the decision e.g. on the 
resumption of conditionally discontinued criminal proceedings (art. 68§2 Polish 
Penal Code)19. It should therefore be suggested that the mediation should be imple-
mented in executory proceedings prior to taking  the decision on the resumption 
of conditionally discontinued criminal proceedings, under a facultative premise 
following the respective principles set out in the Code of Criminal Procedure.

Summary of the statistical analisis of court cases 

In summary, it should be emphasized that, in terms of effectiveness, mediation 
allows its participants to define contentious issues, lower communication bar-
riers, work out proposed solutions, and – if such is the will of the parties – to 

 19 A. Rękas, Mediation in theory and practice, (in:) Mediation in theory and practice, ed. ks. 
A. Gretkowski, D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 164-165 [in Polish].
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conclude a mutually satisfying agreement20. The postulates presented in this 
paper are aimed at improving the mediation proceedings and result directly from 
the author’s own studies involving 405 cases, focused particularly on mediation 
proceedings. Taking them into consideration in the practice of implementing the 
studied institution leads to the successful completion of the probation period 
by the accused.

Note
The translations of Polish titles are provided by the author of this study. Statistical 
analysis was consulted with Dr. Adam Ćmiel Eng. from the Department of Applied 
Mathematics of  Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology in Krakow.
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Summary
The aim of this article is to present the theoretical and practical aspects of the specifics 
of mediation proceedings. I present my own research results, consisting of an analysis 
of the court records for 405 cases on the effectiveness of conditional discontinuance of 
criminal proceedings within the areas of jurisdiction of the Appellate Court in Kraków in 
2003-2009. I will continue the analysis for the successive stages of criminal proceedings.

Key words: institution of conditional discontinuance of criminal proceedings, medi-
ation, effectiveness,  research of court records, postulates de lege ferenda.

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów związanych 
z  instytucją mediacji oraz specyfiką jej przeprowadzenia. Niniejszy wpływ mediacji 
zostanie opisany za pomocą postulatów de lege ferenda wynikających z analizy wyni-
ków badań własnych 405 spraw sądowych dotyczących efektywności warunkowego 
umorzenia postępowania karnego z lat 2003-2009, opatrzonych sygnaturą akt sądów 
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rejonowych i sądu okręgowego położonych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego 
w Krakowie. Analiza omawianej problematyki zostanie przedstawiona przez kolejne 
etapy postępowania karnego.

Słowa kluczowe: instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, media-
cja, efektywność, badania spraw sądowych, postulaty de lege ferenda
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Anna Komadowska

Humanitaryzm polskiego prawa 
karnego po nowelizacjach z 2015 
i 2016 r. – wybrane zagadnienia
Humanitarianism of Polish criminal law after the amendment of 2015  
and 2016 – selected issues

Humanitaryzm, czyli szczególne zainteresowanie się człowiekiem w kontekście 
realizacji odpowiedzialności karnej, widoczne jest w prawie karnym już od 
czasów nowożytnego prawa karnego, które najczęściej kojarzymy ze spuści-
zną autorów oświeceniowych, a na gruncie prawa karnego zwłaszcza Cesarego 
Beccarii1. Współczesne prawo karne natomiast koncentruje się na godności 
człowieka. Ochrona godności człowieka została podniesiona do rangi zasady 
konstytucyjnej, także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w której art. 
30 stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i praw człowieka i obywatela, jest nienaruszalna, a jej poszanowanie 
i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych2. 

Rozwój prawa a zwłaszcza zmiany w prawie karnym wskazują na rozwój 
i postęp w życiu społeczeństw, dlatego warto zastanowić się czy dokonywane 
w roku 2015 oraz 2016 nowelizacje polskiego kodeksu karnego również dążą do 
pełniejszej i silniejszej ochrony godności ludzkiej? Czy coraz powszechniejsze 
idee humanitaryzmu są realizowane w procesach legislacyjnych a poszczególne 
instytucje prawa karnego, zwłaszcza obejmujące kary i środki penalne, przyczy-
niają się do wzmocnienia poszanowania godności człowieka? Jest to niezwykle 
istotne zagadnienie, zwłaszcza w obliczu wielu zmian, pojawiania się nowych 

 1 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, Warszawa 1959. 
 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 
483. Również inne kraje, jak i akty prawa międzynarodowego przyjmują takie zapisy, m.in. art. 7 
i 10 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku, art. 3 Europejskiej 
Konwencji praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 76

konstrukcji prawnych a nawet przebudowy części systemu karania, jaki miał 
miejsce w wyniku wejścia w życie ustaw z 20 lutego 2015 r.3 oraz 11 marca 2016 r.4

W kodeksie karnym z 1997 r., po raz pierwszy w polskiej ustawie karnej, 
pojawił się przepis nakazujący stosowanie zasady humanitaryzmu, który w art. 3 
stanowi, że kary i inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględ-
nieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności 
człowieka. W literaturze prawa karnego panuje przekonanie, że poszanowanie 
godności człowieka stanowi rdzeń zasady humanitaryzmu, co jest szczególnie 
ważne dla prawa karnego5. Oznacza to, że każdy człowiek, nawet sprawca naj-
cięższej zbrodni musi być traktowany podmiotowo – jako cel działań związanych 
z procesem wymierzania kary a nie instrumentalnie – jako środek służący do 
osiągnięcia innych celów6. Rozumienie zasady humanitaryzmu na gruncie prawa 
karnego można sprowadzić do dyrektywy minimalizowania cierpień, dolegli-
wości i innych niedogodności zadawanych człowiekowi przy stosowaniu sankcji 
karnych, a także stosowania ich tylko wtedy i w takich granicach, w jakich jest 
to niezbędnie konieczne dla realizacji norm prawa karnego7. 

W piśmiennictwie panuje pogląd, że zasada humanitaryzmu, a szczególnie 
ochrona godności człowieka, ma być stosowana do wszystkich osób, wobec któ-
rych zastosowanie znajduje prawo karne, czyli nie tylko sprawców, ale również 
pokrzywdzonych8. Jest to stanowisko słuszne gdyż pokrzywdzony ma prawo do 
sprawiedliwego i w rozsądnym czasie wydanego orzeczenia w sprawie przestęp-
stwa, które naruszyło lub zagroziło jego dobrom prawnie chronionym. Jednak, 
moim zdaniem, zasada humanitaryzmu określona w art. 3 kk powinna być inter-
pretowana w ścisły sposób i odnosić się, tak jak i inne przepisy prawa karnego 
materialnego do sprawcy przestępstwa, któremu powinniśmy wymierzyć karę. 
Przepis dosłownie wskazuje, że chodzi o „stosowanie kar i innych środków” 
(penalnych), a to oznacza, że zasada humanitaryzmu jest przede wszystkim 

 3 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. 2015, poz. 396.
 4 W tym dniu uchwalono 2 ustawy, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 r.: ustawa z dnia 
11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy, Dz. 
U. 2016, poz. 428 oraz ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 437.
 5 B. Melezini, (w:) System prawa karnego. Nauka o karze. Tom 5, Sądowy wymiar kary, red. 
T. Kaczmarek, Warszawa 2015, s. 166.
 6 A. Zoll, (w:) Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 kk, Tom I, red. A. Zoll, 
Warszawa 2012, s. 100-101.
 7 B. Melezini, (w:) System…, s. 166 i cyt. literatura.
 8 W. Zalewski, (w:) Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-31, red. M. 
Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015, s.163 i cyt. literatura.
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naczelną zasadą stosowania kar i innych środków9. Pewnym wyjątkiem są środki 
kompensacyjne stosowane wobec sprawcy, wówczas dużą rolę odgrywa pokrzyw-
dzony. Natomiast wszystkie normy dotyczące zasad wymiaru kary odnoszą się 
do sprawcy. Oczywiście w tym zakresie powinien być brany pod uwagę również 
pokrzywdzony, ale jedynie w pewnych aspektach (np. stosując art. 53 § 3 kk 
poprzez uwzględnienie porozumienia pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym). 

Natomiast ochrona godności pokrzywdzonego wynika przede wszystkim 
z art. 30 Konstytucji, jak i z przepisów procesowych, a dokładnie z art. 2 § 1 pkt 
3 kpk, który od 1 lipca 2015 stanowi, że przepisy kpk mają na celu takie ukształ-
towanie postępowania karnego, aby zostały uwzględnione prawnie chronione 
interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności. Taki 
zapis wskazuje, że przepis ten jest procesową odmianą zasady humanitaryzmu 
określonej w art. 3 kk, niejako ją uzupełniającą, ponieważ dotyczącą posza-
nowania godności pokrzywdzonego. Również art. 4 kkw, wyrażający zasadę 
humanitaryzmu, traktowany jest w piśmiennictwie jako rozwinięcie art. 3 kk10, 
gdyż nakazuje wykonywać w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności 
ludzkiej, kary, środki karne, środki kompensacyjne, przepadek, środki zabez-
pieczające i środki zapobiegawcze. Ze względu na powyższe uwagi nie wydaje 
się zasadne proponowanie uzupełnienia obecnego art. 3 kk o prawa ofiary prze-
stępstwa, co pojawia się niekiedy w wywodach doktryny, czy na etapie projektów 
zmian kodeksu karnego, jak dotychczas bezskutecznych11.

Nowelizacja kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku12 objęła głównie proble-
matykę kar oraz zasad związanych z wymiarem kary i środków karnych, a także 
innych środków penalnych. Zmiany nią wprowadzone dotyczą modyfikacji 
instytucji już istniejących, jak np., kary ograniczenia wolności (art. 34-36 kk), 
przesłanek warunkowego umorzenia postępowania (art. 66 kk), warunkowego 

 9 Takie stanowisko zdaje się przeważać w doktrynie, m.in. Kodeks karny. Komentarz. Część 
ogólna, red. A. Wąsek, Warszawa 2003, s. 48, B. Janiszewski, Humanitaryzm jako zasada sądowego 
wymiaru kary, (w:) Nauka wobec współczesnych zagadnień prawa karnego w Polsce. Księga pamiąt-
kowa ofiarowana Profesorowi Aleksandrowi Tobisowi, red. B. Janiszewski, Poznań 2004, s. 101, M. 
Trafny, Zasada humanitaryzmu w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 3, s. 32.
 10  J. Krukowski, Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności 
jednostki, (w:) Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 
1997, s. 38.
 11 Zob. szerzej m.in. M. Smarzewski, O wprowadzeniu humanizmu do kodeksu karnego, 
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 1, s. 36 i n. oraz A.M. Kania, Zasada humanitaryzmu w kontekście 
unormowań prawnokarnych, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 26, s. 67-70 oraz analizo-
wane tam projekty zmian.
 12 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. 2015, poz. 396.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 78

zawieszenia wykonania kary (art.69 i nast.), zasad orzekania kary łącznej (art. 85 
i nast.), jak i wprowadzenia nowych rozwiązań, np. kary sekwencyjnej (art. 37b 
kk) czy nowych środków zabezpieczających na podstawie art. 93a kk. Tak grun-
townie zmieniony katalog środków penalnych, jak i zasad ich stosowania, skłania 
do refleksji na temat możliwości i warunków posługiwania się przez wymiar 
sprawiedliwości w nowych warunkach legislacyjnych zasadą humanitaryzmu.

Jednym z głównych celów omawianej nowelizacji jest ograniczenie stoso-
wania przez sądy kary pozbawienia wolności, zarówno w formie bezwzględnej 
kary, jak i kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wyrazem tych 
dążeń ustawodawcy jest wprowadzenie nowego art. 37a kk, który przewiduje 
możliwość orzeczenia kary grzywny lub kary ograniczenia wolności wówczas, 
gdy w sankcji przepisu znajduje się zagrożenie karą pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 8 lat. Już w uzasadnieniu projektu stwierdzono, że przepis 
ten ma za zadanie przekształcać sankcje jednorodne w sankcje alternatywne 
przewidujące możliwość orzekania grzywny lub kary ograniczenia wolności 
(zwłaszcza w regulacjach pozakodeksowych), uznając jednocześnie, że przepis 
ten stanowi dyrektywę sądowego wymiaru kary skłaniającą sądy do orzekania 
kar wolnościowych zamiast kary pozbawienia wolności13. Należy zauważyć, że 
powyższe rozwiązanie ustawowe obejmuje jedynie możliwe zachowanie sądu 
w postaci zastosowania sankcji alternatywnych. Słusznie stwierdza A. Grześko-
wiak, że „fakultatywność przepisu nie narzuca konieczności jego stosowania, 
a jedynie uelastycznia możliwość doboru kary do indywidualnego przypad-
ku”14, co jednak nie zmienia faktu, że przepis ten daje większą szansę sądom 
na zastosowanie wobec sprawców czynów zabronionych kar wolnościowych. 
Natomiast budzi wątpliwości charakter prawny normy wynikającej z art. 37a kk. 
Jak wyżej przedstawiono, sami autorzy tej konstrukcji wskazują, że stanowi ona 
dyrektywę sądowego wymiaru kary15, jednak w literaturze słusznie pojawiają się 
w tym zakresie wątpliwości dotyczące np. braku wskazówek, jakimi miałby się 
posługiwać sąd wymierzając konkretną karę wolnościową zamiast kary pozba-
wienia wolności16. W komentarzu do kodeksu karnego z kolei wskazuje się na 

 13 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektó-
rych innych ustaw, Sejm VII kadencji, Druk Nr 2393, s. 13.
 14 A. Grześkowiak, (w:) Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 
2015, s. 323.
 15 Uzasadnienie projektu…, s. 13.
 16 Zob. szerzej J. Giezek, O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru rodzaju 
wymierzanej kary, „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 28. Podobnie J. Kosonoga-Zygmunt, Orzekanie kar 
nie izolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a kk), „Ius Novum” 2016, nr 4, s. 
135-136.
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podobieństwo omawianego przepisu do uchylonego tą samą ustawą art. 58 § 
3 kk, który również przewidywał możliwość orzeczenia kar wolnościowych 
zamiast kary pozbawienia wolności, jednak ten ostatni, poprzez art. 58 § 1 kk 
zakreślał kryteria orzekania kar (spełnienie celów kary)17 a w art. 37a kk tego 
brak. W związku z umieszczeniem omawianego przepisu w rozdziale zawie-
rającym katalog kar w doktrynie pojawiło się stanowisko wskazujące, że art. 
37a kk stanowi współokreślenie ustawowego zagrożenia karą w stosunku do 
czynów zabronionych zagrożonych karą pozbawienia wolności i prowadzi do 
poszerzenia tych sankcji o sankcje alternatywne18. Zdaniem J. Giezka wykład-
nia systemowa może potwierdzać taką tezę, ale należy zastanowić się (zdaniem 
autora) nad konsekwencjami powyższego ujęcia, które prowadziłoby do wniosku, 
że każdy czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8 jest 
również zagrożony karami alternatywnymi a to może prowadzić do nieupraw-
nionych wniosków chociażby przy zastosowaniu przepisów o nadzwyczajnym 
złagodzeniu karą (art. 60 § 7 kk)19. Moim zdaniem wnioski te są zbyt daleko 
idące, nieuwzględniające na przykład fakultatywnego charakteru tego przepisu 
a także wykładni celowościowej. Ponadto ustawodawca przewidział w art. 60 
§ 8 kk „zaporę prawną” w postaci ograniczenia nadzwyczajnego złagodzenia 
kary obejmującego czyny zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, 
do których ma zastosowanie art. 37a kk, co jest efektem już jednego łagodzenia 
odpowiedzialności. 

Natomiast sposobem, nie tyle na rezygnację z kary pozbawienia wolności, ale 
na stosunkowo szybkie osiągnięcie efektu prewencyjnego – w zakresie prewen-
cji specjalnej, jest wprowadzenie do kodeksu karnego przepisu zezwalającego 
na łączne orzeczenie dwóch kar, które wykonywane są w sposób sekwencyjny. 
Artykuł 37b kk, dodany nowelą z 15 stycznia 2015 roku, przewiduje w sprawie 
o występek zagrożony karą pozbawienia wolności możliwość jednoczesnego 
orzeczenia kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 mie-
sięcy (a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 
lat – 6 miesięcy) oraz kary ograniczenia wolności do lat 2. W myśl tego przepisu 
powyższe limity obowiązują niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagro-
żenia a karę pozbawienia wolności wykonuje się w pierwszej kolejności, chyba 
że ustawa stanowi inaczej. Jest to rozwiązanie nowe w naszym ustawodawstwie 

 17 E. Hryniewicz-Lach, (w:) Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32-116, 
red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2015, s. 43.
 18 Tamże. 
 19 Zob. szerzej na temat wątpliwości wokół art. 60 § 7 i 8 kk J. Giezek, O sankcjach alterna-
tywnych…, s. 30-31.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 80

karnym. W literaturze wskazuje się na podobieństwo tej instytucji do istniejącej 
już od dawna instytucji kary grzywny kumulatywnej (art. 33 § 2 kk)20. Moim 
zdaniem jednak o wiele większe podobieństwo tej sekwencji kar: pozbawienia 
wolności i ograniczenia wolności można zauważyć do wykonywania niektórych 
środków zabezpieczających, które były orzekane obok kary przed 1 lipca 2015 
roku (art. 95a, 96 kk). W obydwu przypadkach co do zasady drugi etap środka 
penalnego można rozpocząć dopiero po zakończeniu pierwszego. 

W Uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że celem przyjęcia takiego 
rozwiązania jest osiągniecie efektu prewencyjnego, w zakresie prewencji specjal-
nej, poprzez wymierzenie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności a także 
kary ograniczenia wolności, która miałaby ugruntować społecznie pożądane 
postawy skazanego a jednocześnie nie spowodować zbyt silnej jego stygmaty-
zacji21. Moim zdaniem należy pochwalić projektodawców za słuszne założenia 
towarzyszące powyższej konstrukcji prawnej, które powinny zostać życzliwie 
przyjęte przez praktykę gdyż należy popierać odchodzenie od długo- i śred-
nioterminowych wyroków kary pozbawienia wolności, zwłaszcza za występki, 
w zamian za większą kontrolę nad skazanym opuszczającym zakład karny (takie 
możliwości daje właśnie kara ograniczenia wolności). Wydaje się, że sekwen-
cja kar przewidziana w art. 37b kk pozwoli na uelastycznienie wymiaru kary 
za występki zagrożone wyłącznie karą pozbawienia wolności a także karami 
alternatywnymi oraz poszerzenie ram wymiaru kary poprzez dołączenie jeszcze 
jednej alternatywy22, zwłaszcza w sytuacji gdy po nowelizacji zostały znacznie 
ograniczone możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania (a w stosunku do tej grupy czynów zabronionych 
dotychczas najczęściej stosowano ten rodzaj kary). 

Niestety, pewne wątpliwości związane ze stosowaniem omawianego przepisu 
nasunęły się wraz z nowelizacją marcową z 2016 r. i dopisaniem w treści art. 37b 
kk zdania: „Przepisów art. 69-75 nie stosuje się”. Wprowadzona zmiana oparta 
jest na błędnym przekonaniu, że instytucja przewidziana w tym artykule składa 
się z dwóch samodzielnych kar, z czego wobec ustawowego zakazu takiej moż-
liwości można warunkowo zawiesić wykonanie jednej z nich, czyli w obecnym 
stanie prawnym kary pozbawienia wolności23. Słusznie twierdzi A. Zoll, że przy 

 20 M. Małecki, Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia 
wolności (art. 37b kk) – zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 42.
 21 Uzasadnienie projektu…, s. 12.
 22 A. Grześkowiak, (w:) Kodeks karny…, s. 326.
 23 Zob. szerzej na temat charakteru prawnego art. 37b kk M. Małecki, Co zmienia noweli-
zacja art. 37 b kk?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 2, s. 19-52 i cyt. tam 
literatura.
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sekwencyjnym charakterze tej instytucji wprowadzona zmiana jest zbyteczna, 
podkreślając jednocześnie, że konsekwencją przyjęcia nowego kształtu art. 37b 
kk jest także możliwość zastosowania warunkowego przedterminowego zwol-
nienia24, co z kolei nie może mieć miejsca z racji zapisu „w pierwszej kolejności 
wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi 
inaczej” (zdanie 3 tego artykułu).

Powyższe regulacje w pełni łączą się z zasadą ultima ratio kary pozbawienia 
wolności, która do 1 lipca 2015 r. była wyrażona przede wszystkim w art. 58 § 1 
kk. Przepis ten przed nowelizacją stanowił, że jeżeli ustawa przewiduje możliwość 
wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może 
spełnić celów kary. Chodziło wówczas o to, aby wymierzenie bezwzględnej 
kary pozbawienia wolności było podyktowane szczególnymi okolicznościami25. 
Realizacja tej zasady w praktyce nakłada na sąd obowiązek uzasadnienia przy 
orzeczeniu kary pozbawienia wolności jakie okoliczności przemawiają za tym, 
że tylko ta kara może służyć osiągnięciu celów kary. Zdaniem Sądu Apelacyjnego 
bezwzględna kara pozbawienia wolności jest „ostatecznością wśród stosowanych 
środków, której należy unikać, a nie jej nadużywać. Wymierza się ją wtedy, gdy 
inne środki nie spełnią celów postępowania”26. Należy pamiętać, że chodziło 
tutaj z reguły o drobne przestępstwa zagrożone karami alternatywnymi, przy 
czym kara pozbawienia wolności nie przekraczała 2 lat (wyjątek stanowią np. 
przestępstwa z art. 222 § 1 i 270 § 1 kk). 

Natomiast w obecnym stanie prawnym zmiana art. 58 § 1 kk koresponduje 
z art. 37a kk, który jako współokreślający ustawowe zagrożenie karą w znacznym 
stopniu rozszerzył grupę czynów zabronionych zagrożonych karami alterna-
tywnymi. Dlatego należy stwierdzić, że w obecnym kształcie ultima ratio kary 
pozbawienia wolności odnosi się tylko do czynów zabronionych zagrożonych 
karami alternatywnymi, w których kara pozbawienia wolności nie przekracza 
5 lat27. Natomiast pozostała grupa czynów zagrożonych karą pozbawienia wol-
ności powyżej 5 lat, nieprzekraczającą jednak lat 8, nie została objęta tą szcze-
gólną dyrektywą wymiaru kary. Jest to stanowisko jak najbardziej słuszne gdyż 
orzekanie kary pozbawienia wolności powinno być ograniczone do sprawców 

 24 A. Zoll, Zmiany w zakresie środków probacyjnych (ustawa nowelizująca Kodeks karny z 11 
marca 2016 r.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 2, s. 11-12.
 25 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 522.
 26 Wyrok SA w Krakowie z 20 listopada 2003 r., II AKa 306/03, KZS 2004, Nr 1 poz. 29.
 27 W literaturze przedmiotu pojawił się interesujący pogląd dotyczący relacji przepisu art. 
37a kk do art. 58 § 1 kk, zob. szerzej J. Giezek, O sankcjach alternatywnych…, s. 31-32.
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niebezpiecznych dla porządku prawnego ze względu na rodzaj naruszanego 
dobra prawnego i sytuacji, gdy do ochrony tych najważniejszych dóbr konieczna 
jest jego izolacja. W związku z tym powstaje wątpliwość czy ustawodawca postą-
pił racjonalnie ustalając w art. 37a kk granicę zagrożenia 8 lat pozbawienia wol-
ności ? Wydaje się, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie 
tej granicy 5 lat z art. 58 § 1 kk z granicą określoną w art. 37a kk i skierowanie 
zasady ultima ratio pozbawienia wolności tylko do tej grupy czynów zabronio-
nych. W rezultacie w stosunku do pozostałych czynów, zagrożonych surowszą 
karą, pomimo tego, że zagrożone są karami alternatywnymi to w mniejszym 
stopniu ustawodawca skłania sądy do orzekania kar wolnościowych. Wydaje 
się, że w takim wypadku pozbawienie wolności nie jest ostatecznością, a jedynie 
reakcją równie uprawnioną jak którakolwiek z kar wolnościowych28.

W zakresie orzekania kary grzywny ustawodawca również podjął pewne 
działania, zwłaszcza, że zgodnie z założeniami reformy prawa karnego z 2015 
roku, grzywna i ograniczenie wolności mają być alternatywą dla pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania a w praktyce mają niemal 
w całości zastąpić tę karę29. Zdaniem W. Górowskiego głównymi zmianami, 
które służą osiągnięciu tego celu są: wprowadzenie art. 37a kk, o którym była 
mowa wyżej, oraz skreślenie art. 58 § 2 kk30. Artykuł 58 § 2 kk zawierał zakaz 
orzekania grzywny, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub moż-
liwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie 
będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji. Obecnie zrezygnowano z tego 
zapisu, w uzasadnieniu projektu zmian wskazuje się, że uchylenie tego przepisu 
spowoduje, że sąd nie będzie musiał badać stanu majątkowego sprawcy w celu 
zasadności orzeczenia grzywny31. Wydaje się, że nie do końca projektodawca ma 
rację, bo jednak sąd decydując się na orzeczenie grzywny i tak musi wziąć pod 
uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe 
i możliwości zarobkowe, aby ustalić wysokość stawki dziennej (art. 33 § 3 kk) – 
zasady wymierzania grzywny pozostały niezmienne32. W literaturze przedmiotu 
postulowano rezygnację z art. 58 § 2 kk, gdyż wobec dużej części sprawców, 
którzy deklarowali brak majątku i możliwości zarobkowych (często nie było 
to równoznaczne z niemożliwością pokrycia kwoty grzywny) w praktyce nie 

 28 J. Giezek, O sankcjach alternatywnych…, s. 33.
 29 Uzasadnienie projektu…, s. 5.
 30 W. Górowski, Orzekanie kary grzywny po 1 lipca 2015 r., „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 66.
 31 Uzasadnienie projektu…, s. 13.
 32 W. Górowski, Orzekanie kary…, s. 68.
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można było orzec tej kary33. Przepis ten stanowił realizację zakazu więzienia za 
długi i był niezwykle humanitarny34, choć wydaje się, że sprawcy często dzięki 
niemu wykorzystywali ułomności polskiego systemu fiskalnego i unikali pła-
cenia grzywny. Moim zdaniem ustawodawca poprzez takie posunięcie jeszcze 
mocniej wskazał na alternatywność zagrożenia karą i dał swobodę sądowi, który 
powinien wybrać taki rodzaj kary, który uwzględnia jej cele określone w art. 53 
kk (w przypadku gdy sprawca nie jest w stanie uiścić grzywny sąd wybierze inną 
karę a jeśli nawet dojdzie do orzeczenia kary to sprawca wykona karę zastępczą 
– art. 45 i nast. kkw).

W związku ze zwiększeniem możliwości orzekania kary ograniczenia wol-
ności ustawodawca nowelizacją z 2015 roku zmienił również przepisy kodeksu 
karnego w zakresie tej kary. Celem tych zmian, jak zaznaczono w uzasadnieniu 
projektu, jest zmiana praktyki orzekania kar za występki w tym kierunku, aby 
kara ograniczenia wolności, obok grzywny, stała się podstawową karą stoso-
waną za występki, których społeczna szkodliwość nie jest szczególnie wysoka35. 
Założenie to wydaje się słuszne, zwłaszcza gdy w konsekwencji udałoby się 
wyeliminować nadmierne orzekanie kary pozbawienia wolności. Istnieje jednak 
niebezpieczeństwo czy ustawodawca zbyt intensywnie nie pogłębił dolegliwości 
związanych z wykonywaniem tej kary i przez to nie zbliżył jej zbytnio do kary 
pozbawienia wolności. Chodzi tutaj przede wszystkim o obowiązek pozostawania 
w miejscu stałego pobytu lub innym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem 
systemu dozoru elektronicznego (art. 34 § 1a pkt 2 kk). Do 30 czerwca 2015 r. 
dozór elektroniczny wykorzystywany był tylko do wykonywania kary pozba-
wienia wolności poza zakładem karnym36 a od 1 lipca 2015 r. ten element, obok 
kilku innych, stanowił treść kary ograniczenia wolności. Taka zmiana słusznie 
mogła powodować obawy o wzrost represyjności tej kary. 

Analizując sam system dozoru elektronicznego, należy zgodzić się z pozy-
tywną opinią na temat jego funkcjonowania i skutków korzystnych zarówno 
dla skazanego (zachowanie więzi rodzinnych i społecznych, możliwość wyko-
nywania pracy i innych obowiązków, kontynuowanie nauki), jak i dla wymiaru 

 33 M. Budyn-Kulik, Kary i środki karne alternatywne wobec pozbawienia wolności, „Studia 
Iuridica Lublinensia” 2011, nr 16, s. 138 i cyt. tam literatura.
 34 Tamże.
 35 Uzasadnienie projektu…, s. 9.
 36 Ustawa z 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 
karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz. U. Nr 191, poz. 1366. Obecnie przepisy tej materii 
zostały włączone, od 1 lipca 2015 r. do kodeksu karnego wykonawczego (art. 43a- 43zf) – ustawa 
z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 84

sprawiedliwości (relatywnie niskie koszty wykonywania tej kary)37. Kilkuletni 
okres stosowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce doprowadził do 
wniosku, że odbywanie kary w tym systemie stanowi jedynie okresową izolację 
sprawcy, co stanowi bardziej formę ograniczenia niż pozbawienia wolności38. 

Natomiast zmiany kk wprowadzone w 2016 r. uchyliły przepisy w zakresie 
możliwości zastosowania dozoru elektronicznego w treści kary ograniczenia 
wolności. Na pewno trudno określić, jakie czynniki przesądziły o takich zmia-
nach, myślę, że nie były one oparte na badaniach empirycznych ze względu na 
zbyt krótki okres obowiązywania tych przepisów. Jednym z powodów niewąt-
pliwie był fakt, że nowelizacja lutowa z 2015 r. umożliwiając stosowanie dozoru 
elektronicznego jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności wyłączyła 
dotychczasową formę wykonywania w tym systemie kary pozbawienia wolności, 
co przywrócono od 15 kwietnia 2016 r.

Od 1 lipca 2015 r. kodeksowy model kary ograniczenia wolności zawierał 
kilka składników, tym samym obejmując wiele wolności i aktywności skaza-
nego. Można było wyodrębnić elementy obligatoryjne (stałe) gdy art. 34 § 2 
wskazywał, że skazany w czasie odbywania kary ograniczenia wolności nie 
może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek 
udzielania wyjaśnień. Natomiast art. 34 § 1a stanowił, że „kara ograniczenia 
wolności polega na...” i wymieniał cztery formy określonego zachowania nie 
łącząc ich żadnym spójnikiem, a jedynie oddzielając przecinkami, co wskazy-
wało na równorzędny charakter tych form oraz informując nas w art. 34 § 1b, 
że te obowiązki i potrącenie orzeka się łącznie lub osobno. Do tych obowiązków 
(również obligatoryjnych, ale zmiennych) należały: wykonywanie nieodpłatnej, 
kontrolowanej pracy na cele społeczne, pozostawanie w miejscu stałego pobytu 
lub innym wyznaczonym miejscu z zastosowaniem systemu dozoru elektronicz-
nego, realizowanie nałożonych obowiązków „probacyjnych” przewidzianych 
w art. 72 § 1 pkt 4-7a oraz potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę 
w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Powyższe sfor-
mułowanie z art. 34 § 1b pozwala przyjąć, że wymierzając karę ograniczenia 
wolności należy orzec przynajmniej jeden z nich, ale można też wszystkie, w tej 
kwestii nie ma żadnego ustawowego ograniczenia. Ponadto zostały przewidziane 
w art. 34 § 3 fakultatywne elementy tej kary – możliwość orzeczenia dodatkowo 
środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego lub obowiązków w postaci 

 37 Uzasadnienie projektu…, s. 56-57.
 38 E. Hryniewicz-Lach, (w:) Kodeks karny…, s. 30.
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przeproszenia pokrzywdzonego albo wykonywania przez skazanego ciążącego 
na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby. 

Tak rozbudowane ujęcie składników treści kary ograniczenia wolności 
pozwalało na ścisłe zindywidualizowanie tej kary i dostosowanie do konkret-
nego przypadku rodzajów ograniczeń a także zwiększenia lub zmniejszenia 
dolegliwości tej kary w stosunku do danego sprawcy. Jednak z drugiej strony, 
zbyt swobodna dowolność w komponowaniu składników, co prawda znaj-
dujących się we wzorcu normatywnym, powoduje nieokreśloność jej treści. 
Należy przychylić się do stanowiska, że jest to sprzeczne z zasadą określoności 
kary i powoduje wątpliwości co do zbyt dużej swobody sędziowskiej przy jej 
kształtowaniu w konkretnym przypadku39. Również w ten sposób pojawia się 
zagrożenie dla funkcji ochronnej prawa karnego, w tym funkcji prewencyjnej, 
poprzez pewne niedookreślenie zagrożenia czynów zabronionych, a także osła-
bienie funkcji gwarancyjnej prawa karnego40. Podobne stanowisko w tej kwestii 
zajmuje V. Konarska-Wrzosek, która uznaje, że zbyt duża rozpiętość w sankcji 
stanowi poważne zagrożenie dla takich celów kary jak sprawiedliwa odpłata czy 
prewencja generalna41. Adresat normy prawnej, zapoznając się z jej treścią, nie 
wie czego się spodziewać po wymiarze sprawiedliwości w razie orzeczenia kary 
ograniczenia wolności ze względu na bardzo szeroki wachlarz możliwości sądu. 
Te wątpliwości i niepewności wzrastają jeszcze mocniej, gdy poddamy analizie 
przepisy wykonawcze, które m.in. inaczej określają początek odbywania kary 
ograniczenia wolności dla każdej z orzeczonych form tej kary, co sprawia, że 
trudno jest określić bieg okresu odbywania tej kary42.

Nowy kształt kary ograniczenia wolności obowiązujący od 15 kwietnia 2016 r. 
sprowadza się do ograniczenia wcześniej przewidzianych elementów tej kary. 
Przede wszystkim obecnie można mówić o dwóch formach kary ograniczenia 
wolności (a nie, jak wcześniej, czterech): obowiązek wykonywania nieodpłatnej, 
kontrolowanej pracy na cele społeczne (art. 34 § 1a pkt 1 kk) oraz potrącenie od 
10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny 
wskazany przez sąd (art. 34 § 1a pkt 4 kk). Oprócz rezygnacji z obowiązku pozo-
stawania w miejscu stałego pobytu lub innym wyznaczonym miejscu, z zasto-
sowaniem systemu dozoru elektronicznego, wprowadzono również zmiany 

 39 A. Grześkowiak, (w:) Komentarz…, s. 294 i cyt. tam literatura.
 40 Tamże.
 41 V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 
2002, s. 32.
 42 Szerzej na temat tych rozbieżności T. Sroka, Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności 
w nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 47.
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w orzekaniu obowiązków, o których mowa w art. 72 kk, nabrały one charakteru 
bezwzględnie fakultatywnego, a ich zakres rozszerzono  na obowiązki określone 
w pkt 2-7a tego artykułu. 

W art. 38 kk pojawiła się w zasadzie nowa odmiana kary pozbawienia wol-
ności w postaci 20 lat pozbawienia wolności43. Co prawda tylko jako kara nad-
zwyczajnie obostrzona dla kary terminowej pozbawienia wolności (§ 2) albo jako 
kara nadzwyczajnie złagodzona dla kary 25 lat pozbawienia wolności (§ 3) oraz 
jako kara łączna (art. 86 § 1 kk). Należy jednak stwierdzić, że to rozwiązanie 
wypełnia lukę, jaka powstała pomiędzy maksymalnym wymiarem kary termi-
nowej w postaci 15 lat pozbawienia wolności a odrębną karą 25 lat pozbawienia 
wolności, zwłaszcza w przypadku jej nadzwyczajnego wymiaru.

Realizując jeden z najważniejszych celów nowelizacji w postaci zmniejszenia 
przypadków, w których sąd wymierzając karę sięga po warunkowe zawieszenie 
wykonania kary pozbawienia wolności ustawodawca skorzystał z najprostszego 
sposobu: radykalnie zmienił przesłanki jej stosowania. Obecny artykuł 69 § 1 kk 
stanowi, że sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wol-
ności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie 
popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest 
to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności 
zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zmiana tego przepisu dotyczy dwóch 
zasadniczych kwestii: ograniczenia do 1 roku orzeczonej kary pozbawienia 
wolności, której wykonanie można warunkowo zawiesić (do 30 czerwca 2015 
r. była to kara nieprzekraczająca 2 lat) oraz, moim zdaniem o wiele bardziej 
ograniczającej tę instytucję, przesłanki uprzedniego skazania sprawcy na karę 
pozbawienia wolności. 

Zmniejszenie wymiaru kary pozbawienia wolności do 1 roku zdecydowanie 
obniży realną możliwość zastosowania tego środka probacyjnego, a na pewno 
przyczyni się do zmniejszenia przypadków orzekania tej kary z „nadwyżką”, która 
po zarządzeniu wykonania kary prowadziła do wykonywania zbyt surowych 
wyroków44. Jednocześnie, wraz z art. 37a kk, takie działanie musi doprowadzić 

 43 Takie propozycje pojawiały się w doktrynie prawa karnego, aby wprowadzić długotermi-
nową karę pozbawienia wolności w wymiarze od 20 do 30 lat, zob. szerzej V. Konarska-Wrzosek, 
Propozycje zmian katalogu kar w kodeksie karnym z 1997 r. w zakresie kar pozbawienia wolności 
oraz dolegliwości związanych z niektórymi rodzajami kar wolnościowych, (w:) Państwo prawa 
i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, 
tom II, Warszawa 2012, s. 860-861.
 44 Zob. szerzej na temat założeń i celów nowelizacji lutowej P. Kardas, J. Giezek, Nowa filozofia 
karania, czyli o założeniach i zasadniczych elementach nowelizacji kodeksu karnego, „Palestra” 
2015, nr 7-8, s. 10-24.
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do częstszego sięgania przez sądy po kary wolnościowe. Natomiast wobec pewnej 
grupy sprawców, którzy dopuścili się co prawda zbrodni ale zachodzą pewne 
okoliczności, które uzasadniają przyjęcie wypadku mniejszej wagi i tym samym 
możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary (np. art. 310 § 3 kk) 
konieczne będzie zastosowanie jedynie bezwzględnej kary pozbawienia wolno-
ści. W szczególnych przypadkach przed nowelizacją można było zastosować ten 
środek probacyjny. 

W poprzednim stanie prawnym dotychczasowa karalność sprawcy, nawet 
za przestępstwo umyślne nie stanowiła przeszkody do zastosowania środka 
probacyjnego z art. 69 kk, dopiero wielokrotna recydywa (art. 64 § 2 kk) była 
przesłankę negatywną dla tego środka, ale tylko o charakterze względnym gdyż 
dopuszczała warunkowe zawieszenie wykonania kary wobec sprawcy określo-
nego w art. 64 § 2 kk gdy zachodził wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczegól-
nymi okolicznościami (podobnie – od 2010 roku- wobec sprawcy określonego 
w art. 178a § 4 kk). Obecnie brane jest pod uwagę jedynie skazanie na karę 
pozbawienia wolności (wydaje się, że zarówno bezwzględnej, jak i z warunko-
wym zawieszeniem), natomiast skazanie na inne kary, w myśl ustawodawcy, nie 
stanowi negatywnej przesłanki orzekania tego środka probacyjnego. Z jednej 
strony wydaje się, że poprzez tę zmianę doszło do zwiększenia rygoryzmu tych 
przepisów i znacznego ograniczenia tej instytucji, co działa na niekorzyść spraw-
ców. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie znowelizowane przepisy i cele, 
jakie zostały postawione przez projektodawcę to należy uznać to rozwiązanie 
za słuszne i logiczne, odpowiadające innym zmianom w zakresie preferencji 
wyboru kary. Pewien problem może się pojawić na początku obowiązywania 
nowych przepisów, gdy wielu sprawców jest obarczonych skazaniem na karę 
pozbawienia wolności (do czasu zatarcia), natomiast wtedy, gdy upłynie pewien 
czas i wszystkie przepisy będą, zgodnie z wolą ustawodawcy wykorzystywane, to 
skazanie na karę pozbawienia wolności będzie rzadkością i nie będzie stanowiło 
tak poważnej przeszkody do zastosowania tego środka probacyjnego. Ustawa 
przewiduje wyjątek od wymogu braku skazania na karę pozbawienia wolności 
w postaci art. 60 § 5 kk, w którym wobec tzw. „małego świadka koronnego” 
odstąpiono od tego warunku. Jednak co do występującego de facto rygoryzmu 
art. 69 § 1 kk należy odnieść się pozytywnie, mając na uwadze przede wszyst-
kim odczucia społeczeństwa oceniającego pozorną jedynie dolegliwość kary 
z warunkowym zawieszeniem wykonania, zwłaszcza orzekanej po raz kolejny 
wobec tego samego sprawcy mającego za nic orzeczenia sądu i kolejne skazania. 
Zbyt często – statystycznie, jak i wobec tego samego sprawcy, orzekana kara 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary nie spełnia 
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celów kary, ani w zakresie prewencji szczególnej, jak wykazano powyżej, ani też 
w ramach prewencji generalnej w znaczeniu pozytywnym gdyż nie kształtuje 
w świadomości społecznej przekonania o rzeczywistej ochronie dóbr prawnych.

Znaczące zmiany zaszły również po nowelizacji w zakresie środków zabez-
pieczających, ich doniosłość jest tak duża, że w literaturze przedmiotu pojawiły 
się wątpliwości co do rzeczywistego powiązania środków zabezpieczających 
z czynem zabronionym a tym samym również pytanie: czy nadal wpisują się 
one w zasadę dwutorowości polskiego kodeksu karnego?45 Generalnie należy 
stwierdzić, że wprowadzone zmiany zupełnie inaczej kształtują systematykę 
przepisów o środkach zabezpieczających, które w sposób kompleksowy porząd-
kują i modyfikują przesłanki ich stosowania. W obecnym stanie prawnym mamy 
w zasadzie pięć środków zabezpieczających: cztery z nich wymienia art. 93a § 
1 kk (elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień, pobyt 
w zakładzie psychiatrycznym), natomiast w § 2 tego artykułu przewidziana 
jest możliwość orzeczenia tytułem środka zabezpieczającego nakazu i zakazów 
określonych w art. 39 pkt 2-3 kk ale pod warunkiem zaistnienia szczególnej 
podstawy ustawowej. Pojawiły się, nieznane dotychczas kodeksowi karnemu 
środki w postaci terapii i terapii uzależnień oraz elektroniczna kontrola miej-
sca pobytu, które mają charakter wolnościowy i powinny w sposób odmienny 
od dotychczasowego zapewnić realizację funkcji zabezpieczającej, jak i, mam 
nadzieję, funkcji leczniczej, np. w stosunku do sprawców z zaburzeniami pre-
ferencji seksualnych czy zaburzeniami osobowości. W uzasadnieniu do pro-
jektu nowelizacji kk czytamy m.in., że pojęcie terapii obejmuje psychoedukację 
poznawczo-behawioralną oraz różne formy psychoterapii oraz farmakoterapię46. 
Podnosi się jednak w piśmiennictwie problem skuteczności terapii w warunkach 
przymusu prawnego, wówczas gdy brak jest akceptacji i czynnego uczestnic-
twa osoby poddanej takim działaniom47. Zdaniem F. Ciepłego przymusowe 
oddziaływanie terapeutyczne można uznać nawet za działanie polegające na 
poddaniu takiego sprawcy eksperymentowi medycznemu, a to koliduje z prze-
pisami Konstytucji48. W tym miejscu należy wspomnieć o dodanym w wyniku 
ostatniej nowelizacji w części szczególnej kk art. 244b, który w § 1 przewiduje typ 

 45 Zob. szerzej na ten temat A. Barczak-Oplustil, Charakter środków zabezpieczających 
w nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Wprowadzenie do dyskusji, „Palestra” 2015, nr 
7-8, s. 114-115.
 46 Uzasadnienie projektu…, s. 35. 
 47 K. Krajewski, (w:) System Prawa Karnego. Tom 7. Środki zabezpieczające, red. L.K. 
Paprzycki, Warszawa 2012, s. 64.
 48 F. Ciepły (w:), Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak…, s. 615 i cyt. 
tam literatura.
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przestępstwa polegający na niestosowaniu się do określonych w ustawie obowiąz-
ków związanych z orzeczonym wobec niego środkiem zabezpieczającym, czyli 
np. obowiązkowi poddania się terapii. Wobec powyższych rozważań, jak i wielu 
krytycznych głosów od dawna w tej materii budzi zdziwienie wola ustawodawcy, 
który niemal automatycznie zrównuje obowiązki zastosowane w ramach środków 
zabezpieczających z obowiązkami wynikającymi ze środków karnych49. Jasne 
stanowisko w sprawie odmowy leczenia (terapii) zajął Trybunał Konstytucyjny, 
który wyraźnie określił, że odmowa leczenia nie jest zachowaniem bezprawnym, 
osoba uzależniona ma prawo do wolności osobistej i ochrony godności, a o ich 
ograniczeniu może orzec sąd jedynie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz praw i wolności innych osób50. 

Wszystkie środki zabezpieczające orzekane są na czas nieokreślony, w sytuacji 
gdy ich dalsze stosowanie nie jest konieczne, na podstawie art. 93b § 2 kk sąd 
uchyla dany środek. W poprzednim stanie prawnym w stosunku do niektórych 
środków zabezpieczających obowiązywała zasada względnej oznaczoności, np. 
w przypadku umieszczenia sprawcy w zamkniętym zakładzie leczenia odwyko-
wego czas pobytu nie mógł być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 2 lat – art. 
96 § 3 kk. Zasada bezterminowości środka zabezpieczającego może budzić pewne 
obawy, m.in. dlatego, że środki stosowane wobec sprawców z zaburzeniami 
preferencji seksualnych mogą oznaczać w praktyce izolację niebezpiecznych 
sprawców w placówkach leczniczych51.

Nowością jest możliwość orzekania więcej niż jednego środka zabezpiecza-
jącego, ale tylko spośród środków wolnościowych oraz możliwość zmiany lub 
sposobu wykonania tego środka w trakcie jego wykonywania (art. 93b § 3 zdanie 
drugie) oraz w przypadku uchylenia środka zabezpieczającego możliwość orze-
czenia jednego lub więcej środków wolnościowych (art. 93d § 2 kk). Poza tym 
wobec każdego ze sprawców, o których mowa w art. 93c kk można orzec dowolny 
środek, wyjątkiem jest izolacyjny środek w postaci pobytu w zakładzie psychia-
trycznym (orzekany tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi) oraz środki zabezpie-
czające o charakterze administracyjnym (art. 99 kk). Takie rozwiązania wskazują 
na dużą elastyczność nowych przepisów, co pozwoli bardziej zindywidualizować 
reakcję sądu na popełnienie czynu zabronionego i dostosować do konkretnych 

 49 W. Zontek, Kara za poddanie się terapii? Konsekwencje wprowadzenia art. 244b kk, 
„Palestra” 2015, nr 7-8, s. 125 i n.
 50 Wyrok TK z 4 lipca 2006 r., OTK-A 2006, nr 7, poz. 78.
 51 F. Ciepły (w:), Kodeks karny…, s. 621.
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przypadków. Jednak czy słusznie przepisy zezwalają na to, aby orzekać w trakcie 
wykonywania środka zabezpieczającego o nałożeniu nowego w sytuacji gdy 
w momencie wydania wyroku nie było podstaw do jego orzeczenia?

Znaczne rozszerzenie zakresu osób, wobec których można stosować środki 
zabezpieczające to kolejna duża zmiana w zasadach stosowania środków zabez-
pieczających. W art. 93c kk znajduje się katalog tych sprawców, w którym oprócz 
dotychczas występujących sprawców niepoczytalnych (obecnie wymaga się, aby 
wobec tej osoby umorzono postępowanie o czyn zabroniony popełniony w stanie 
niepoczytalności określonej w art. 31 § 1 kk), sprawców z ograniczoną poczytal-
nością i sprawców uzależnionych, znalazły się dwie nowe grupy sprawców. Jedna 
z nich to sprawcy z zaburzeniami preferencji seksualnych. Co prawda wobec tych 
sprawców od 2005 r. orzekano środki zabezpieczające w wyniku dodania art. 95a 
kk, ale obecnie zostały w odmienny sposób ukształtowane przesłanki stosowania 
tego rodzaju środków. Art. 93c pkt 3 stanowi, że środki zabezpieczające można 
orzec wobec sprawcy w razie skazania za przestępstwo określone w art. 148, art. 
156, art. 197, art. 198, art. 199 § 2 lub art. 200 § 1 kk, popełnione w związku 
z zaburzeniem preferencji seksualnych. Takie ujęcie wskazuje, że w przypadku 
popełnienia innych przestępstw (popełnionych w związku z zaburzeniem prefe-
rencji seksualnych) nie jest możliwe orzeczenie tego środka zabezpieczającego – 
co stanowi zawężenie podstaw w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego. 
Należy również zauważyć, że po raz pierwszy w kodeksie karnym pojawili się 
sprawcy z zaburzeniami osobowości, wobec których można orzec środki zabezpie-
czające. Artykuł 93c pkt 4 uznaje, że dotyczy to osób skazanych na karę pozbawienia 
wolności bez warunkowego jej zawieszenia za umyślne przestępstwo określone 
w rozdziale XIX, XXIII, XXV, lub XXVI, popełnione w związku z zaburzeniem 
osobowości o takim charakterze lub nasileniu, że zachodzi co najmniej wyso-
kie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy 
lub groźbą jej użycia. Wydaje się, że takie rozwiązanie wypełnia lukę w systemie 
środków zabezpieczających gdyż od dawna postuluje się uwzględnienie tej grupy 
sprawców w zakresie oddziaływania środków leczniczych52. Ponadto wprowadzone 
kryterium skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 
za jedno z przestępstw wymienionych w przepisie stanowi pewną gwarancję, że 
osoby te rzeczywiście stwarzają zagrożenie dla najistotniejszych dóbr chronionych 
prawem, takich jak życie, zdrowie, wolność seksualna53. 

 52 Zob. m.in. B. Pastwa-Wojciechowska, Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza 
kryminologiczno- psychologiczna, Gdańsk 2004.
 53 A. Barczak-Oplustil, Charakter środków…, s. 119.
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Przedstawione powyżej uwagi dotyczą tylko wybranych problemów zwią-
zanych z ostatnimi nowelizacjami, które w dużym stopniu zmieniły zasady 
związane z wymierzaniem kar oraz stosowaniem środków zabezpieczających. 
Należy zauważyć, że obydwie nowele do kodeksu karnego opierały się na różnych 
założeniach, co niekiedy prowadziło do wzajemnego ograniczenia lub znoszenia 
wprowadzonych rozwiązań, np. w przypadku dozoru elektronicznego w karze 
ograniczenia wolności. Generalnie, należy odnieść się pozytywnie do głównych 
założeń nowelizacji z 2015 r. w postaci zmniejszenia możliwości orzekania kary 
pozbawienia wolności w przypadku sprawców występków i sięganie w takich 
sytuacjach po kary nieizolacyjne, a także ograniczenie środka probacyjnego 
w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary. Należy zauważyć, że nad-
mierne stosowanie środka probacyjnego w postaci warunkowego zawieszenia 
wykonania kary pozbawienia wolności tylko pozornie „sprzyja” skazanemu, gdyż 
prawie w 50% przypadków dochodzi do zarządzenia wykonania kary. Jak podnosi 
się w literaturze, w oparciu o przeprowadzone badania statystyczne, wykonana 
kara wówczas charakteryzuje się zwiększoną surowością54. Dlatego wydaje się, 
że stosowanie kar nieizolacyjnych lepiej sprzyja założeniom humanitaryzmu 
i przyczynia się do ochrony godności człowieka w prawie karnym. 

Natomiast unormowania dotyczące kary ograniczenia wolności, początkowo 
rozbudowane do dość „surowej” odmiany tej kary, w wyniku zmian kodeksu 
karnego w 2016 r., powróciły do stanu sprzed nowelizacji (z niewielkimi zmia-
nami)55. Ten rodzaj kary był od dłuższego czasu „niedoceniany” przez sąd, 
dlatego założenia projektodawców były słuszne, aby karę ograniczenia wolności 
„uatrakcyjnić”, zwłaszcza, że miała być alternatywą dla krótkoterminowej kary 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jednak, 
moim zdaniem, zmiany te były zbyt radykalne, poprzez zbliżenie tej kary do 
kary pozbawienia wolności – chodziło o wykorzystanie dozoru elektronicznego 
– dlatego dobrze się stało, że ustawodawca wycofał się z tych zmian. Pozostało 
m.in. wydłużenie okresu wykonywania kary ograniczenia wolności do 2 lat, 
co należy ocenić pozytywnie, gdyż sąd będzie mógł mieć większą możliwość 
dostosowania wymiaru kary do rodzaju czynu zabronionego.

Również pozytywnie, w duchu zasad humanitaryzmu, należy ocenić zawarty 
w  art. 58 § 2a kk zakaz orzekania obowiązku wykonywania nieodpłatnej, 

 54 Nie chodzi tutaj o sposób wykonania kary ale fakt, że w praktyce najczęściej spotyka się 
pewną „nadwyżkę” kary pozbawienia wolności przy orzekaniu jej z warunkowym zawieszeniem, 
por. P. Kardas, J. Giezek, Nowa filozofia karania…, s. 14 i cyt. tam literatura.
 55 Innego zdania jest m.in. T. Kalisz, Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności, 
„Ius Novum” 2016, nr 3, s. 68.
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kontrolowanej pracy na cele społeczne gdy stan zdrowia oskarżonego lub jego 
właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że oskarżony nie 
wykona tego obowiązku. W sposób kompleksowy dokonano także zmian w sys-
temie środków zabezpieczających, które obecnie znacząco odbiegają od modelu 
makarewiczowskiego. Wprowadzenie nowych instytucji, które moim zdaniem, 
bardziej odpowiadają współczesnym potrzebom społeczeństwa, jak rożnego 
rodzaju terapie, pozwoli lepiej rozwiązać problem ochrony społeczeństwa przed 
niebezpiecznymi sprawcami. Należy mieć jednak na uwadze, że podstawą sto-
sowania środków zabezpieczających jest popełnienie czynu zabronionego przez 
sprawcę a funkcja zabezpieczająca ma charakter wtórny. Dlatego ważne jest, 
aby pamiętać, że środek zabezpieczający może być stosowany tylko i wyłącznie 
po to, aby zapobiec popełnieniu kolejnego czynu zabronionego. Stosując te 
środki należy mieć na uwadze, w szczególny sposób, prawo do wolności osobi-
stej i ochrony godności. Dlatego trudno zrozumieć, że ustawodawca penalizuje 
niepoddanie się terapii. Mam jednak nadzieję, że ten i inne mankamenty nowych 
rozwiązań kodeksowych przyczynią się do głębszej dyskusji nad zmianami 
i pozwolą w przyszłości na udoskonalenie dobrych pomysłów ustawodawczych 
z uszanowaniem godności człowieka.
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Streszczenie
Przedstawione w artykule uwagi dotyczą wybranych problemów związanych z noweliza-
cjami prawa karnego z lat 2015-2016, które w dużym stopniu zmieniły zasady związane 
z wymierzaniem kar oraz stosowaniem środków zabezpieczających. Nowele opierają 
się na różnorodnych założeniach, co niekiedy prowadzi do wzajemnego ograniczenia 
lub znoszenia wprowadzonych rozwiązań. Autorka dokonuje analiz, między innymi 
orzekania sekwencji kar (art. 37a kk), z perspektywy zasady humanitaryzmu.

Słowa kluczowe: zasada humanitaryzmu, orzekanie kary pozbawienia wolności 
z  warunkowym zawieszeniem, kara ograniczenia wolności, dolegliwość kary, kara 
sekwencyjna, środki probacyjne

Summary
The article describes some of the changes of the Criminal Code introduced by the Act of 
20 February 2015 year and Act of 11 March 2016 year. The new legislative solutions relate 
mainly to reduce the possibility of adjudication of imprisonment with a conditional 
suspension of its execution and instead of using the courts with penalties of liberty. The 
author examines the amended provisions concerning community sentence, which greatly 
expanded the ailment penalty, describes the new capabilities penalty as punishment 
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sequential (Art. 37b Penal Code), and submit revised rules for security measures and 
a new system of probation. At the same time work contains a preliminary assessment 
of new solutions in terms of their compliance with the principle of humanitarianism.

Keywords: principle of humanitarianism, adjudication of imprisonment with a con-
ditional suspension, community sentence, ailment penalty, punishment sequential, 
security measures 
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Wprowadzenie

W artykule podjęta zostanie próba omówienia zagadnienia odnoszącego się 
do tego, czy kurator spadku nieobjętego, w skład którego wchodzi udział we 
współwłasności nieruchomości, może reprezentować spadek w postępowa-
niu o zniesienie współwłasności nieruchomości, ze skutkiem dla nieznanych 
spadkobierców tego współwłaściciela, czy też postępowanie takie toczyć może 
się jedynie z udziałem współwłaścicieli bądź ich następców prawnych, po ich 
ustaleniu we właściwym trybie, jeżeli są nieznani.

Bezpośrednim powodem jego napisania było pytanie prawne, jakie wpłynęło 
niedawno do Sądu Najwyższego, a dotyczyło właśnie tej kwestii1. Wyłoniło się 
ono w wyniku rozpoznawania przez sąd odwoławczy (Sąd Okręgowy w Krako-
wie) zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o znie-
sienie współwłasności w wyniku niewykonania zarządzenia sądu wzywającego 
wnioskodawców do wskazania wszystkich żyjących spadkobierców jednego ze 
współwłaścicieli nieruchomości i do wykazania ich spadkobrania stosownymi 
dokumentami. 

Choć nie jest to glosa, to jednak by pokazać istotę problemu prawnego, 
warto przedstawić stan faktyczny sprawy, w której skierowane zostało pytanie 
prawne do Sądu Najwyższego. Otóż w sprawie tej wnioskodawcy J. S., A. K. i A. 
D. wnieśli o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w K., utwo-
rzonej z działki nr 3 o powierzchni 0,020 ha, zabudowanej budynkiem wieloro-
dzinnym oznaczonym nr (…) przy ul. R., dla której w Sądzie Rejonowym w K. 

 1 Sprawa ma w SN sygnaturę III CZP 44/17.  
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prowadzona jest księga wieczysta nr (…). Domagali się przyznania na ich rzecz 
całej nieruchomości po 1/3 części i zasądzenia spłat na rzecz kuratora spadku 
po B. Z. wraz ze złożeniem jej do depozytu sądowego. Z księgi wieczystej pro-
wadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wynikało, że wnioskodawcy są jej 
współwłaścicielami w częściach po 53/576 każdy. W dziale II księgi wieczystej 
tej nieruchomości oprócz wnioskodawców własność wpisana jest na rzecz E. T. 
i L. T. w częściach po 7/384. W dziale III wpisane jest jednak ostrzeżenie o nie-
zgodności stanu prawnego nieruchomości przeciwko prawu własności E. T. i L. 
T. na rzecz B. Z., a to na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w K. z dnia 
20 maja 2013 r. oraz z dnia 9 grudnia 2013 r. B. Z. nabyła udział w nierucho-
mości na podstawie dziedziczenia. B. Z. nie żyje, nie udało się nadto ustalić jej 
następców prawnych. Nie toczyło się też postępowanie o stwierdzenie nabycia 
spadku po B. Z. Natomiast postanowieniem z dnia 5 lutego 2016 r. wydanym 
przez Sąd Rejonowy w K. kuratorem spadku po B. Z. ustanowiona została A. 
S. - wskazana jako uczestniczka postępowania. 

Sąd Rejonowy uznał, że nie jest możliwe prowadzenie postępowania o zniesie-
nie współwłasności nieruchomości bez udziału wszystkich współwłaścicieli lub 
ich następców prawnych i wezwał wnioskodawców do wskazania w terminie 6 
tygodni wszystkich żyjących spadkobierców B. Z. i do wykazania ich spadkobra-
nia stosownymi dokumentami pod rygorem zawieszenia postępowania. Z uwagi 
na niewykonanie tego wezwania w zakreślonym terminie, zawiesił następnie 
postępowanie na podstawie art. 177 § 6 k.p.c w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., z czym 
nie zgodzili się wnioskodawcy, wnosząc zażalenie. 

Sąd ten wskazał, że w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r., 
III CSK 82/092, przyjęto, że kuratorowi spadku przysługuje legitymacja bierna 
w postępowaniach dotyczących sporów o własność. Występowanie przez kura-
tora spadku w postępowaniach dotyczących własności rzeczy wchodzących 
w skład spadku jest czynnością zachowawczą, bowiem zmierza do zachowania 
spadku w stanie nieuszczuplonym. Przyznanie kuratorowi legitymacji do udziału 
w takich postępowaniach chroni interesy spadkobierców, gdyż dla nich kurator 
spadku ma zachować spadek w stanie możliwie nieuszczuplonym. 

Zaznaczył jednak, że sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości 
nie jest sprawą, w której rozstrzygany jest spór o własność. Zarówno jej cha-
rakter, jak i cel oraz skutek, do którego w założeniu ma doprowadzić tego typu 
postępowanie, odbiega znacznie od spraw których przedmiotem jest ustalenie 
czy własność określonej nieruchomości wchodzi w skład spadku. Z przepisów 

 2 Nie publ. 
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normujących kompetencje kuratora spadku wynika, że ma on niejako zastępo-
wać sąd spadku w czuwaniu nad całością spadku. Winien on także starać się 
o wyjaśnienie kto jest spadkobiercą, zawiadomić ich o otwarciu spadku, a także 
zarządzać majątkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku. Warunkiem 
rozstrzygnięcia sprawy o zniesienie współwłasności jest wcześniejsze ustalenie 
stanu prawnego nieruchomości, a nadto jego skutkiem powinno być zastą-
pienie przysługującego dotychczasowym współwłaścicielom udziału w prawie 
własności całej nieruchomości - prawem własności jego wyodrębnionej części, 
względnie zobowiązaniem do świadczenia pieniężnego na rzecz pozostałych 
współwłaścicieli z tytułu spłaty. Skuteczne zajęcie przez kuratora stanowiska 
w sprawie o zniesienie współwłasności wymagałoby zatem zgody sądu, co sta-
nowi konsekwencję art. 935 § 3 k.p.c. Sąd spadku (a tym bardziej kurator) nie 
posiada jednak kompetencji do podejmowania decyzji co do sposobu zniesienia 
współwłasności nieruchomości, której udziały wchodzą w skład spadku. 

Zdaniem Sądu przyjęcie stanowiska o braku legitymacji kuratora spadku do 
udziału w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości, w której udziały 
wchodzą w skład tego spadku w sposób oczywisty nie niweczy prawa właściciela 
do żądania zniesienia współwłasności tej nieruchomości. Nie jest jednak możliwe 
prowadzenie postępowania w tym przedmiocie bez udziału wszystkich współ-
właścicieli. Ze swej istoty brak udziału w sprawie wszystkich zainteresowanych 
w sprawie powoduje jedynie czasową przeszkodę w rozpoznaniu wniosku.  Sąd 
zwrócił nadto uwagę na dalszy problem uniemożliwiający nadanie sprawie dal-
szego prawidłowego biegu. Zasadniczym sposobem zniesienia współwłasności 
jest podział w naturze (art. 623 k.p.c.). Na podstawie dokumentacji inwenta-
ryzacyjnej złożonej do akt sprawy przez wnioskodawców, udział przysługujący 
spadkobiercom B. Z. pozwalał na rozważenie przyznania im (być może przy 
dodatkowym orzeczeniu o dopłacie na rzecz wnioskodawców) wyodrębnionego 
lokalu w budynku objętym niniejszym wnioskiem. W takim przypadku pojawiłby 
się problem podmiotu, któremu należałoby przyznać własność wyodrębnionego 
lokalu oraz problem wpisu do księgi wieczystej właściciela lokalu przyznanego 
spadkobiercom B. Z. Masa spadkowa nie ma osobowości prawnej, własność 
nie może być przyznana też kuratorowi spadku (nie mógłby on być ujawniony 
w księdze wieczystej w dziale II), ani tym bardziej, co oczywiste, osoba zmarłego 
nie może być uznana za właściciela i wpisana do księgi wieczystej w dziale II. 

Wreszcie Sąd I instancji wyraził pogląd, iż brak jest podstaw do kontynu-
owania postępowania o zniesienie współwłasności z udziałem kuratora spadku, 
aż do wyczerpania postępowania dowodowego w sprawie (przy założeniu, że 
kurator spadku jest legitymowany do występowania w niej) i wymagania od 
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wnioskodawcy dopiero na końcowym etapie wskazania i ustalenia następców 
prawnych zmarłego współwłaściciela przy zastosowaniu rygor z art. 177 § 1 
pkt 6 k.p.c. Takie procedowanie narażałoby strony na możliwość poniesienia 
znacznych kosztów, przy ryzyku że sprawa zostanie zakończona umorzeniem 
postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. 

Wnioskodawcy J. S., A. K. i A. D. w zażaleniu zarzucili naruszenie art. 935 § 
3 w zw. z art. 667 § 2 k.p.c. poprzez uznanie, że Sąd spadku nie ma kompeten-
cji do podejmowania decyzji co do zniesienia współwłasności nieruchomości 
wchodzącej w skład spadku, podczas gdy prawidłowa ich wykładnia prowadzi 
do wniosku, że sąd spadku na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności 
(art. 622-623 k.p.c.) i przepisów o sprawowaniu zarządu (art. 935 k.p.c) jest 
uprawniony do wydania zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej 
zakres zwykłego zarządu majątkiem spadkowym polegającym na sformułowa-
niu przez kuratora spadku wniosku co do sposobu zniesienia współwłasności. 

Powołali się na pogląd wyrażony w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 10 
października 2009 r., III CSK 82/093, iż kurator spadku jest zastępcą pośrednim 
nieustalonych spadkobierców i tym samym działa we własnym imieniu, ale na 
ich rzecz a do jego działań zastosowanie ma art. 935 § 1 zd. 2 k.p.c oraz art. 
935 § 3 k.p.c , a zatem jest uprawniony do występowania w sprawach zwykłego 
zarządu i w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, przy czym 
w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu na dokonanie takiej 
czynności kurator musi uzyskać zezwolenie sądu spadku, a to na podstawie art. 
935 § 3 w zw. z art. 667 § 2 k.p.c. Nie podzielili zapatrywania sądu, iż sąd spadku 
nie posiada kompetencji do podejmowania decyzji co do sposobu zniesienia 
współwłasności z powodu braku wzorca normatywnego. W ich ocenie sąd spadku 
byłby uprawniony do zbudowania takiego wzorca, posiłkując się przepisami 
o zniesieniu współwłasności (art. 622-623 k.p.c.) i przepisami o sprawowaniu 
zarządu (art. 935 k.p.c), przekładając te przepisy na stan faktyczny ustalony 
w sprawie, w szczególności w zakresie wysokości udziałów w nieruchomości 
wspólnej przysługującej masie spadkowej, możliwości przeprowadzenia fizycz-
nego podziału nieruchomości, z uwzględnieniem ewentualnych spłat, możliwości 
zagospodarowania majątku spadkowego, jego utrzymania w należytym stanie 
technicznym, biorąc pod uwagę interesy wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko 
hipotetyczny interes nieznanych spadkobierców. 

Podnieśli, iż postulowany przez nich sposób zniesienia współwłasności 
poprzez spłatę spadkobierców B. Z. wynika ze stanu technicznego nieruchomości, 

 3 Nie publ. 
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w tym konieczności przeprowadzenia kosztownego remontu i całkowitego braku 
zainteresowania nieruchomością przez spadkobierców B. Z. Nadto, że sąd winien 
rozważyć czyje interesy zasługują na silniejszą ochronę: większości współwłaści-
cieli czy też spadkobierców nie wykazujących zainteresowania nieruchomością. 
Wskazali, że ich zdaniem przyjęcie przez sąd możliwości zniesienia współ-
własności przez podział fizyczny i ustanowienie odrębnej własności lokali jest 
możliwe przy udziale kuratora spadku, a wówczas własność tak ustanowionego 
lokalu winna zostać przyznana na rzecz kuratora spadku, który jest zastępcą 
pośrednim nieznanych spadkobierców działającym w imieniu własnym, ale na 
rzecz spadkobierców. Po ustaleniu spadkobierców kurator spadku będzie zaś 
obowiązany do wydania spadkobiercom wszystkiego co na rzecz spadkobier-
ców uzyskał, w tym wypadku będzie zobowiązany do przeniesienia na rzecz 
spadkobierców udziałów w wydzielonym lokalu. Brak możliwości założenia 
księgi wieczystej dla lokalu przeznaczonego kuratorowi spadku, nie może być 
przeszkodą w dalszym procedowaniu w sprawie, możliwe jest bowiem w dziale 
III macierzystej księgi wieczystej uczynienie wzmianki o niezgodności stanu 
prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
wynikający ze zniesienia współwłasności. 

Kurator spadku

Jak trafnie stwierdził J.S. Piątowski4, ze względu na przyjętą w prawie polskim 
konstrukcję dziedziczenia podmiotem praw i obowiązków majątkowych, wcho-
dzących w skład spadku nieobjętego, są spadkobiercy, choćby nawet chwilowo nie 
byli znani. Nie ma podstaw, by spadek nieobjęty (zresztą tak samo ma się rzecz 
ze spadkiem objętym – uwaga autora) traktować jako odrębny podmiot praw 
i obowiązków. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lipca 1969 r., III 
CRN 220/695, w którym wskazał, że: „Zawarta w orzeczeniu Sądu Najwyższego 
z dnia 5 IV 1956 r. 3 CR 566/56 (OSN z 1956 r., poz. 115) teza, że spadek nie 
objęty nie ma osobowości prawnej, a zdolność sądowa przysługuje kuratorowi 
spadku zachowała aktualność pod rządem obecnie obowiązującego prawa”.

W myśl art. 666 § 1 k.p.c. jeżeli po śmierci spadkodawcy żaden ze spadko-
bierców nie obejmie spadku, sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby 

 4 Zob. J.S. Piątowski, (w:) System prawa cywilnego. Tom IV. Prawo spadkowe, red. J.S. 
Piątowski, Ossolineum 1986, s. 116. 
 5 OSNC 1970, nr 5, poz. 83, z glosą K. Korzana, „Nowe Prawo” 1971, nr 7-8, s. 1197 i n.
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ustanawia kuratora spadku. Kurator spadku ustanowiony jest „do czasu objęcia 
spadku”, zatem z chwilą objęcia spadku w posiadanie przez któregokolwiek ze 
spadkobierców powoduje wygaśnięcie z mocy prawa legitymacji kuratora spadku 
do zarządzania majątkiem spadkowym6. 

Spadek należy uważać za nieobjęty wtedy, jeżeli spadkobierca lub spadko-
biercy nie sprawują nad nim faktycznego władztwa przez posiadanie, zarząd, 
użytkowanie, przechowanie7. Ujmując to inaczej, spadek nieobjęty to taki spa-
dek, którego spadkobiercy faktycznie nie objęli we władanie i w związku z tym 
pozostaje on bez należytego dozoru8.

 W wypadku, kiedy jest więcej spadkobierców, do objęcia spadku w rozumie-
niu tego przepisu wystarcza jego objęcie przez jednego spadkobiercę. W razie 
objęcia spadku przez któregokolwiek ze spadkobierców (lub wszystkich spad-
kobierców) nie ustanawia się kuratora spadku. Sąd może jednak, dla ochrony 
praw spadkobierców nieobecnych w trybie art. 184 § 1 k.r.o., ustanowić kuratora, 
który nie jest kuratorem spadku9.

Należy wskazać, że w art. 666 § 1 k.p.c. chodzi o takich spadkobierców, 
którzy są nieznani z imienia i nazwiska, a więc o spadkobierców o nieustalo-
nej tożsamości. Nieznajomość miejsca pobytu jako questio facti osoby znanej 
z imienia i nazwiska uzasadnia ustanowienie kuratora prawa materialnego 
dla nieobecnego, a nie kuratora spadku. Kuratorzy ci (pomimo, że zachodzi 
pomiędzy nimi pewne podobieństwo, gdyż obaj bronią praw nieobecnego) 
nawzajem się wykluczają (wyłączają). Jeżeli istnieje kurator dla nieobecnego, 
nie ustanawia się kuratora spadku, gdyż spadek taki uważa się za objęty. Jeżeli 
z kolei zachodzą warunki do ustanowienia kuratora dla nieobecnego, kuratela 
spadku podlega uchyleniu10. 

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., III CSK 159/1111 
wyrażone zostało słuszne zapatrywanie, że kurator spadku nie jest kuratorem dla 
określonej osoby albo grupy osób. W konsekwencji tego, możliwość ujawnienia 

 6 Zob. E. Marszałkowska-Krześ, (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. 
Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2017, Komentarz do art. 666 kpc, pkt 4, Legalis. 
 7 Zob. orz. SN z dnia 16 marca 1952 r., C 1006/52, OSNCK 1953, Nr 3, poz. 75 oraz z dnia 
5 kwietnia 1956 r., III CR 566/56, OSNCK 1956, Nr 4, poz. 115, J. Kremis, (w:) System prawa pry-
watnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015, s. 937-938, a zwłaszcza 
M. Margoński, Kurator spadku, Warszawa 2009, s. 35-40.
 8 Zob. J. Ignatowicz, Odpowiedzi na pytania prawne, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedli-
wości” 1956, nr 5, s. 40, K. Korzan, Stanowisko…, s. 27. 
 9 Zob. A. Zieliński, (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, 
Warszawa 2017, Komentarz do art. 666 kpc, pkt 2, Legalis. 
 10 Zob. K. Korzan, Stanowisko prawne kuratora spadku, „Palestra” 1967, nr 11-12, s. 27. 
 11 Legalis. 
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nowych potencjalnych spadkobierców do nieruchomości objętej jego pieczą, 
nie ma wpływu na legitymację kuratora w zakresie czynności zmierzających 
do zachowania substancji spadku w celu jego późniejszego przekazania upraw-
nionym podmiotom 

Kurator spadku winien podejmować starania o wyjaśnienie kręgu spadko-
bierców w celu zawiadomienia ich o otwarciu spadku (art. 667 § 1 k.p.c.), a także 
sprawować – pod nadzorem sądu spadku – zarządu majątkiem spadkowym 
(art. 667 § 2 zd. 1 k.p.c.), przy odpowiednim stosowaniu przepisów o zarządzie 
w toku egzekucji z nieruchomości (art. 667 § 2 zd. 2 k.p.c. w zw. z art. 933 k.p.c. 
oraz art. 935-941 k.p.c.). 

Z uwagi na fakt, że celem kurateli spadku jest ochrona spadku, a nie zmniej-
szenie jego składników, sąd spadku winien wyrazić zgodę na czynności prze-
kraczające zakres zwykłego zarządu12, a zwłaszcza na zbycie nieruchomości, 
tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do uzyskania koniecznych środków do 
wykonywania zwykłego zarządu13. 

Ustawodawca nie określił jednoznacznie pozycji prawnej kuratora spadku, 
a zagadnienie to ma znaczenie przy rozstrzyganiu o legitymacji kuratora spadku 
w postępowaniu cywilnym. Istotne bowiem jest to, czy występuje on w imieniu 
własnym, czy też w imieniu niezgłaszających się spadkobierców, przy czym - 
co przyjmowane jest zgodnie – kurator spadku zawsze występuje na rzecz tych 
osób, nawet jeśli działa jako zastępca pośredni. W piśmiennictwie w zakresie 
pozycji prawnej kuratora spadku można wyróżnić dwa przeciwne stanowiska14.

Według pierwszego z nich, kurator spadku, zajmuje stanowisko analogiczne 
do stanowiska zarządcy zajętej nieruchomości i – podobnie jak zarządca – speł-
nia funkcję zastępcy pośredniego, który podejmuje czynności prawne i proce-
sowe we własnym imieniu15. To on zatem może mieć legitymację w postępowaniu 
cywilnym. Zwolennicy natomiast drugiej koncepcji uważają, że kurator spadku 

 12 Są nimi np. zawarcie ugody, uznanie roszczenia, odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedzi-
czenia, zbycie przedsiębiorstwa, zawarcie umowy dzierżawy (zob. K. Korzan, Stanowisko…, s. 26). 
 13 Zob. J. Ignatowicz, Odpowiedzi na pytania prawne, BMS 1956, nr 5, s. 42, K. Korzan, 
Stanowisko…, s. 26-27. 
 14 Zob. np. K. Korzan, Stanowisko…, s. 20-27.
 15 Tak np. W. Broniewicz, W kwestii stanowiska prawnego kuratora, „Palestra” 1968, nr 6, s. 
61, J.S. Piątowski, (w:) System…, s. 116. W tym duchu wypowiedzieli się także M. Uliasz, którego 
zdaniem „Podobnie jak zarządca nieruchomości w toku egzekucji, w postępowaniu sądowym 
kurator występuje we własnym imieniu, ale skutki jego czynności dotykają praw spadkowych 
przynależnych spadkobiercom. Nie jest on przedstawicielem ani pełnomocnikiem spadkobier-
ców, gdyż nie działa w ich imieniu” (zob. tenże Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, 
Warszawa 2007, Komentarz do art. 667, pkt 2).
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jako zastępca bezpośredni (przedstawiciel ustawowy) podejmuje czynności 
prawnych w imieniu zastępowanych spadkobierców16.

Za konstrukcją zastępstwa pośredniego opowiedział się Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 5 kwietnia 1956 r., III CR 566/5617, wskazując, że spadek nie-
objęty nie ma osobowości prawnej, a więc ustanowiony przez sąd kurator spadku 
nie jest zastępcą tego nieistniejącego podmiotu prawa, lecz jedynie zarządcą 
majątku należącego już do określonych osób, choćby nawet nieznanych. W tym 
charakterze kurator spadku może być pozywany, z tym skutkiem, że wyrok 
wydany przeciwko niemu będzie skuteczny w stosunku do zastępowanych przez 
niego w tym zakresie spadkobierców. 

W uchwale z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CZP 12/0818 Sąd Najwyższy, charakte-
ryzując pozycję prawną kuratora spadku jako strony postępowania procesowego, 
nawiązał do prezentowanej w piśmiennictwie i akceptowanej w orzecznictwie 
sytuacji, w której jako strona występuje podmiot niezajmujący pozycji strony 
stosunku materialno-prawnego, na którym oparte jest żądanie powództwa. 
Wskazał na konieczność posługiwania się pojęciem strony w rozumieniu mate-
rialnym jako tej, która jest stroną stosunku prawa materialnego, oraz strony 
w rozumieniu procesowym, dla oznaczenia podmiotu działającego w procesie 
w imieniu własnym, jako strona, ale na rzecz innego podmiotu. W ten sposób 
opowiedział się za uznaniem kuratora spadku będącego stroną postępowania 
procesowego za zastępcę pośredniego nieustalonych spadkobierców, działającego 
na ich rzecz, ale we własnym imieniu.

Zapatrywanie o tym, że kurator spadku jest zastępcą pośrednim nieustalo-
nych spadkobierców, działającym na ich rzecz, ale we własnym imieniu, można 
uznać za utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego 

Z nałożonego przez ustawodawcę na kuratora spadku obowiązku ustalenia 
spadkobierców oraz zawiadomienia ich o otwarciu spadku w piśmiennictwie 
z zakresu prawa cywilnego wyprowadza się legitymację kuratora spadku do 

 16 W piśmiennictwie K. Korzan opowiedział się za poglądem, że kurator spadku jest zastępcą 
bezpośrednim. Podejmuje on bowiem czynności prawne i procesowe w cudzym imieniu ze skutkiem 
określonym w art. 95 § 2 k.c. Kuratora spadku zaliczył on do grupy przedstawicieli ustawowych, 
a nie pełnomocników. Jego zdaniem kurator spadku jest od 1.01.1965 r. wyłącznie przedstawicie-
lem spadkobiercy. Z uwagi na szeroki zakres działalności pozaprocesowej tego kuratora K. Korzan 
zalicza go do grupy kuratorów prawa materialnego (zob. K. Korzan, Stanowisko…, s. 22-23, 24). 
W obecnej literaturze na takim stanowisku stoi M. Margoński, który uważa, że kurator spadku 
jest przedstawicielem ustawowym spadkobierców działającym jednocześnie, zwłaszcza w zakresie 
ustalania spadkobierców, jako organ pomocniczy sądu (zob. tenże, Kurator…, s. 81-83).
 17 OSNCK 1956, nr 4, poz. 115.
 18 OSNC 2009, nr 6, poz. 78. 
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złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku19. Zdaniem natomiast B. Kor-
dasiewicza, „zagadnienie legitymacji kuratora spadku nie ma w gruncie rzeczy 
doniosłości praktycznej. Skoro bowiem kurator spadku działa przede wszystkim 
w sytuacjach, w których spadkobiercy pozostają nieznani, względnie nieznani 
z miejsca pobytu (art. 667 § 1 k.p.c.), to trudno wyobrazić sobie okoliczności, 
w których prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kuratora spadku miałoby 
być uzależnione od sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Nie negując zatem 
możliwości wystąpienia stanu faktycznego o charakterze wyjątkowym, odmawia-
nie kuratorowi spadku legitymacji czynnej do złożenia wniosku o stwierdzenie 
nabycia spadku należy uznać, przynajmniej co do zasady, za usprawiedliwione”20. 
W praktyce są to przypadki nader rzadkie.

Inaczej natomiast – negatywnie – ocenia się w piśmiennictwie kwestię legi-
tymacji czynnej kuratora spadku w sprawie o dział spadku. Zdaniem A. Stemp-
niaka „kurator spadku nie będzie mógł jednak domagać się działu spadku, gdyż 
z regulacji określonej w art. 667 § 1 k.p.c. wynika, że wydanie przez sąd posta-
nowienia o stwierdzeniu nabycia spadku będzie zamykać okres sprawowanego 
przez kuratora zarządu”21. Ponadto podnosi się, że skoro kurator spadku został 
powołany do czuwania nad całością spadku do czasu ustalenia spadkobierców, 
uprawnienie do działu spadku przekraczałoby ustawowo oznaczony zakres 
kompetencji kuratora spadku22. Uprawnienia kuratora spadku do żądania działu 
spadku nie można wyprowadzić również z istoty sprawowanego przez niego 
zarządu majątkiem spadkowym, albowiem zarząd ten ma służyć zachowaniu 
całości spadku w celu przekazania go spadkobierco23. Z wnioskiem o dział spadku 
będą natomiast mogli wystąpić spadkobiercy ustaleni przez kuratora spadku. Jak 
wywodzi ponadto A. Stempniak, „kwestia udziału kuratora spadku w charakte-
rze uczestnika w postępowaniu o dział spadku w ogóle nie wchodzi w rachubę, 

 19 Zob. B. Kordasiewicz, (w:) System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. 
Kordasiewicz, Warszawa 2015, s. 571, H. Witczak, A. Kawałko, Prawo spadkowe, Warszawa 2011, 
s. 134, M. Margoński, Kurator…, s. 170-171, A. Stempniak, Postępowanie o dział spadku, War-
szawa 2006, s. 114, J. Kremis, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 
Warszawa 2013, s. 1771, J. Świeczkowski, Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej, Sopot 
2002, s. 176. Tak też SN w postanowieniu z dnia 24 października 2001 r., III CKN 366/00, nie publ. 
i z dnia 1 czerwca 2000 r., IV CKN 470/00, nie publ. 
 20 Zob. B. Kordasiewicz, (w:) System…,  s. 571.
 21 Zob. A. Stempniak, Postępowanie…, s. 114. Tak też M. Margoński, Kurator spadku, 
Warszawa 2009, s. 152.
 22 Zob. L. Stecki, (w:) Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, t. 2, Warszawa 1989, s. 
894; A. Błachowiak, Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o dział 
spadku, (w:) Studia z prawa publicznego, red. K. Lubiński, Toruń 2001, s. 132-133; A. Stempniak, 
Postępowanie… s. 114.
 23 Zob. A. Stempniak, Postępowanie…, s. 114.
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gdyż zarząd majątkiem spadkowym w chwili wszczęcia tego postępowania nie 
jest już wykonywany” 24.

Możliwe rozwiązania problemu prawnego

W kwestii tego, czy kurator spadku nieobjętego po współwłaścicielach nieru-
chomości może być uczestnikiem postępowania o zniesienie współwłasności 
i reprezentować spadek w tym postępowaniu ze skutkiem dla nieznanych  spad-
kobierców tego współwłaściciela tj. czy jego udział może zastąpić konieczność 
uczestnictwa następców prawnych nieżyjącego współwłaściciela, wyrażone 
zostały w piśmiennictwie dwa przeciwstawne stanowiska. 

Pierwsze stanowisko 

W myśl pierwszego z nich, nie jest możliwe, aby sprawa o zniesienie współ-
własności nieruchomości toczyła się z udziałem kuratora spadku po zmarłym 
współwłaścicielu, a bez uczestnictwa jego spadkobierców. Przemawiać mają za 
nim następujące argumenty25. 

Po pierwsze – kurator spadku jest zarządcą majątku spadkowego, który 
to zarząd wykonuje pod nadzorem sądu spadku (art. 667 § 2 k.p.c.). Celem 
zarządu sprawowanego przez kuratora jest zachowanie majątku spadkowego 
w stanie niepogorszonym. W zakresie tego zarządu kurator może podejmować 
wszystkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do zabezpieczenia całości 
spadku. W sprawach wynikających z zarządu spadkiem kurator może pozywać 
i być pozywanym (art. 667 § 2 k.p.c. w zw. z art. 935 § 1 zd. 3 k.p.c.). Kurator 
spadku jest zatem legitymowany czynnie i biernie we wszystkich sprawach 
związanych z zarządem majątkiem spadkowym w powyższym znaczeniu, z tym 
tylko zastrzeżeniem, że dla podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu potrzebne będzie wcześniejsze zezwolenie sądu spadku ( art. 667 § 2 
k.p.c. w zw. z art. 935 § 1 zd. 3 k.p.c.). 

Po drugie – za sprawy z zakresu zarządu majątkiem spadkowym mogą 
być uznane sprawy np. o świadczenie lub o ustalenie stosunku prawnego lub 

 24 Zob. A. Stempniak, Postępowanie…, s. 114. Tak też M. Margoński, Kurator spadku, 
Warszawa 2009, s. 152.
 25 Zwrócił na nie także uwagę sąd odwoławczy w uzasadnieniu pytania prawnego skiero-
wanego do Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 44/17. 
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prawa w sytuacji, gdy roszczenie przysługiwało spadkodawcy lub mogą być 
dochodzone przeciwko spadkodawcy np. o ustalenie nieważności umowy prze-
niesienia własności nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Inna sytuacja 
występuje w przypadku spraw o ukształtowanie prawa. Orzeczenie znoszące 
współwłasność przez podział rzeczy lub przyznanie jej w całości jednej osobie 
ma charakter prawo kształtujący od chwili uprawomocnienia się (art. 624 k.p.c). 
Z istoty zniesienia współwłasności wynika, że orzeczenie to musi dotyczyć tylko 
aktualnych współwłaścicieli. Celem postępowania jest bowiem nowe ukształ-
towanie prawa własności rzeczy stanowiącej przedmiot współwłasności. Ten 
skutek osiągany jest postanowieniem znoszącym współwłasności ex nunc, który 
dotyczy wszystkich podmiotów stosunku współwłasności, którymi od chwili 
otwarcia spadku są spadkobiercy zmarłego współwłaściciela. Skoro roszcze-
nie o zniesienie współwłasności może być dochodzone tylko do aktualnych 
współwłaścicieli tego rodzaju spór wykracza poza ramy sprawowanego przez 
kuratora zarządu, którego celem jest zachowanie masy spadkowej w stanie nie 
pogorszonym i zabezpieczenie całości zarządzanego przez niego spadku, a nie 
obrona interesów poszczególnych spadkobierców. 

Po trzecie – takie stanowisko nie jest sprzeczne z rozumieniem istoty kurateli 
spadku przedstawionym przez Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 10 grudnia 
2009 r., III CSK 82/0926. W judykacie tym przyjęto, że: Kurator spadku ma legi-
tymację bierną w sporze o własność wchodzącej w skład spadku nieruchomości”. 
Sąd Najwyższy zaznaczył, że w wyroku z 24 września 2003 r. III CKN 356/0127 
słusznie uznano, że odpowiednie stosowanie art. 935 k.p.c. do sprawowania 
zarządu przez kuratora spadku (art. 667 § 2 k.p.c.) prowadzi do wniosku, że 
w zakresie czynności faktycznych i prawnych, podejmowanych przez kuratora 
spadku w celu zachowania majątku w stanie niepogorszonym, mieści się powódz-
two wytoczone przez kuratora o ustalenie nieważności umowy przeniesienia 
własności nieruchomości należącej wcześniej do spadkodawcy, którego celem jest 
zachowanie masy spadkowej. Te same względy uzasadniają legitymację bierną 
kuratora spadku w procesie, który zmierza do uszczuplenia masy spadkowej.

Wobec tego Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska, jakie zajął w wyroku 
z dnia 8 lipca 1969 r., III CRN 220/6928, przyjmując, że odesłanie do przepisów 
o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości, zawarte w art. 667 § 2 k.p.c., 
redukuje zakres uprawnień kuratora do spraw zarządu, a  spór o własność 

 26 Nie publ. 
 27 OSP 2004, nr 10, poz. 122.
 28 OSNC 1970, nr 5, poz. 83.
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nieruchomości wykracza poza granice zarządu. W orzeczeniu tym Sąd Naj-
wyższy był zdania, że: „W związku jednak z tym, że stosownie do art. 667 § 
2 k.p.c. do zarządu majątkiem spadkowym stosuje się odpowiednio przepisy 
o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości (art. 935 k.p.c.), kurator spadku 
nie objętego nie może reprezentować spadku w procesie o własność nierucho-
mości, ponieważ spór wykracza poza granice zarządu nieruchomością”. W oce-
nie składu Sądu Najwyższego rozpoznającego sprawę III CSK 82/09, pogląd 
ten nie uwzględnia zasadniczego obowiązku kuratora spadku polegającego na 
czuwaniu nad całością spadku. Kurator powinien występować zawsze wtedy, 
gdy powstaje zagrożenie uszczuplenia masy spadkowej. Dlatego udział kura-
tora spadku w sporze o własność nieruchomości, wchodzącej w skład spadku, 
mieści się w granicach czynności zwykłego zarządu zmierzających do ochrony 
całości spadku oraz utrzymania masy spadkowej w dotychczasowej postaci i to 
niezależnie od tego, czy kurator spadku występuje po stronie powodowej czy 
pozwanej. Ocena zachowania kuratora spadku pod kątem przekroczenia granic 
zwykłego zarządu wchodziłaby w rachubę dopiero przed podjęciem przez niego 
czynności dyspozytywnych w tym postępowaniu (np. zawarcia ugody sądowej, 
cofnięcia pozwu), ale jest to kwestia sposobu i dopuszczalności dokonywania 
określonych czynności procesowych przez kuratora spadku, nie zaś problem 
jego czynnej lub biernej legitymacji w postępowaniu sądowym.

W uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2011 r., 
III CZP 78/1029 również wypowiedziano się za uznaniem legitymacji kuratora 
w sprawie o ustalenie własności nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Sąd 
Najwyższy uznał w niej, że: „Kurator spadku ma legitymację bierną w sprawie 
o ustalanie nabycia przez Skarb Państwa - na podstawie dekretu z dnia 8 marca 
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich Dz.U. nr 13 poz. 87 ze zm.) – 
własności nieruchomości wchodzącej w skład spadku”. Sąd Najwyższy wyjaśnił, 
że występowanie przez kuratora spadku w postępowaniach dotyczących własno-
ści rzeczy wchodzących w skład spadku jest czynnością zachowawczą bowiem 
zmierza do zachowania spadku w stanie nieuszczuplonym. Udział w takim 
postępowaniu mieści się w zakresie czynności prowadzenia prawidłowej gospo-
darki, do których podejmowania zobowiązany jest kurator. Celem tego udziału 
jest ustalenie składu spadku, co jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania 
nim. Sąd Najwyższy zauważył także, że przyznanie kuratorowi legitymacji do 
udziału w takich postępowaniach chroni interesy spadkobierców, gdyż dla nich 
kurator spadku ma zachować spadek w stanie możliwie nieuszczuplonym. 

 29 OSNC 2011, nr 6, poz. 61.
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Po czwarte – sprawa o zniesienie współwłasności nieruchomości nie jest 
sprawą, w której rozstrzygany jest spór o własność. Zarówno jej charakter jak 
i przede wszystkim cel i skutek, do którego w założeniu ma doprowadzić tego 
typu postępowanie jest odmienne od spraw, których przedmiotem jest dopiero 
ustalenie czy własność określonej nieruchomości wchodzi w skład spadku. Jak 
trafnie zauważa J. Kremis, funkcją działu spadku jest urzeczywistnienie celów 
społeczno – gospodarczych, jakie system prawa spadkowego przypisuje instytucji 
dziedziczenia, a więc przede wszystkim uzyskanie przez poszczególnych spad-
kobierców wyłącznych praw do oznaczonych składników majątku spadkowego 
(scheda spadkowa). Wskutek działu spadku dochodzi do ustania przysługują-
cych spadkobiercom współuprawnieni do spadku i przyznania wszystkim lub 
niektórym z nich poszczególnych praw majątkowych należących dotychczas 
do spadku. Skutki tego zdarzenia nie ograniczają się jednak wyłączenie do 
kręgu spadkobierców, lecz odnoszą się także do innych podmiotów (np. do 
wierzycieli spadkodawcy i wierzycieli spadku) 30.  Warunkiem rozstrzygnięcia 
sprawy o zniesienie współwłasności jest wcześniejsze ustalenie stanu prawnego 
nieruchomości. Jego skutkiem jest zastąpienie przysługującego dotychczaso-
wym współwłaścicielom udziału w prawie własności – w zależności od sposobu 
dokonanego podziału – prawem własności wyodrębnionej części nieruchomości, 
prawem własności całości nieruchomości lub też zobowiązaniem do świadcze-
nia pieniężnego na rzecz pozostałych współwłaścicieli z tytułu spłat lub dopłat 
względnie wierzytelnością wobec innego współwłaściciela (współwłaścicieli) 
z tytułu spłaty lub dopłaty. Uznanie legitymacji kuratora spadku w sprawach 
dotyczących sporów o własność nieruchomości wchodzących w skład spadku 
nie może znaleźć zastosowania dla poparcia tezy o istnieniu takiego uprawnienia 
w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, co do której udział 
wchodzi do masy nieobjętego spadku. 

Po piąte – skoro zadaniem sądu spadku (i kuratora) jest czuwanie nad cało-
ścią spadku, przez co należy rozumieć staranie o zachowanie substancji masy 
spadkowej, troskę o jej nie uszczuplenie i dążenie do zapewnienia, aby stan 
majątku spadkowego w chwili jego objęcia przez spadkobierców odpowiadał 
w możliwie pełnym zakresie temu stanowi z chwili otwarcia spadku, to przyjąć 
należy, że ani sąd spadku ani tym bardziej kurator nie posiada kompetencji do 
podejmowania decyzji, co do sposobu zniesienia współwłasności nieruchomości, 
w której udziały wchodzą w skład tego spadku. Stanowisko w tym przedmiocie 

 30 Zob. J. Kremis, (w:) Kodeks…, s. 1753. 
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niezależnie jakie by było stałoby w sprzeczności z celem, któremu ma służyć 
instytucja zarządu spadku nieobjętego. Kurator, nie mogąc skutecznie dopro-
wadzić do oddalenia wniosku z powołaniem się wyłącznie na swój sprzeciw, 
musiałby się bowiem wypowiedzieć co możliwości zastąpienia praw wchodzą-
cych w skład masy spadkowej, zamiast dążyć do zachowania substancji majątku 
spadkowego, nad którym ma sprawować pieczę. 

Po szóste – brak jest wzorca normatywnego, wedle którego sąd spadku 
miałby dokonać kontroli takiej czynności zarządczej. Obowiązek czuwania nad 
całością spadku nie jest bowiem tożsamy z ogólnym obowiązkiem dbania o inte-
resy majątkowe nieznanych spadkobierców, którego w takim kształcie przepisy 
nie nakładają ani na kuratora ani na sąd spadku. Temu celowi nie mógłby rów-
nież posłużyć wynikający z art. 935 § 1 k.p.c. nakaz podejmowania czynności 
potrzebnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Zauważyć też należy, iż 
wobec nie posiadania przez masę spadkową osobowości prawnej, nieustalenie 
spadkobierców współwłaściciela nieruchomości i brak stosowanych regulacji 
prawnych, w przypadku fizycznego podziału rzeczy, brak byłoby podmiotu na 
rzecz którego należałoby przyznać własność rzeczy powstałej w wyniku znie-
sienia współwłasności przez podział fizyczny. 

Po siódme – przyjęcie stanowiska o braku uprawnienia kuratora spadku do 
udziału w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości, w której udziały 
wchodzą w skład tego spadku nie niweczy prawa współwłaściciela do żądania 
zniesienia tej współwłasności. Nie jest jednak możliwe prowadzenie postępowania 
w tym przedmiocie bez udziału wszystkich współwłaścicieli lub ich następców 
prawnych. Ze swej istoty brak udziału w sprawie wszystkich zainteresowanych 
w sprawie powoduje jedynie czasową przeszkodę w rozpoznaniu wniosku. Jakkol-
wiek zatem niejednokrotnie ustalenie spadkobierców nieżyjących już właścicieli 
wymaga podjęcia wielu działań i jest czasochłonne, niemniej jednak dążenie od 
umożliwienia ustalonym właścicielom szybkiego zrealizowania ich uprawnienia 
przewidzianego w art. 211 k.c. nie powinno sanować uchybienia polegającego na 
prowadzeniu postępowania z pominięciem osób uprawnionych. 

Drugie stanowisko

Zwolennicy drugiego stanowiska uważają, że przepisy art. 935 § 3 k.p.c. w zw. 
z art. 667 § 2 k.p.c. pozwalają przyjąć, iż możliwe jest zniesienie współwłasności 
z udziałem kuratora spadku, w sytuacji, gdy spadkobiercy zmarłego współwła-
ściciela nieruchomości nie są znani. 
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Ma tak być dlatego, że kurator spadku jest zastępcą pośrednim nieznanych 
spadkobierców a nie ich przedstawicielem ustawowym. Nie ma bowiem powodu, 
aby kuratora spadku traktować jako przedstawiciela ustawowego, a wszystkich 
innych zarządców majątku jako zastępców pośrednich. W art. 780, 788 § 2 
i w art. 837 k.p.c. wyraźnie przyznano zarządcy nieruchomości, kuratorowi 
spadku i wykonawcy testamentu pozycję strony, skoro do egzekucji potrzebny 
jest tytuł egzekucyjny wystawiony przeciw tym osobom, a nie przeciw właści-
cielowi majątku. Pozycję strony, a nie jej przedstawiciela ustawodawca przyznał 
kuratorowi spadku także w art. 180 § 1 i art. 458 § 2 k.p.c. oraz – przez odesłanie 
przewidziane w art. 667 § 2 k.p.c. – w art. 935 § 1 k.p.c. Zastępca pośredni nie 
musi w przeciwieństwie do przedstawiciela reprezentującego osobę trzecią, 
kierować się jej domniemaną wolą. Odwoływanie się do domniemanej woli 
innych osób prowadzi do przyjmowania swojego rodzaju fikcji. Ustawodawca nie 
narzuca zaś kuratorowi spadku zarządzania spadkiem zgodnie z domniemaną 
wolą spadkobierców. Według bowiem art. 666 § 1 k.p.c., do czasu objęcia spadku 
przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia 
kuratora spadku. Kurator spadku ustanowiony jest zatem po to, aby realizować 
zadanie sądu, jakim jest czuwanie nad całością spadku. W tym celu kurator 
zarządza spadkiem, zgodnie z art. 667 § 2 i art. 935 § 1 k.p.c. Podobnie zatem jak 
zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne 
do prowadzenia prawidłowej gospodarki; ma prawo pobierać w swoim imieniu 
– zamiast nieznanych spadkobierców – pożytki z nieruchomości, spieniężać je 
w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu 
takiego zarządu okażą się potrzebne. Kurator spadku działa pod nadzorem sądu 
spadku, a na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
konieczne jest zezwolenia tego sądu, nie ma zatem – co do zasady – obawy, że 
jego działania okażą się dla spadkobierców szkodliwe. 

Po drugie, analizując pojęcie „sprawy wynikające z zarządu” Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 10 grudnia 2009 r., III CSK 82/0931 uznał, że należy je rozumieć 
szeroko jako obejmujące sprawy dotyczące zwykłego zarządu oraz przekraczające 
zwykły zarząd, wszystkie bowiem służą wykonywaniu zarządu polegającego na 
czuwaniu nad całością spadku. Bez wątpienia wyrażenie zgody przez kuratora na 
określony sposób podziału rzeczy wspólnej, jako czynność przekraczająca zarząd 
majątkiem wymagałaby zgody sądu spadku. W sprawach dotyczących sporu 
o własność, mimo, że przyjmuje się, iż występowanie przez kuratora spadku 
w postępowaniach dotyczących własności rzeczy wchodzących w skład spadku 

 31 Nie publ. 
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jest czynnością zachowawczą, gdyż zmierza do zachowania spadku w stanie 
nieuszczuplonym, dopuszcza się podejmowanie przez kuratora czynności dys-
pozytywnych jak np. uznanie powództwa lub zawarcie ugody dotyczącej rzeczy 
wchodzącej w skład spadku, z tym, że jako czynności przekraczające zakres 
zwykłego zarządu, wymagają one zezwolenia sądu spadku. Argument o braku 
wzorca normatywnego dla wyrażenia przez sąd spadku zgody na określony 
sposób zniesienia współwłasności rzeczy, uznają ono za nieprzekonujący mając 
na uwadze treść art. 622-623 k.p.c.

Stanowisko autora

Na pytanie o to, czy kurator spadku nieobjętego w skład którego wchodzi udział 
we współwłasności nieruchomości może reprezentować spadek w postępowa-
niu o zniesienie współwłasności nieruchomości, ze skutkiem dla nieznanych 
spadkobierców tego współwłaściciela, należy zdecydowanie udzielić odpowiedzi 
przeczącej. Podzielić należy w całości przytoczone wyżej argumenty przema-
wiające za stanowiskiem określonym jako pierwsze. Postępowanie o zniesienie 
współwłasności powinno się dlatego toczyć jedynie z udziałem współwłaścicieli 
bądź ich następców prawnych, po ich ustaleniu we właściwym trybie, jeżeli są 
nieznani. Jego uczestnikiem nie może być kurator spadku. 

Niezależnie od tego, czy kuratora spadku traktować jako zastępcę pośred-
niego nieustalonych spadkobierców (za czym osobiście się opowiadam), a tym 
samym za podmiot działający we własnym imieniu, ale na ich rzecz, czy też za 
przedstawiciela ustawowego nieustalonych spadkobierców, a tym samym za 
podmiot działający w ich imieniu, przyjąć należy, że kuratorowi spadku nie przy-
sługuje status (legitymacja) uczestnika ani w postępowaniu o dział spadku, ani 
w postępowaniu o zniesienie współwłasności, jak też wreszcie w postępowaniu 
o dział spadku i o zniesienie współwłasności. 

Przyjęcie legitymacji procesowej kuratora spadku w sporach o własność 
nie oznacza istnienia takiej legitymacji w sprawie o zniesienie współwłasności. 
Przepisy wyposażające w legitymację procesową, której istnienie nie wynika 
z prawa materialnego (kurator spadku jako strona w znaczeniu procesowym), 
powinny być rozumiane wąsko, jako dające to uprawnienie tylko w sytuacjach 
niebudzących wątpliwości na gruncie obowiązującego porządku prawnego. Nie 
należy tu opierać się na analogii, jeśli żadne istotne racje za tym nie przemawiają. 
To współspadkobiercy jako następcy prawni zmarłego współwłaściciela są legi-
tymowani w postępowaniu o zniesienie współwłasności, gdyż przedmiot tego 
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postępowania dotyczy ich praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego 
materialnego. Żaden z przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie przyznaje 
kuratorowi spadku ogólnej legitymacji formalnej we wszystkich postępowaniach 
dotyczących rzeczy, czy też praw wchodzących w skład spadku. 

To, że ustawodawca przepisach art. 780, 788 § 2 i w art. 837 k.p.c. wyraźnie 
przyznał zarządcy nieruchomości, kuratorowi spadku i wykonawcy testamentu 
pozycję strony (skoro do egzekucji potrzebny jest tytuł egzekucyjny wystawiony 
przeciw tym osobom, a nie przeciw właścicielowi majątku), tak samo, jak fakt, 
że pozycję strony, a nie jej przedstawiciela ustawodawca przyznał on kuratorowi 
spadku także w art. 180 § 1 i art. 458 § 2 k.p.c. oraz – przez odesłanie przewi-
dziane w art. 667 § 2 k.p.c. – w art. 935 § 1 k.p.c., nie jest argumentem na rzecz 
tezy, że kurator spadku jest uczestnikiem postępowania o zniesienie współwła-
sności i jemu sąd w takiej sprawie może przyznać część fizycznie podzielonej 
rzeczy będącej przedmiotem współwłasności (w ramach podziału fizycznego), 
czy też zasądzić spłatę (tak samo wyrównującą dopłatę). Jest to natomiast argu-
ment na rzecz poglądu, że kurator spadku nie jest przedstawicielem ustawowym 
nieznanych spadkobierców, lecz stroną w znaczeniu procesowym (formalnym). 

Skoro kurator spadku został powołany do czuwania nad całością spadku 
do czasu ustalenia spadkobierców, uprawnienie do uczestniczenia przez niego 
w postępowaniu o zniesienie współwłasności przekraczałoby ustawowo ozna-
czony zakres kompetencji kuratora spadku. Występowanie przez kuratora spadku 
w postępowaniu o zniesienie współwłasności  rzeczy wchodzącej w skład spadku 
nie jest czynnością zachowawczą. Nie zmierza bowiem do zachowania spadku 
w  stanie nieuszczuplonym. Przyznanie kuratorowi legitymacji do udziału 
w takim postępowaniu nie chroni interesów spadkobierców, dla których kurator 
spadku ma zachować spadek w stanie możliwie nieuszczuplonym. W wyniku 
zniesienia współwłasności może dojść do zmiany substancji rzeczy, czy też 
przyznania spadkobiercy jako współwłaścicielowi jedynie pieniężnej spłaty, 
co jest sprzeczne z podstawowym zadaniem sądu spadku (i kuratora spadku) 
jakim jest czuwanie nad całością spadku, przez co rozumieć należy staranie się 
o zachowanie substancji masy spadkowej, troskę o jej nie uszczuplenie i dąże-
nie do zapewnienia, aby stan majątku spadkowego w chwili jego objęcia przez 
spadkobierców odpowiadał w możliwie pełnym zakresie temu stanowi z chwili 
otwarcia spadku. 

Argumentem przeciwko stanowisko zaprezentowanemu jako drugie jest 
kwestia określenia podmiotu na rzecz którego należałoby przyznać wyodręb-
nioną w wyniku zniesienia współwłasności część rzeczy (np. nieruchomości), 
skoro spadek nieobjęty nie posiada osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. 
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Żaden przepis prawa nie przyznaje spadkowi obu tych przymiotów. W przypadku 
nieruchomości, czy też własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu32, chodzi-
łoby też o określenie podmiotu, który winien być wpisany w księdze wieczystej 
w działa II jako właściciel (czy też jako uprawniony w zakresie tego prawa rze-
czowego ograniczonego). Stanowczo odrzucić należy jako dowolne i nie mające 
żadnego oparcia w przepisach prawa materialnego i procesowego zapatrywanie 
o tym, że w orzeczeniu znoszącym współwłasność wymienić należy kuratora 
spadku, który po ustaleniu spadkobierców zobowiązany byłby do przeniesienia 
na nich własności rzeczy. Kurator spadku bynajmniej nie może być uznany za 
powiernika majątku, który przypada spadkobiercy spadku nieobjętego. 

Także brak możliwości założenia księgi wieczystej dla lokalu przeznaczonego 
kuratorowi spadku, jest przeszkodą w przyjęciu, iż dopuszczalne jest prowadzenie 
postępowania o zniesienie współwłasności z udziałem kuratora spadku. Wpis 
prawa własności do księgi wieczystej nie jest wprawdzie konstytutywny, ale 
jest obowiązkowy. Sąd wieczystoksięgowy może poprzez grzywny przymuszać 
nabywcę nieruchomości do ujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej 
(art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece). 
Ani przepisy kodeksu cywilnego, ani ustawy o księgach wieczystych i hipo-
tece nie pozwalają na wpisanie w dziale II księgi wieczystej jako właściciela 
(współwłaściciela) kuratora spadku. Właścicielem tym są spadkobiercy zmar-
łego współwłaściciela. Uczynienie w dziale III macierzystej księgi wieczystej 
wzmianki o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej 
z rzeczywistym stanem prawnym, wynikający ze zniesienia współwłasności 
niczego w tym zakresie nie sanuje, pominąwszy to, że można się zastanawiać, 
czy taka wzmianka byłaby w ogóle dopuszczalna. 

Interesy, nierzadko istotne, osób trzecich, w tym pozostałych współwłaści-
cieli nieruchomości, nawet większościowych, którzy wobec braku uprawnie-
nia kuratora spadku do reprezentowania spadku w postępowaniu o zniesienie 
współwłasności, nie mogą bez ustalenia spadkobierców doprowadzić do wyjścia 
ze współwłasności w postępowaniu o zniesienie współwłasności, nie upraw-
niają do takiej wykładni przepisów o kuratorze spadku, która pozwalałaby na 
prowadzenie tego postępowania bez zapewnienia udziału wszystkich zainte-
resowanych w sprawie, w szczególności, że w polskim prawie cywilnym nie 

 32 Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. księgach wieczystych i hipotece (t. jedn. 
Dz.U. 2001, nr 124, poz. 1361, ze zmian.) księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu 
ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Do ksiąg wieczystych 
dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o księgach 
wieczystych dla nieruchomości (art. 241 ust. 1 tej ustawy).
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ma nieruchomości niczyich, a po drugie, że przeszkoda ta z natury swojej jest 
jedynie czasowa. 

Także więc zasada ochrony własności przemawia za przyjęciem właśnie tego 
poglądu. W tym kontekście należy stwierdzić, że jedną z zasad prawa cywilnego 
jest zasada ochrony i nienaruszalności własności, która znajduje swój wyraz 
w szczególności w przepisach art. 140-231 k.c. Mówiąc o zasadach prawa cywil-
nego mamy na względzie pewną kategorię norm prawnych, które wyróżniają się 
swoją doniosłością i szczególną rolą. Wskazują one mianowicie wartości, jakie 
prawo cywilne powinno realizować. Wyznaczają kierunek działań prawodaw-
czych, sposób stosowania prawa, w tym w szczególności wykładni przepisów 
prawnych, wskazują preferencje w razie kolizji norm prawnych oraz określają 
sposób czynienia użytku z praw podmiotowych33. Zasada ochrony własności 
wyrażona jest też wprost w art. 21 Konstytucji RP. Także zatem z uwagi na powyż-
szą zasadę konstytucyjną oraz cywilnoprawną, wykładnia przepisów o kurato-
rze spadku powinna być taka, aby zapewniała jak najpełniejszą ochronę praw 
spadkobiercy-współwłaściciela, jeśli wobec nieobjęcia spadku po jego otwarciu 
doszło do ustanowienia kuratora spadku. Nie da się wykluczyć, że w niejednym 
wypadku współwłaściciele nie poczyniliby należytych i możliwych starań dla 
ustalenia następstwa mortis causa po zmarłym współwłaścicielu zadowalając 
się złożeniem wniosku do sądu o ustanowienie kuratora spadku, którego udział 
w postępowaniu o zniesienie współwłasności byłby dość „formalny”.

W tym kontekście nie od rzeczy będzie wywieść, że w uzasadnieniu uchwały 
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2011 r., III CZP 
78/10, podniesiono, iż dla uzasadnienia tezy o tym, że kurator spadku nie ma 
legitymacji biernej w sprawie o własność (sporze o własność) powoływane są 
argumenty, że ponieważ spadek nie jest własnością kuratora, istnieje możliwość 
nadużyć ze szkodą dla spadkobierców, przy biernym bowiem, formalnym tylko 
udziale kuratora w sporze, sytuacja procesowa aktywnego powoda żądającego 
ustalenia, że rzecz nie wchodzi do spadku, jest znacznie ułatwiona. Sąd Naj-
wyższy przyznał, że rzeczywiście takie ryzyko istnieje, sam ten fakt nie może 
jednak przemawiać przeciwko uznaniu jego legitymacji biernej. Sposób działania 
w takim postępowaniu podlega ocenie sądu spadku w ramach nadzoru, o jakim 
mowa w art. 667 § 2 k.p.c. Kurator spadku, w razie popełnienia nadużycia, 
może ponosić odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonywania 
obowiązków. Sąd Najwyższy dodał, że czynności dyspozytywne, jak np. uznanie 
powództwa czy zawarcie ugody dotyczącej rzeczy wchodzącej w skład spadku, 

 33 Zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011, s. 16.



 Artykuł prawniczy | 115

jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, wymagają zezwole-
nia sądu spadku. Stanowisko to dotyczyło jednak prawa kuratora spadku do 
występowania w postępowaniu cywilnym w sprawach wynikających z zarządu, 
który to zarząd nie został ograniczony jedynie do czynności zwykłego zarządu 
(art. 935 § 1 k.p.c. w art. 667 § 2 k.p.c.). Występowanie w sporach o własność 
jest typową czynnością zmierzającą do zabezpieczenia zarządzanego majątku. 

Zakresu tego niebezpieczeństwa nie należy moim zdaniem poszerzać, a sta-
łoby się tak gdyby opowiedzieć się za stanowiskiem określonym wcześniej jako 
drugie. Jak już była o tym mowa, inna jest natura prawna postępowania o znie-
sienie współwłasności. Za nieistotny uznać należy dlatego kontrargument odno-
szący się do tego, że sąd winien rozważyć czyje interesy zasługują na silniejszą 
ochronę: większości współwłaścicieli czy też spadkobierców nie wykazujących 
zainteresowania rzeczą wspólną. 

Jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne przedmioty wchodzące 
w skład spadku stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, 
dział spadku może być połączony w jednym postępowaniu ze zniesieniem współ-
własności (art. 689 k.p.c.). Skoro jednolicie przyjmuje się w piśmiennictwie, że 
kurator spadku nie może być uczestnikiem postępowania o dział spadku (nie jest 
też legitymowany do zainicjowania tego postępowania przez złożenie stosownego 
wniosku), to konsekwentnie należy uznać, że nie może on być uczestnikiem 
postępowania o zniesienie współwłasności (nie jest też oczywiście legitymowany 
do zainicjowania takiego postępowania). 

Należy ponadto wskazać, że ani sąd spadku, ani kurator spadku sprawujący 
pieczę nad nim niejako za sąd, nie posiadają kompetencji do podejmowania decy-
zji co do sposobu zniesienia współwłasności rzeczy, w których udziały wchodzą 
w skład spadku. Nie byłaby przy tym uprawniona analogia z art. 622-623 k.p.c. 
W przepisach tych mowa jest bowiem jednoznacznie o współwłaścicielach jako 
uczestnikach postępowania o zniesienie współwłasności. Ponadto to, że pojęcie 
„sprawy wynikające z zarządu” należy rozumieć szeroko jako obejmujące sprawy 
dotyczące zwykłego zarządu oraz przekraczające zwykły zarząd, nie oznacza, że 
wypowiadając się w postępowaniu o zniesienie współwłasności co do możliwości 
zastąpienia praw wchodzących w skład masy spadkowej (zmiany jej substancji), 
czuwałby on nad całością powierzonego mu spadku. 

Uznanie, że kurator spadku nie jest legitymowany do występowania w spra-
wie o zniesienie współwłasności, zwalnia od potrzeby sięgania po argument 
z  zakresu ekonomii procesowej, odnoszący się do tego, że nieracjonalne 
byłoby prowadzenie takiego postępowania z udziałem kuratora spadku, aż 
do wyczerpania postępowania dowodowego i wymaganie od wnioskodawców 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 116

dopiero na końcowym jego etapie wskazania i  ustalenia następców praw-
nych zmarłego współwłaściciela pod rygorem zawieszenia postępowania  
(art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.). Taki sposób procedowania sprawy narażałby strony 
na możliwość poniesienia znacznych kosztów, choćby związanych w wartością 
majątku wspólnego podlegającego zniesieniu, przy ryzyku że zostanie ona zakoń-
czona umorzeniem postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. 

Podsumowanie

Przyjęcie zapatrywania o tym, że kurator spadku nieobjętego w skład którego wcho-
dzi udział we współwłasności nieruchomości może reprezentować spadek w postę-
powaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, ze skutkiem dla nieznanych 
spadkobierców tego współwłaściciela, z pewnością „ułatwiłoby” w niejednym 
przypadku sytuację prawną pozostałych współwłaścicieli (współuprawnionych 
w zakresie innego prawa niż własność), np. jeśli idzie o „wyjście” ze współwłasno-
ści (wspólności), ale pogląd taki nie może zostać zaakceptowany jako nie mający 
podstawy prawnej i godzący w inne, cenniejsze, dobra prawnie chronione. 
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Streszczenie
W artykule omówiona została kwestia tego, czy kurator spadku nieobjętego w skład 
którego wchodzi udział we współwłasności nieruchomości może reprezentować spadek 
w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości, ze skutkiem dla niezna-
nych spadkobierców tego współwłaściciela, czy też postępowanie takie toczyć może się 
jedynie z udziałem współwłaścicieli bądź ich następców prawnych, po ich ustaleniu we 
właściwym trybie, jeżeli są nieznani. Autor opowiada się za poglądem, że niezależnie od 
tego, czy kuratora spadku traktować jako zastępcę pośredniego nieustalonych spadko-
bierców (za czym się opowiada), czy też za przedstawiciela ustawowego nieustalonych 
spadkobierców, kuratorowi spadku nie przysługuje status uczestnika ani w postępowaniu 
o dział spadku, ani w postępowaniu o zniesienie współwłasności. 

Słowa kluczowe: spadek nieobjęty, sąd spadku, kurator spadku, spadkobiercy, 
postępowanie o zniesienie współwłasności

Summary
The article addresses the question of whether a curator of a vacant inheritance which 
covers a share in the co-ownership of a real property may represent the inheritance in 
the procedure of termination of co-ownership of the property, which is also effective 
for the unknown successors of the co-owner, of whether such a  procedure may be 
initiated only with the participation of the co-owners after they have been properly 
ascertained as eligible, if unknown. The author subscribes to the view that regardless of 
whether the curator of the estate is regarded as an indirect representative of unknown 
successors (author’s view) or a statutory representative of unknown successors, he or 
she will not enjoy the status of a participant in either the division of inheritance or the 
termination of co-ownership. 

Keywords: vacant inheritance, probate court, curator of inheritance, successors, ter-
mination of co-ownership 
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Obowiązki i zadania pracowników 
administracji publicznej w sytuacji 
przemocy w rodzinie - prawo, 
doświadczenie czy moralność?
Obligations and tasks of public administrations workers in situations  
of domestic violence – law, experience or morality?

Wstęp

W dzisiejszych czasach przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym 
i ogólnoświatowym. Jednakże problem przemocy często bywa bagatelizowany 
lub pomijany przy różnego rodzaju dyskusjach nad funkcjonowaniem czło-
wieka w społeczeństwie. Najprawdopodobniej wynika to w głównej mierze 
z przeświadczenia o kulturowej genezie przemocy w rodzinie. W wielu bowiem 
kulturach zauważyć można m.in. ekonomiczną i społeczną zależność kobiety 
od mężczyzny czy fizyczne karcenie małoletnich. Dodatkowo często przemoc 
w rodzinie jest niezwykle trudna do ustalenia przez takie czynnik jak fakt znę-
cania się „wśród czterech ścian”, przeświadczenie osób postronnych, że każde 
małżeństwo ma „drobne sprzeczki” czy wstyd ofiary przed przyznaniem, że ta 
najbliższa osoba, która powinna kochać, szanować i być opoką jest domowym 
katem. Bywa również tak, iż sami sprawcy przemocy w kontaktach zewnętrznych 
sprawiają wrażenie szarmanckich i kulturalnych, a przez co w rzeczywistości 
jedynie udają kochających małżonków i rodziców. 

Zjawisko znęcania i przemocy domowej zostało właściwie dostrzeżone 
dopiero na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat, głównie na skutek bul-
wersujących doniesień o skatowanych przez swych rodziców dzieciach, czy 
dokonanych morderstwach przez ofiary przemocy, które po wieloletnim znęcaniu 
się psychicznym i fizycznym, nieraz skutkującym zaburzeniami psychicznymi, 
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postanawiały w akcie desperacji uwolnić się od swojego oprawcy1. Na tym grun-
cie wprowadzono nowe uregulowania prawne mające chronić ofiary przemocy 
jak np. wdrożanie procedury Niebieska Karta. Pilotażowy program procedury 
„Niebieska Karta” został rozpoczęty w 1997 r. przez Policję na warszawskiej 
Ochocie. Główną przesłanką owego pilotażu była bezradność instytucji wobec 
pijanego sprawcy przemocy domowej, a także brak współpracy pomiędzy insty-
tucjami w celu pomocy pokrzywdzonym. W 1998 r. procedurę „Niebieska Karta” 
wdrożono już w całej Polsce, a jej usankcjonowanie nastąpiło Zarządzeniem nr 
21 Komendanta Głównego Policji z 31.12.2002r. „Niebieskie Karty” przyczyniły 
się do zwrócenia uwagi na problem przemocy w rodzinie i pokazały możliwości 
udzielania pomocy oraz znaczenie współpracy służb. W historii przeciwdziałania 
przemocy w Polsce nie było wcześniej, ani później, tak dobrze zorganizowanej 
i przeprowadzonej akcji edukacyjnej na taką skalę. Już w pierwszych dwóch 
miesiącach funkcjonowania procedury w Policji zarejestrowano 10552 inter-
wencje z użyciem „Niebieskich Kart” i ponad 3 tysiące interwencji pracowników 
socjalnych2. Kolejnym znaczącym krokiem ustawodawczym było uchwalenie 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie3. Podjęto 
też szereg kampanii społecznych w tym tych kontrowersyjnych jak np. billboardy 
z hasłami „Bo zupa była za słona” lub „Bo musiał odreagować”. 

Ze względu na powszechność problemu przemocy w rodzinie od wielu lat 
Komenda Główna Policji, Główny Urząd Statystyczny i Centrum Badania Opinii 
Społecznej prowadzą statystyki dotyczące tegoż zjawiska. W ostatnich latach 
liczba ofiar przemocy domowej kształtuje się w okolicach 130 tysięcy rocznie, 
podczas gdy liczba sprawców przemocy domowej kształtuje się w okolicach 
80 tysięcy rocznie4. Warto również podkreślić, że 23% dorosłych deklaruje, że 
przynamniej raz padło ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej5.

Wobec więc powyższego problemu służby publiczne, organy ścigania 
i ośrodki pomocy społecznej stanęły przed problemem właściwego i zgodnego 
z prawem reagowania na przypadki przemocy w rodzinie. Podkreślić bowiem 
należy, że pracownik administracji wykonujący obowiązki służbowe lub pra-
cownicze i działający na rzecz ofiar przemocy odznaczać się musi nie tylko 

 1 U. Nowakowska, Ofiary i zabójczynie, „Prawo i Płeć” 2002, nr 1, s. 8 i nast.
 2 http://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty 
-rozporzadzen-i-zarzadzen/przeciwdzialanie-przemocy/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie 
-procedury-niebieskie-karty-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta.
 3 Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.
 4 http://statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html (stan na 
30.V.2015r.)
 5 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_035_09.PDF (stan na 30.V.2015r.)
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skutecznym wykonywaniem przepisów właściwych ustaw i rozporządzeń, lecz 
przede wszystkim właściwą wiedzą z zakresu socjologii i psychologii, doświad-
czeniem i rozeznaniem środowiska w którym może dochodzić do przypadków 
przemocowych, a także właściwą postawą moralną. 

Definicja przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie potocznie zwana również przemocą domową, od wielu 
lat jest przedmiotem badania psychologów, socjologów, psychoterapeutów czy 
psychoanalityków. Również na gruncie prawnym od dawna zauważalny był pro-
blem przemocy w rodzinie, jednakże aż do 2005 r. sposoby ingerencji i reakcji 
organów administracji publicznej rządowej, samorządowej, a także organizacji 
pozarządowych rozproszone były pomiędzy wiele odrębnych aktów prawnych jak 
ustawa Kodeks karny6, ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy7, ustawa o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywil-
nego8, ustawa o pomocy społecznej9 i wiele innych. Niemniej jednak do 2005 r. 
zauważalny był brak szczegółowych i kompleksowych uregulowań dotyczących 
problemu przemocy na gruncie krajowym, a co z kolei powodowało rożnego 
rodzaju zarzuty w kierunku Polski na arenie międzynarodowej. Głosy krytyczne 
w tej sprawie wypowiedziały w głównej mierze ONZ i Rada Europy10. Komitet 
Praw Człowieka w 2004r. rozpatrując V okresowe sprawozdanie Polski z realizacji 

 6 Głównie w zakresie przestępstw określonych w rozdziałach: XIX „Przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu”, XXVI „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”, XXVII „Przestępstwa przeciwko 
czci i nietykalności cielesnej” (Dz.U. 1997, Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
 7 W głównej mierze wszelkie sprawy podejmowane przez Sąd także z urzędu z zakresu 
władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, demoralizacji małoletniego czy sprawowanej 
opieki i kurateli (Dz.U. 1964, Nr 9 poz. 59 z póżn. zm.).
 8 Art. 13 par. 2 ustawy wyraźnie stwierdza, że możliwe jest wniesienie powództwa o eksmisję 
przez lokatora wobec małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego 
lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie 
(Dz.U. 2001, Nr 71 poz. 733).
 9 Art. 7 pkt 7 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, Nr 64 poz. 
593 z późn. zm.).
 10 ONZ w ramach swojego funkcjonowania zajął się problematyką przemocy w rodzinie usta-
nawiając cztery konwencje poruszające to zagadnienie: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych z dn. 19.12.1966r. (Dz.U. 1977, Nr 38, poz.167) – dalej MPPOiP, Międzynarodowy 
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dn. 19.12.1966 r. (Dz.U. 1977, Nr 38, poz. 
169) – dalej MPPGSiK, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dn. 
20.11.1979 r. (Dz.U. 1982, Nr 10, poz. 71) – dalej Konwencja z 1979, oraz Konwencja o prawach 
dziecka z dn. 20.11.1989 r. (Dz.U. 1991, Nr 120, poz. 526 z późn. zm.) – dalej Konwencja z 1989. Na 
gruncie powyższych czterech konwencji pojawiły się głosy krytyczne skierowane w kierunku Polski. 
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postanowień MPPOiP za lata 1995 – 2003 w swych uwagach końcowych odnoto-
wał znaczącą liczbę przypadków przemocy w rodzinie i zalecił przeprowadzenie 
szkoleń przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie ochrony ofiarom 
przemocy poprzez instytucję zakazu kontaktów sprawcy z ofiarą. Komitet Spraw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych rozpatrując sprawozdanie Polski 
z realizacji MPPGSiK za lata 1995-1998 wskazał na dużą liczbę przypadków 
przemocy domowej i zalecił zwiększenie nakładów budżetowych na zwalczanie 
przemocy w rodzinie w tym na ośrodki interwencji kryzysowej. Komitet do spraw 
Likwidacji Dyskryminacji Kobiet rozpatrując IV i V sprawozdanie końcowe Pol-
ski z wykonywania Konwencji z 1979 za lata 1990-1998 wyraził zaniepokojenie 
z powodu niewystarczającej pomocy dla ofiar przemocy w tym braku narzędzi 
prawnych umożliwiających natychmiastową izolację sprawcy przemocy od ofiary, 
braku bezpłatnego poradnictwa prawnego jak również niewystarczającej liczby 
schronisk dla ofiar przemocy i zaapelował, by rząd polski zapewnił ofiarom moż-
liwość z korzystania z takich instytucji jak zakaz kontaktów sprawcy przemocy 
w rodzinie z ofiarą wydawanych przez Policję, jak również dostęp do schronisk 
gwarantujących ofierze bezpieczeństwo i bezpłatną pomoc prawną. Komitet Praw 
Dziecka rozpatrując sprawozdanie Polski z wykonywania Konwencji z 1989 za 
lata 1993-1998 wyraził zaniepokojenie nadużyciami i przemocą w stosunku do 
dzieci faktem, że ofiary nadużyć i ich rodziny otrzymują ograniczoną pomoc 
oraz powszechnym stosowaniem kar cielesnych w domu i zalecił stworzenie 
krajowego systemu przyjmowania, monitorowania i badania skarg a w razie 
potrzeby ścigania tego rodzaju przypadków, a także szkolenia funkcjonariuszy 
organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i pracowników socjalnych. Komitet 
rekomendował również wprowadzenie jednoznacznego zakazu kar cielesnych 
w domu, szkole i innych instytucjach oraz prowadzenie społecznych kampanii 
edukacyjnych informujących o negatywnych konsekwencjach złego traktowania 
dzieci i promujących pozytywne oraz pozbawione przemocy formy dyscypliny 
jako alternatywę dla kar cielesnych.

W związku z powyższym Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. Ustawa ta była wynikiem postulatów wielu środowisk, które od 
dawna wskazywały na konieczność wprowadzenia specjalnych mechanizmów 
ochrony ofiar, umożliwiających izolację sprawcy. Prace nad pierwszym rzą-
dowym projektem ustawy, którego celem było zapewnienie bezpieczeństwa 
ofierze, rozpoczęła w 2003 r. pani Izabela Jaruga-Nowacka, Pełnomocniczka 
Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, dyskutując na początku for-
mułę i założenia projektu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji. Początkowo tytuł projektu ustawy odnosił się do 
„przemocy w bliskich związkach”, zaś w toku prac legislacyjnych sformułowanie 
to zmieniono na „przemoc w rodzinie”. Przy opracowywaniu wstępnej wersji 
projektu ustawy projektodawcy wzorowali się na rozwiązaniach austriackich 

i planowali zawrzeć w projekcie regulacje mające na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa ofiarom przemocy w rodzinie poprzez odizolowanie od nich sprawców, 
umożliwiające czasowe zakazanie sprawcy kontaktów z ofiarą i zbliżania się do 
niej, a w sytuacji wspólnego zamieszkiwania sprawcy z ofiarą – nakazanie mu 
opuszczenia wspólnie zajmowanego domu lub mieszkania. Przedefiniowana 
miała być w szczególności rola funkcjonariuszy Policji przyjeżdżających na 
interwencje domowe. Policjanci mieli być wyposażeni w kompetencje do wyda-
wania sprawcy nakazu opuszczenia domu na okres 10 dni, podobnie jak miało 
to miejsce wówczas w Austrii. Czas trwania nakazu mógłby być przedłużony na 
mocy postanowienia sądu. Założenia projektu w tym zakresie, wypracowane 
przez pełnomocniczkę, od początku wzbudzały w rządzie wiele kontrowersji. 
W rezultacie projekt ustawy został rozesłany do uzgodnień międzyresortowych 
i społecznych dopiero na początku 2004 r.11 Ostatecznie po uwzględnieniu uwag 
zgłaszanych przez stronę społeczną ustawę przegłosowano w dn. 29 lipca 2005 r.

W ustawie tej między innymi ustalono zadania realizowano przez organy 
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego tj. gmin i powia-
tów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zasady działania 
i postępowania przez osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiąz-
ków służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem 
przemocy wobec członków rodziny. Co ważne ustawa ta określiła również defi-
nicję przemocy w rodzinie według której jest to „jednorazowe lub powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicz-
nym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą”12.

 11 S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2012, 
s. 56.
 12 Art. 2 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 
1493 z poźn. zm.). Podnieść należy, iż definicja przemocy w rodzinie nie odnosi się do zachowań 
penalizowanych przez art. 207 k.k. Ustawodawca nie wprowadził na gruncie ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie nowego typu przestępstwa zwanego przemocą w rodzinie.
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Nieco inna jest definicja wskazana przez nauki socjologiczne i psycholo-
giczne, gdzie poza ustawowymi przesłankami przemocy w rodzinie wskazane są 
dodatkowo procesy psychologiczne i społeczne u sprawców i ofiar przemocy13. 
Na gruncie nauki rozróżniono też fazy przemocy w rodzinie, gdzie pierwszą 
z nich jest faza narastania napięcia, która z czasem przechodzi w fazę gwałtow-
nej przemocy by później przekształcić się w fazę miodowego miesiąca, podczas 
której sprawcy przemocy przepraszają, obiecują poprawę, zaś ofiary na skutek 
przyrzeczeń swojego oprawcy wycofują się z dochodzenia swoich praw. Sylwia 
Spurek w swym komentarzu do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
tak definiuje przemoc domową: „Przemoc w rodzinie, inaczej zwana przemocą 
domową, to nie tylko przemoc fizyczna, lecz także psychiczna, seksualna lub 
ekonomiczna. Wbrew stereotypom ma ona miejsce nie tylko w rodzinach z tzw. 
marginesu społecznego, lecz także w tych dobrze sytuowanych, uważanych za 
«normalne» i występuje we wszystkich grupach społecznych. Przemoc w rodzinie 
nie jest zachowaniem incydentalnym i zwykle powtarza się według określonego 
schematu. W cyklu przemocy wyróżnić można: fazę narastania napięcia, w której 
zaczyna pojawiać się agresja, fazę ostrej przemocy, w której następuje wybuch 
tej agresji, oraz fazę miodowego miesiąca, kiedy sprawca przeprasza i obiecuje 
poprawę. Najczęściej to w fazie ostrej przemocy lub zaraz po niej ofiary poszukują 
pomocy, wzywając Policję lub uciekając do schronisk. Natomiast w następnej 
fazie wycofują się z kontaktu z osobami udzielającymi pomocy, mając pozorne 
poczucie odzyskiwania kontroli nad sytuacją”14. 

Tym samym z powyższych definicji wynika, że przemoc w rodzinie jest zjawi-
skiem wielopłaszczyznowym, długotrwałym i bardzo trudnym do identyfikacji, 
szczególnie gdy jest to przemoc inna niż fizyczna.

Obowiązki służbowe i zasady etyki pracowników 
i funkcjonariuszy w odniesieniu do czynności 
podejmowanych w przypadkach przemocy 
w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyraźnie wskazuje, że osoby, 
które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych wzięły podejrze-
nie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, 

 13 J. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 2000, s. 24 i nast.
 14 S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu…, Warszawa 2012, s. 8.
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zobowiązane są do zawiadomienia o tym organy ścigania15. Obowiązek ten 
jest więc ograniczony przedmiotowo i podmiotowo. Przede wszystkim zawia-
domienie dotyczyć będzie jedynie przestępstw, które wypełniają jednocześnie 
normy z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jednocześnie 
odpowiednią normę kodeksu karnego. Ponadto obowiązek zgłoszenia jest ogra-
niczony jedynie do osób, które powzięły taką wiedzę w związku z wykonywaniem 
swoich obowiązków służbowych. Sformułowanie to oznacza, że powzięcie podej-
rzenia o popełnieniu przestępstwa następuje nie tylko w trakcie realizacji tych 
obowiązków, ale także niejako „przy okazji” ich wykonywania16. Doskonałym 
przykładem tego typu określonego postępowania będzie fakt gdy np. prokurator 
jako członek zespołu interdyscyplinarnego bądź zespołu roboczego, których 
działanie nakreśla ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wykonując 
swoje zadania jako członek tego zespołu, poweźmie wiadomość o konkretnym 
przypadku przemocy w rodzinie. Winien wtedy wykonywać swoje obowiązki 
podwójnie tj. jako prokurator wszcząć odpowiednie postępowanie wobec sprawcy 
przemocy, zaś jako członek zespołu roboczego poprawiać sytuację ofiar tejże 
przemocy. Ponadto wskazane w ustawie wykonywanie obowiązków służbo-
wych obejmuje sytuacje podejmowania czynności i realizacji zadań na rzecz 
pracodawcy w ramach stosunku pracy, a więc dotyczyć będzie również takich 
podmiotów jak nauczyciele czy lekarze. 

 Podnosząc obowiązek właściwej reakcji na objawy przemocy nakreślony 
przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dodać należy, iż podobny 
obowiązek nakłada kodeks postępowania karnego17, z tym że jest on nieograni-
czony podmiotowo i w przeciwieństwie do ustawy która nakreśla jedynie wymóg 
powzięcia podejrzenia, informacja dotycząca przestępstwa musi wykazywać dość 
znaczny stopień wiarygodności18.

Jak powszechnie wiadomo osobami, które mają najczęściej kontakt z ofiarami 
i sprawcami przemocy w rodzinie są pracownicy ośrodków pomocy społecznej 
i funkcjonariusze Policji19. Podkreślić w tym miejscu należy dość znaczną i ści-
słą współpracę Ośrodków Pomocy Społecznej i Policji. Do nowelizacji ustawy 

 15 Art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 
z poźn. zm.).
 16 S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu…, s. 56.
 17 Art. 304 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego (Dz.U. 1997, Nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
 18 K. Dudka, Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowiedzialność pokrzywdzo-
nego za czyn z art. 240 k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, nr 1, s. 103 i nast.
 19 Podkreślić należy dość znaczną i ścisłą współpracę Ośrodków Pomocy Społecznej i Policji. 
Do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 13.07.2011 r. jedynie te 
dwa podmioty wykonywały procedurę „Niebieskiej Karty”.



 Artykuł prawniczy | 125

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 13.07.2011 r. jedynie te dwa 
podmioty wykonywały procedurę „Niebieskiej Karty”. 

Przy wykonywaniu swoich obowiązków zarówno policjant jak i pracownik 
społeczny muszą odznaczać się specjalistyczną wiedzą nierzadko z zakresu psy-
chologii i socjologii, doświadczeniem przy postępowaniu zarówno z pokrzywdzo-
nymi jak i sprawcami przemocy, a także określonymi zasadami moralnymi, które 
zostały określone we właściwych kodeksach etyki. Odnosząc się do pracowników 
socjalnych, to podstawowym wymogiem jest ten dotyczącym wykształcenia, albo-
wiem może nim zostać jedynie osoba, która ukończyła studia wyższe o kierunku 
praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, 
psychologia, socjologia lub nauka o rodzinie20. Ale to nie jedyny wymóg odno-
szący się do pracownika socjalnego, gdyż ustawa o pomocy społecznej wyraźnie 
wskazuje21, że przy wykonywaniu swoich zadań pracownik jest obowiązany przede 
wszystkim kierować się zasadami etyki zawodowej; kierować się zasadą dobra osób 
i rodzin którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samo-
stanowienia; przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym 
osobę, rodzinę lub grupę, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 
udział w szkoleniach i samokształcenie. Tak więc już sama ustawa wyznacza 
określone wymogi moralne, którymi kierować się winni pracownicy socjalni, 
określając wyraźnie ich pracę jako służbę dla osób i rodzin. Ponadto na potrzeby 
określenia etycznych standardów wykonywania zawodu pracownika społecznego 
opracowano Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych. 
Według jego zapisów pracowników socjalnych powinny cechować zawodowa 
wiedza, umiejętności i wartości leżące u podstaw pracy socjalnej. Pracownik 
socjalny winien także odznaczać się wysokim morale zawodowym i osobistym, 
powinien uznać zasadę spolegliwej opiekuńczości za podstawową regułę okre-
ślającą kontakty z klientem, a nadto wykazać zaangażowanie na rzecz pomocy 
klientowi w rozwiązywaniu jego trudności życiowych oraz wykorzystać w tym 
celu swoja wiedzę, umiejętności zawodowe i kompetencje22.

Podobnie w odniesieniu do policjantów i ich służby wskazać można okre-
ślone zasady moralne i etyczne którymi powinni się kierować funkcjonariusze 
przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych. Te reguły postępowania 
funkcjonariusza policji sformułowane zostały w Zarządzeniu nr 805 Komen-
danta Głównego Policji z dn. 13.12.2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej 

 20 Art. 116 § 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
 21 Art. 119 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
 22 http://www.bip.wicko.pl/upload/112/kodeks.pdf (stan na 31.V.2015r.)
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policjanta”23. Podstawowe zasady moralne określone przez to zarządzenie 
uwzględniają wykonywanie czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy, 
z należytą uczciwością, rzetelnością, wykazując się odpowiedzialnością, odwagą 
i ofiarnością. Ponadto policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek 
poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka 
w szczególności wyrażający się w respektowaniu prawa każdego człowieka do 
życia, a postępowanie w kontaktach z ludźmi powinno cechować życzliwość oraz 
bezstronność wykluczające uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, 
polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn24.

Polskie ustawodawstwo wskazuje na określone czynności, które mogą lub 
mają obowiązek podjąć funkcjonariusze policji i pracownicy socjalni w przy-
padku przemocy w rodzinie zarówno w odniesieniu do sprawcy przemocy jak 
i do jego ofiar. Najbardziej oczywistym postępowaniem jest to zmierzające do 
skazania z art. 207 k.k. to jest za przestępstwo znęcania się. Niestety w wielu 
przypadkach jest to niemożliwe ze względu na niezwykle skąpy materiał dowo-
dowy, niechęć samych ofiar do zgłoszenia tego typu faktów, a także przewlekłość 
postępowania co sprawia, że ofiary nadal narażone są na akty przemocy. Poza 
powyższym do podstawowych działań należą te polegające na odseparowa-
niu sprawcy od ofiary. Najczęściej stosowanymi są doprowadzenie oprawcy 
do Izby Wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych do 
wytrzeźwienia25, albowiem według statystyk Komendy Głównej Policji blisko 
65% przypadków znęcania się nad osobami najbliższymi było dokonanych pod 
wpływem alkoholu. Ponadto ofiary przemocy domowej mogą liczyć na schro-
nienie w prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ośrodkach 
interwencji kryzysowej, mogą tam jednak przebywać jedynie przez 3 miesiące. 
Ze względu na przejściowy charakter powyższych rozwiązań na gruncie nowe-
lizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 13.07.2010 r. 
wprowadzono rozwiązania mające na celu trwałe odizolowanie ofiary od sprawcy. 
Pierwszym z nich jest zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego członka rodziny, 
który może być ustanowiony przez Sąd26. Drugim zaś jest możliwość eksmisji 
sprawcy przemocy co może uczynić prokurator i Sąd z tymże prokurator czyni 
to w trybie zastosowania środka zapobiegawczego na okres nie dłuższy niż 3 

 23 Dz. Urz. KGP 04.1.3
 24 § 3 i 6 Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dn. 13.12.2003 r. w sprawie 
„Zasad etyki zawodowej policjanta”.
 25 Art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
1982, Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
 26 Art. 41a Kodeksu karnego (Dz.U. 1997, Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
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miesiące27. Co warto podkreślić ofiara nie musi być ani właścicielem ani nawet 
współwłaścicielem mieszkania z którego eksmitowana jest osoba znęcająca się, 
a ponadto do zastosowania instytucji eksmisji związanej z przemocą w rodzinie 
wystarczy jedynie przesłanka uciążliwości wspólnego zamieszkiwania28. 

Również nowym rozwiązaniem na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie jest ostro krytykowana społecznie możliwość odebrania dziecka 
przez pracownika socjalnego. Na gruncie obecnej regulacji w razie zagrożenia 
życia lub zdrowia dziecka możliwe jest odebranie go z rodziny i umieszczenie go 
u innej nie zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub 
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej29. Decyzję taką pracownik 
socjalny może podjąć jedynie wspólnie z funkcjonariuszem Policji i z lekarzem, 
a nadto ma obowiązek w ciągu 24 godzin powiadomić o tym fakcie Sąd opie-
kuńczy. Wskazać należy, że decyzja o której mowa powyżej istotnie ingeruje 
w kwestię wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców i powinna być 
stosowana niezwykle rozważnie i z właściwym rozeznaniem zarówno dobra 
dziecka jak i całej rodziny. Kluczowe znaczenie mają tutaj wskazane wcześniej 
zagadnienia etyczne i moralne, a także te związane z odpowiednim wykształce-
niem, wiedzą opartą na doświadczeniu, a nadto zrozumieniem i rozróżnieniem 
pomiędzy przemocą domową, a zwyczajną biedą. Bywały bowiem przypadki 
gdzie pracownik socjalny odbierał dziecko z rodziny gdzie była miłość, lecz 
brak było odpowiednich warunków bytowych30. Podobne obowiązki etyczne 
ciążą na funkcjonariuszu policji asystującym przy odebraniu dziecka. Według 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.03.2011 
r. w sprawie procedury postępowania przy wykonaniu czynności odebrania 
dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 
w związku z przemocą w rodzinie31, policjant poza czynnościami polegającymi 
na asystowaniu pracownikowi socjalnemu, jest zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko co do zasadności odebrania dziecka. Na podstawie więc współod-
powiedzialności za dobro dziecka, która ma zostać odebrane z rodziny stanowi-
sko takie również powinno być oparte na najwyższych standardach etycznych 
i dostatecznym rozeznaniem w sprawie.

 27 Art. 275a Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 1997, Nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
 28 Art. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 
z poźn. zm.).
 29 Art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.).
 30 http://www.kapitalizm.org/?action=show_article&art_id=5274; http://www.rp.pl/arty-
kul/442123.html (stan na 31.V.2015 r.).
 31 Dz. U. 2011, Nr 81, poz. 448.
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Podsumowanie

Zadając pytanie czy administracja publiczna wykonując swoje zadania w przy-
padkach przemocy w rodzinie powinna opierać się wyłącznie na obowiązującym 
prawie, na nabytym doświadczeniu i wiedzy czy na zasadach etycznych odpowie-
dzieć należy, że każdy z tych czynników jest niezwykle ważny i w zasadzie nie-
zbędny do właściwego rozeznania i podjęcia właściwych kroków zarówno wobec 
ofiar jak i sprawców przemocy. Zauważyć można, że sama ustawa o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie operuje wieloma pojęciami niedookreślonymi, które 
stwarzają możliwość nadinterpretacji przepisów. Dla właściwego więc zastoso-
wania prawa niezbędne jest właściwe podejście polegające na zasadzie dobra 
pokrzywdzonej rodziny i na indywidualnym pochyleniu się nad problemem 
zaistniałej przemocy, a wszystko to poparte niezbędną wiedzą i doświadczeniem. 

Bibliografia
Akty prawne
Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 

526 z późn. zm.).
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 20 listopada 

1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71).
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 

grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 169).
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. 

(Dz. U. 1977, Nr 38, poz.167).
Ustawa – Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
Ustawa – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, Nr 9 poz. 59 z póżn. zm.).
Ustawa – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001, Nr 71 poz. 733).
Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. 

zm.).
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982, Nr 

35, poz. 230 z późn. zm.).
Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dn. 13 grudnia 2003 r. w sprawie 

Zasad etyki zawodowej policjanta (Dz. Urz. KGP 04.1.3).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie procedury postępowania przy wykonaniu czynności odebrania dziecka 



 Artykuł prawniczy | 129

z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku 
z przemocą w rodzinie (Dz. U. 2011, Nr 81, poz. 448).

Literatura
Dudka K., Prawny obowiązek zawiadomienia o  przestępstwie a  odpowiedzialność 

pokrzywdzonego za czyn z art. 240 k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 
Penalnych” 2005, nr 1.

Nowakowska U., Ofiary i zabójczynie, „Prawo i Płeć” 2002, nr 1.
Pospiszyl J., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2000.
Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2010.

Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania cech osobowościowych i moralnych, którymi 
wykazywać się powinni pracownicy administracji publicznej zajmujący się przypadkami 
przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie w swej naturze jest zjawiskiem niezwykle 
złożonym, dotykającym sfery psychologicznej i  społecznej każdej ofiary przemocy 
domowej, dlatego też od funkcjonariuszy policji i pracowników pomocy społecznej, 
a więc od osób, które w pierwszej kolejności stykają się zarówno z ofiarą jak i sprawcą 
przemocy domowej, wymagane są najwyższe standardy moralne, a także pogłębianie 
swojej wiedzy prawnej i doświadczenia.

Słowa kluczowe: przemoc w rodzinie, administracja publiczna, zadania i obowiązki, 
moralność, prawo, doświadczenie

Summary
This article is an attempt to indicate personality and morality of public administrations 
workers who deals with domestic violence situations. Domestic violence is occurrence 
which influence on social and psychological nature of every victim of domestic violence. 
That’s why police officers and social workers as a persons who first deals with victim 
and offender of domestic violence should characterized by highest moral standards and 
should have experience with that cases.

Key words: family violence, public administration, tasks and responsibilities, morality, 
law, experience
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Bezpieczeństwo prawne jako 
podstawowa wartość prawa w systemie 
prawa
Legal security as the fundamental value of law in the legal system

Bezpieczeństwo prawne a pewność prawa

Problematyka bezpieczeństwa prawnego stała się ostatnimi czasy zagadnieniem, 
które można uznać za niezwykle ważne w obszarze nauk prawnych. W sposób 
szczególny natomiast traktowana jest ona na gruncie nauki filozofii prawa, gdzie 
mówi się nawet o „ważnej wartości filozoficznoprawnej”, jaką bezpieczeństwo 
prawne ma stanowić1. Jeżeli bowiem przyjmie się, że celem i zadaniem pod-
stawowym filozofii prawa jako nauki jest udzielenie odpowiedzi na pytanie 
m.in. o istotę prawa i jego znaczenie w szeroko rozumianym społecznym życiu 
człowieka, to nie podobna w tak rozumianym zadaniu pominąć zagadnienia 
będącego przedmiotem naszego zainteresowania. Można spotkać się nawet 
z poglądami o prawie człowieka do bezpieczeństwa prawnego, które wynika 
z naturalnych uprawnień jednostki oraz o konieczności ochrony tego prawa 
w wymiarach państwowym, jak i międzynarodowym. Wszystko wskazuje więc 
na to, że mamy do czynienia z problemem ważnym i wymagającym teoretycznej 
refleksji, problemem, który powinien być podjęty oraz poddany analizie i syn-
tezie na gruncie filozoficznoprawnym. 

W kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa prawnego trzeba jednak 
zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że czym innym jest bezpieczeństwo 

 1 Por. J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wyd. KUL, Lublin 
2013, s. 17. Jest to pierwsze na taką skalę w polskiej literaturze przedmiotu opracowanie, które 
omawia wszystkie niemalże aspekty związane z problematyką bezpieczeństwa prawnego. 
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prawne a czym innym pewność prawa. Wprawdzie bezpieczeństwo prawne jest, 
obok sprawiedliwości i celowości, częścią samej idei prawa i ma do wypełnienia 
własną funkcje w obszarze pozytywnoprawnym, to nie wolno go jednak z pew-
nością prawa utożsamiać2. Jeżeli ponadto zgodzimy się z tym, że bezpieczeństwo 
prawne jest celem prawa pozytywnego i jego uzasadnieniem, to należy postawić 
przy okazji pytanie jeszcze bardziej ogólne, mianowicie czy można mówić o bez-
pieczeństwie prawnym w sensie bezpieczeństwa systemu prawa w ogóle? Czy 
istnieją jakieś przesłanki, cechy, właściwości, zasady, które przesądzają o bez-
pieczeństwie jego funkcjonowania, a tym samym o praworządności w ogóle? 
Skoro bowiem system prawa jako pewna wewnętrznie zróżnicowana, ale zara-
zem uporządkowana całość, zawiera w sobie zarówno element racjonalny, jak 
i element empiryczny, to należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak, 
to jakie są zasady i warunki związane z jego bezpieczeństwem, praworządnością 
i funkcjonowaniem. 

Zasady i cechy systemu prawa

W literaturze przedmiotu wskazuje się na istnienie pewnych zasad, nazywa-
nych inaczej właściwościami systemu prawa. Należą one (powinny należeć) do 
immanentnych wyznaczników każdorazowego systemu prawa danego państwa 
i pozwalają na odróżnienie danego systemu prawa od innych systemów nor-
matywnych (innych zbiorów norm prawnych) a także na identyfikację danego 
systemu, a więc odróżnienie go od systemów (systemu) prawnych (prawnego) 
innych (innego) państw (państwa). A. Łopatka pisał o tym w ten sposób: „Każdy 
system prawa ma swoje zasady. Jako zasady systemu prawa traktuje się normy 
prawne o szczególnie doniosłym znaczeniu dla tego systemu oraz podstawowe 
postulaty prawne właściwe temu systemowi niezależnie od tego, czy i w jakiej 
mierze zostały sformułowane w przepisach prawnych należących do danego 
systemu. Zasady te odgrywają doniosłą rolę. Wytyczają kierunki przyszłych 
rozwiązań prawodawczych oraz są ważnymi dyrektywami dla wykładni prawa”3. 
Niezależnie od zasad, każdy system prawa ma też pewne cechy, do których należą: 
jednolitość systemu prawa; różnorodność systemu prawa; zupełność systemu 
prawa; oraz określony stopień niesprzecznośći systemu prawa. 

 2 Por. M. Wojciechowski, Pewność prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2014. Autor w dziele tym poddaje analizie różne aspekty pewności prawa w kontekście zarówno 
jego tworzenia, jak i stosowania. 
 3 Por. A. Łopatka, Prawoznawstwo, Wyd. Iuris, Warszawa 2000, s. 223. 
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Jednolitość systemu prawa jest cechą, która wynika przede wszystkim z tego, 
że określony zbiór norm prawnych pochodzi od jednego państwa, które na 
zewnątrz jest reprezentowane poprzez różne organy. W doktrynie mówi się, że 
jednolitość przejawia się przede wszystkim poprzez to, że dany system prawa 
jest „tworem jednorodnym pod względem zamierzeń prawodawczych celów, 
które za pomocą prawa chce osiągnąć prawodawca”, ponadto wskazuje się także 
na to, że „do wyjątkowych należą sytuacje, iż system prawny nie jest dziełem 
jednego państwa”4. Na jednolitość państwa i systemu prawa, jako ważną jego 
cechę, wskazuje bezpośrednio art. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 
zgodnie z którym: „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”. 

W komentarzu do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. znawca proble-
matyki P. Winczorek wskazuje, że: „Jednolitość, czyli unitarność oznacza, że 
żadna z jednostek podziału terytorialnego Rzeczypospolitej nie posiada samo-
dzielności państwowej, nie jest suwerenna. Państwo jest podzielone na jednostki 
terytorialne – gminy, powiaty, województwa i miasta – dla celów administracji 
publicznej. Jednolitości państwa nie zaprzecza istnienie samorządu terytorial-
nego. Samorząd, będący przejawem decentralizacji administracji publicznej 
występuje w Polsce na wszystkich szczeblach podziały terytorialnego, przy czym 
na poziomie województw działa obok organów zespolonej administracji rządo-
wej, której przedstawicielami są wojewodowie”5. 

Różnorodność systemu prawa natomiast wynika z tego, że normy prawne 
składające się całość systemu prawa obowiązują w różnych obszarach stosunków 
społecznych, co z kolei wynika z tego, że prawodawca poddaje regulacji uchwytne 
zewnętrznie zachowania się podmiotów prawa w różnych obszarach przestrzeni 
jurydycznych, tj. cywilno-prawnym, karno-prawnym, administracyjno-prawnym 
etc. Różnorodność wynika więc w jakimś sensie z zastosowania podstawowego 
kryterium odpowiedzialnego za podział prawa na gałęzie (działy), jakim jest 

 4 Por. G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki o państwie 
i prawie, Wyd. MORPOL, Lublin 1999, s. 161. Jak wskazują autorzy: „Sytuacja taka miała miejsce 
w Polsce w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości, gdzie na terenie jednolitego już państwa obo-
wiązywały systemy prawne dawnych zaborców, które z upływem czasu były unifikowane przez 
władze odrodzonego państwa”. Tamże, s. 161-162. 
 5 Por. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r., Wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15-16. „Organy władzy w jednostkach podziału terytorial-
nego państwa jednolitego posiadają prawo decydowania w wielu sprawach lokalnych, dysponują 
samodzielnymi źródłami dochodów, mogą na podstawie upoważnień ustawowych, stanowić prawo 
miejscowe. Nie posiadają one natomiast uprawnień do prowadzenia własnej polityki zagranicznej, 
obronnej, pieniężnej itp.,; nie mogą uchwalać ustaw. Nie mogą też podjąć decyzji o odłączeniu się 
od wspólnoty państwowej, której są częścią”. Tamże, s. 16. 



 Artykuł prawniczy | 133

przedmiot regulacji prawnej, czyli określony rodzaj stosunków społecznych 
normowanych przez prawo. 

Zupełność systemu prawa polega na tym, iż system prawny danego państwa 
„winien być tak skonstruowany, aby zbiór uregulowań, którym on jest, mógł 
zawierać unormowania stanowiące podstawę kwalifikacji prawnej dla każdego 
stanu faktycznego, który w rzeczywistości społecznej zaistnieje, czyli taki zbiór 
uregulowań, który wolny jest od luk w prawie”6.

Z problematyką zupełności systemu prawa wiąże się więc problematyka 
inna, mianowicie dotycząca usuwania luk w prawie7 i zasad stosowanych w toku 
dokonywania tych czynności. Należy przypomnieć, że w sytuacji stwierdzenia 
zjawiska luki w obowiązującym prawie sięga się do rozumowania opartego na 
tzw. analogii, zgodnie z którym zbliżone do siebie z punktu widzenia treści 
stosunki społeczne powinny być z punktu widzenia prawa traktowane w sposób 
podobny, a więc analogiczny. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje analogii, tj. 
analogię z ustawy (analogia legis) oraz analogię z prawa (analogia iuris).

Określony stopień niesprzeczności, to taka właściwość systemu prawa, która 
(ze względu na samo użyte tutaj określenie) dopuszcza wprawdzie istnienie 
niemożliwych do usunięcia sprzeczności, niemniej jednak, jak zauważył to A. 
Łopatka, istota niesprzecznego systemu prawa sprowadza się w zasadzie do tego, 
że „nie może być w nim dwóch norm, z których jedna nakazywałaby działanie 
A, a druga zabraniała czynić A, choć na pierwszy rzut oka można znaleźć takie 
normy. Są to jednak sprzeczności pozorne. Dają się usunąć w wyniku zastoso-
wania różnych dyrektyw wykładni prawa”8. Sprzeczności te sprowadzają się do 
dwojakiego rodzaju, możemy bowiem mówić bądź o sprzecznościach wewnętrz-
nych bądź o sprzecznościach zewnętrznych. Te pierwsze wynikają z kolizji norm 
w obszarze jednego działu prawa lub między działami prawa, natomiast te 
drugie są efektem „zderzenia” się statycznej natury bytu prawa z dynamiczną 
przestrzenią jego obowiązywania, w której istnieją obszary przez to prawo regla-
mentowane. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że tego rodzaju sprzeczność 
zewnętrzna ma charakter obiektywny i nie jest możliwa do uniknięcia. Potwier-
dzeniem jest jej występowanie we wszystkich niemal porządkach prawnych9.

 6 Por. G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki…, s. 162. Jak 
podkreślają autorzy, te cechę systemu prawa negują ci, którzy stwierdzają występowanie zjawiska 
luk w prawie. 
 7 Wśród najczęściej spotykanych luk w prawie wymienia się luki: aksjologiczną, logiczną 
oraz strukturalną (konstrukcyjną). 
 8 Por. A. Łopatka, Prawoznawstwo, Wyd. Iuris, Warszawa 2000, s. 223. 
 9 Por. G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki…, s. 162.
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Praworządność i podstawowe zasady prawa 
a bezpieczeństwo prawne

Niezależnie od wspomnianych cech systemu prawa należy wskazać na powiązane 
z problematyką praworządności zasady, których nieprzestrzeganie bądź naru-
szenie będzie zarazem swoistym łamaniem praworządności w państwie prawa. 
Przede wszystkim wskazuje się tutaj na konieczność względnej stabilności prawa 
jako zespołu norm, w obszarze którego dokonywanie zbyt częstych, a przede 
wszystkim zbyt gwałtownych i bardzo radykalnych zmian powodowałoby sytuację 
niepewności prawnej, w konsekwencji natomiast zupełny brak poczucia bezpie-
czeństwa prawnego, wynikający expressis verbis z braku możliwości przewidywa-
nia obowiązków prawnych stron stosunków prawnych. A. Kość pisał o tym w taki 
oto sposób: „Prawo jest wprawdzie poddane losowi historyczności (ontologicznej 
i chronologicznej – Ł.J.P.), i co się z tym łączy, procesowi zmiany i przemiany, 
ale stabilność prawa dobrze zrozumiana oznacza wyłączenie szybkiej, częstej 
i skokowej zmiany w tworzeniu norm prawnych. Stabilność prawa zakłada kon-
tynuacje w procesie rozwoju, zmiany i przemiany prawa. Odnosi się to nie tylko 
do stanowionych norm prawnych, lecz także do poszczególnych aktów prawnych, 
w szczególności do decyzji sędziowskich oraz aktów administracji publicznej. Do 
elementarnych elementów bezpieczeństwa orientacji należy bowiem przewidy-
walność treści zarówno aktów jak i decyzji. Wymaganie bezpieczeństwa porządku 
łączy się z momentem stabilności w poszczególnych instytucjach prawnych, gdzie 
tzw. materialna moc prawna odpowiada oczekiwaniom bezpieczeństwa prawnego. 
Moment bezpieczeństwa prawnego w orzecznictwie sądowym tworzy zaś żądanie 
jedności i kontynuacji w orzecznictwie”10.

Następnie należy wskazać zasadę, wedle której prawo nie może działać z mocą 
wsteczną, czyli zasadę nieretroakcji prawa (łac. lex retro non agit). Chodzi tutaj 
o sytuację, w której moc wiążąca prawa nie dotyczy tych stanów faktycznych, 
które miały miejsce (zaistniały) przed wejściem w życie danego prawa. Jest 
to szczególnie ważne w sytuacjach nakładania na podmioty prawa nowych, 
nieznanych wcześniej obowiązków prawnych. Wskazuje się także na to, że taka 
ewentualna praktyka wstecznych uregulowań „poza skutkami w postaci spadku 
prestiżu prawa, respektu przed nim, wywołuje także następstwa wyrażające się 
w  braku zaufania do takiego systemu prawa”11.

 10 Por. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005, s. 192. 
 11 Por. G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki…, s.191. 
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Z punktu widzenia obywatela jako adresata normy prawnej – pisał A. Kość 
– „bezpieczeństwo prawne musi być przede wszystkim bezpieczeństwem orien-
tacji. […] Obywatel jako adresat normy prawnej musi wiedzieć, jak ma się 
zachować, aby być w zgodzie z wymaganiami prawa w określonych sytuacjach 
życiowych i układach społecznych i jakiego zachowania ma on prawo oczekiwać 
od drugiej strony. Innymi słowy musi on wiedzieć, jakie ma prawa i obowiązki 
i z jakimi skutkami prawnymi swojego zachowania musi się liczyć”12. Szczególnie 
ważna w tym kontekście jest zasada lex retro non agit, (nazywana inaczej zasadą 
nieretroaktywności prawa) zgodnie z którą prawo patrzy jakby naprzód, nie zaś 
wstecz, gdzie stany faktyczne mające miejsce przed wejściem w życie danego 
prawa nie podlegają jego powszechnej mocy wiążącej. 

Zasadą jest także promulgacja prawa, zgodnie z  którą wyda-
wane przez państwo normy prawne powinny być należycie ogło-
szone. Brak spełnienia tego wymogu „czyni z  prawa uregulowania 
niejawne”, co z kolei powoduje, że „trudno mieć do adresatów norm pretensje  
o nieprzestrzeganie prawa, skoro nie znają oni swoich uprawnień i obowiązków”13. 
Jest rzeczą oczywistą to, że aby dane prawo mogło obowiązywać, musi najpierw 
być uchwalone zgodnie z przewidzianą procedurą, a następnie podane do opinii 
publicznej, czyli właściwie promulgowane w odpowiednich dziennikach urzędo-
wych. Na konieczność ogłoszenia prawa zwracał uwagę już św. Tomasz z Akwinu, 
mówiąc, że prawo to w zasadzie nic innego, jak nakaz prawego rozumu, wydany 
dla dobra wspólnego, ogłoszony przez tego, kto sprawuje nad daną społecznością 
pieczę prawną. Filozof prawa A. Kość pisał na ten temat: „Prawo musi być ogło-
szone (promulgata). Ogłoszenie należy do istotnych cech istnienia prawa. W ten 
sposób zyskuje ono moc wiążącą. Poprzez publiczne ogłoszenie dociera bowiem 
do wiadomości tych, którzy w swoim postępowaniu winni się nim kierować”14. 
Słusznie zwraca się więc uwagę na to, że „nieprzestrzeganie przez państwo wymogu 
należytego ogłoszenia prawa może spowodować że fikcja powszechnej znajomości 
prawa (ignorantia iuris nocet) stanie się fikcja w rzeczywistości”15. 

Jako podstawową zasadę systemu prawa wymienia się także zasadę jasności 
prawa w kontekście wyeliminowania w sposób możliwie pełny w treści prawa 
(aktów normatywnych) zwrotów nieostrych, właściwych dla języka naturalnego. 
Można powiedzieć, że w tym przypadku prawo potrzebuje jakby bezpieczeństwa 
w samym sobie, czyli bezpieczeństwa w prawie poprzez prawo. Trzeba jednak 

 12 Por. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005, s. 191. 
 13 Por. G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki…, s.191.
 14 Por. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005, s. 36.
 15 Por. G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki…, s. 191. 
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pamiętać o stosowanej w procesie wykładni prawa regule, zgodnie z którą nie doko-
nuje się wykładni tego, co jest jasne, czyli clara non sunt interpretanda. Z drugiej 
strony patrząc, chodzi o dokonywanie interpretacji tylko i wyłącznie wtedy, kiedy 
w tekście prawnym wystąpią niejasności, które trzeba z niego koniecznie usunąć.

W kontekście bezpieczeństwa orientacji prawnej należy jeszcze raz za A. 
Kościem powtórzyć, że: „Z punktu widzenia obywatela jako adresata normy 
prawnej bezpieczeństwo prawne musi być przede wszystkim bezpieczeństwem 
orientacji. Obowiązujące prawo powinno wskazać mu kierunek postępowania 
w życiu społecznym. To wymaga jasnej rozpoznawalności miarodajnych treści 
prawnych i przewidywalności przyszłych skutków prawnych”16.

System prawa jako lex a pozytywność i słuszność 
prawa

Jeżeli przyjmiemy, że z punktu widzenia filozofii prawa bezpieczeństwo prawne 
może zaistnieć tylko w przestrzeni bezpieczeństwa prawa jako ius, to należy zgo-
dzić się z J. Potrzeszcz, że wśród środków służących zabezpieczeniu owego prawa 
ius wymienia się przede wszystkim odpowiednio ukształtowany system prawa 
rozumiany jako całość prawa – lex, na który składają się takie cechy jak: jasność, 
jawność, określoność, rozpoznawalność, dostępność, obliczalność, przewidywal-
ność, ciągłość, stabilność, trwałość, koncentracja, skodyfikowanie, pozytywność, 
promulgacja, społeczna skuteczność, niezawodność, praktyczność, niesprzeczność, 
spójność, przejrzystość systemowa, brak nadmiernej złożoności aktów prawnych 
oraz ich nadmiernej ilości, jednolitość sądowego stosowania prawa, niedziałanie 
oprawa wstecz, zasada ochrony praw słusznie nabytych, odpowiednie vacatio legis17. 

Pozytywność jako jedna z najważniejszych cech prawa gwarantujących bez-
pieczeństwo prawne to przede wszystkim konkretność prawa, jego byt, istota, 
materia i forma. W nauce filozofii prawa wskazuje się, że do pozytywności prawa 
należą ponadto takie faktory jak: jasne i wyraźne określenie treści i formy norm 
prawnych; ogłoszenie prawa wszystkim obywatelom w sposób jasny i dostępny; 

 16 Por. A. Kość, Podstawy filozofii…, s. 191. 
 17 Por. J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne…, s. 276. „Należy podkreślić, że katalog cech, 
traktowanych także jako subzasady podporządkowane zasadzie pewności prawa – lex, nie jest 
zamknięty. Także ich wzajemne relacje mogą być ujmowane w różny sposób przez różnych bada-
czy, którzy mogą także, kierując się logiką wynikania, zhierarchizować te cechy – subzasady. […] 
Natomiast pewność prawa – lex jest wartością instrumentalną, która zasługuje na ochronę jedynie 
w przypadku spełniania swojej właściwej funkcji, którą jest urzeczywistnianie bezpieczeństwa 
prawnego człowieka”. 
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ujęcie prawa w określoną strukturę i system18. Tylko bowiem prawo, które jest 
prawem pozytywnym posiada realną siłę oddziaływania i może przebić się w życiu 
społecznym z żądaniem powinności w stosunku do podmiotów prawa jako pod-
miotów odpowiedzialnych za działanie lub zaniechanie działania. Z pozytywnością 
prawa łączy się immanentnie skuteczność prawa, którą gwarantuje z kolei przymus 
prawny. Prawo, które nie ma możliwości wymuszania zachowań, jest nie tylko 
prawem ułomnym i niedoskonałym, lecz w ogóle nie jest uważane za prawo pozy-
tywne. Faktyczna i realna skuteczność prawa jest bowiem niezbędnym elementem 
składowym każdorazowej mocy wiążącej prawa. Przeforsowanie prawa natomiast, 
rozumiane jako możliwość jego „przeprowadzenia”, „postawienia na swoim”, jest 
w zasadzie równoznaczne z jego empirycznym i socjologicznym obowiązywaniem. 

Jako istotny element bezpieczeństwa prawnego w ogóle autor chciałby wska-
zać także na słuszność prawa rozumianą jako pewien formalny „sprawdzian” 
prawa dokonany z punktu widzenia prawidłowości woli prawodawczego żądania. 
Niezwykle miarodajne są tutaj rozważania przeprowadzone w ramach jednej ze 
szkół filozoficznoprawnych, nazywanej niekiedy szkołą marburską neokantyzmu, 
z jej głównym przedstawicielem na gruncie filozofii prawa, Rudolfem Stammle-
rem (1856-1938). Zdaniem Stammlera bowiem należy „krytycznie zbadać i roz-
ważyć, pod jakimi powszechnie ważnymi warunkami może jakaś historycznie 
uwarunkowana regulacja społeczna uzyskać właściwość obiektywnej słuszności. 
Kiedy scharakteryzujemy jedność owych warunków pod wyrazem „prawidło-
wość”, wówczas będziemy musieli ustalić ją w aspekcie życia społecznego”19.

Stammler ma tutaj na myśli możliwość badania czystej formy prawnej rozumia-
nej jako jednolite kryterium regulacji życia społecznego, stawiając zarazem pytanie 
o przyczynę podstawowej prawidłowości tego życia, czyli pytanie o powszechnie 
ważną zasadę regulacji społecznej. Nie każda bowiem regulacja zewnętrzna, która 
posiada formalną właściwość prawną, jest już przez sam ten fakt treściowo pra-
widłowa. Środkiem do odnajdywania słusznego prawa czyni Stammler krytyczny 
namysł nad obowiązującym prawem, gdzie formalna idei słuszności, wprawdzie 
treściowo zupełnie pusta, ma jednak do spełnienia niezwykle ważną rolę. 

Metoda formalna, której istota przejawia się w postawieniu kwestii prawidło-
wości, pozwala „przekształcać historycznie odziedziczony materiał na obiektywnie 
prawidłowy, ale nie bezwzględnie dla wszystkich ludów i czasów”, i jest zarazem 
oryginalnym „sprawdzianem” powszechności stawiania kwestii prawidłowości 
prawa w sensie słusznego żądania prawodawcy. Postawiona przez Stammlera ponad 

 18 Por. A. Kość, Podstawy filozofii…, s. 87. 
 19 Por. R. Stammler, WuR, s. 175.
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sto lat temu kwestia kategorii prawidłowości prawa, jak wspomniałem o tym w swo-
jej rozprawie doktorskiej „nie doczekała się jeszcze należytego opracowania, a więc 
tym bardziej zasługuje na pilną uwagę filozofów prawa. Funkcja bowiem, którą ma 
ona do spełnienia, prowadzi do uzasadnienia podstaw wiążącej każdorazowego 
prawa pozytywnego, które będąc wyrazem suwerennego żądania prawodawcy, 
wskazuje zarazem w swej istocie na treść woli, która jako noumen badany sam 
w sobie, także posiada swoją przyczynowość, a więc także swoje prawo”20.

W kontekście bezpieczeństwa prawnego chciałbym przywołać i wskazać 
niezwykle ważny, obszerniejszy fragment rozprawy habilitacyjnej prof. Jadwigi 
Potrzeszcz pt. Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, gdzie mowa 
jest o bezpieczeństwie prawnym jako naturalnym prawie człowieka. J. Potrzeszcz 
uwypukla to podstawowe i fundamentalne  prawo każdego człowieka w taki oto 
sposób: „Istnienie ugruntowanej w naturze człowieka potrzeby bezpieczeństwa 
uzasadnia istnienie naturalnego prawa człowieka do bezpieczeństwa. Istnienie 
tego prawa jest czymś tak naturalnym i ma tak rudymentarny charakter, że 
często w ogóle nie jest uświadamiane. Chociaż prawo człowieka do bezpieczeń-
stwa prawnego najczęściej nie jest brane pod uwagę jako odrębne prawo, lecz 
funkcję gwarancji bezpieczeństwa w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych 
człowieka pełnią wyodrębnione i expressis verbis wyrażone prawa i wolności 
człowieka i obywatela, to podejmowane są także w literaturze prawniczej próby 
szczegółowego określenia tego prawa. Wskazanie na bezpieczeństwo jako prawo 
człowieka jest bardzo istotne z punktu widzenia jednostki w jej relacji do pań-
stwa jako wspólnoty zorganizowanej politycznie oraz posiadającej kompetencję 
stanowienia powszechnie wiążącego prawa. Innymi słowy akcentując roszczenie 
jednostki do bezpieczeństwa należy tym samym podnieść roszczenie wobec pań-
stwa, którego właściwym celem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa swoim 
obywatelom a także wszystkim innym osobom mieszkającym na jego terenie. 

Ponieważ jednym z najważniejszych sposobów oddziaływania państwa na 
życie poszczególnych jednostek oraz całego społeczeństwa w ogólności, jest 
tworzone przez to państwo prawo, należy podnieść także roszczenie do bez-
pieczeństwa prawnego. Naturalne prawo człowieka do bezpieczeństwa wyni-
kające z jego potrzeby bezpieczeństwa może i powinno znaleźć swoją ochronę 
w państwie jako politycznej formie egzystencji istniejącej w nim wspólnoty. 
[…] Zapewnienie bezpieczeństwa jest koniecznym i podstawowym warunkiem 
wszechstronnego rozwoju poszczególnych jednostek oraz społeczeństwa jako 

 20 Por. Ł. J. Pikuła, Idea prawa słusznego i jej znaczenie w myśli filozoficznoprawnej Rudolfa 
Stammlera, KUL 2010 (maszynopis). 
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całości, a zatem stanowi istotny warunek realizacji dobra wspólnego, które jest 
zarazem właściwym celem państwa”21. 

Zwrócenie uwagi na prawnonaturalny charakter prawa człowieka do bezpie-
czeństwa prawnego jest sprawą niezwykle ważną i wynika ze szczególnej pozycji 
człowieka w porządku prawa i porządku bytu świata w ogóle. Tylko człowiek 
bowiem jest podmiotem prawa i tylko człowiek jest w stanie pojąc różnicę między 
Sein i Sollen, tym, co jest, a tym, co być powinno. Można powiedzieć, że szcze-
gólnej pozycji ontologicznej człowieka odpowiada jego analogiczna, szczególna 
pozycja w prawie. Natomiast z ontologicznie uzasadnionej odpowiedzialności 
osobowej człowieka „wypływa dla prawa podstawowe zadanie ochrony egzysten-
cjalnej wolności człowieka poprzez ustanowienie podstawowych praw człowieka. 
Chodzi o to – jak podkreśla A. Kość – aby człowiekowi w jego osobowym bycie 
zagwarantować należną mu sferę osobistą, zagwarantowaną ochroną prawną. 
Ochrona ta odnosi się przede wszystkim do danego człowiekowi przez naturę 
pierwotnego posiadania osoby, a mianowicie: życia, ciała i wolności poruszania 
się. Następnie ochrona ta odnosi się do osobowej sfery duchowej człowieka jako 
ochrona wolności sumienia, wyznania i wyrażania myśli, która jest zamknięta nie 
tylko przed współobywatelami, ale także przed władzą państwową. […] Zadaniem 
prawa jest zagwarantowanie człowiekowi danego mu przez naturę prawa do roz-
woju osobowości i zabezpieczenie prawnie chronionej przestrzeni działania”22.

Tego wszystkiego nie da się osiągnąć za pomocą samej tylko formalnej 
idei prawa, niezbędna wydaje się być więc nie tylko pozytywizacja prawa, jego 
zobiektywizowanie, lecz także bezpieczeństwo prawne rozumiane jako naturalne 
prawo człowieka wynikające z jego godności i szczególnej ontologicznej pozycji 
w porządku bytu świata w ogóle. Aby te wszystkie zadanie prawidłowo wypełnić, 
prawo potrzebuje bezpieczeństwa w samym sobie, tzn. wewnątrz siebie, stąd 
też można powiedzieć, że potrzebne jest bezpieczeństwo prawa rozumiane 
i interpretowane jako bezpieczeństwo prawne w sensie ścisłym i właściwym. 
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Streszczenie
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na podstawowe cechy i  właściwości systemu 
prawa, które gwarantują szeroko rozumiane bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo 
prawa w  prawie i  poprzez prawo. Autor pragnie zwrócić uwagę na postulowaną od 
niedawna w doktrynie konieczność rozumienia bezpieczeństwa prawnego jako natural-
nego prawa człowieka, które nie tylko nie jest brane pod uwagę jako jakieś „odrębne”, 
substancjalnie pojmowane prawo, lecz w ogóle nie stanowi przedmiotu szeroko rozu-
mianej świadomości prawnej podmiotów prawa, co z  kolei uznać należy za istotny 
mankament systemu prawa. Należy więc przypomnieć postawioną w doktrynie tezę, 
że naturalne prawo człowieka do bezpieczeństwa prawnego powinno znaleźć swoją 
ochronę w państwie jako politycznej formie egzystencji istniejącej w nim wspólnoty. 

Słowa kluczowe: filozofia prawa, bezpieczeństwo prawne, pewność prawa, prawo-
rządność, prawo naturalne

Summary
The purpose of the publication is to draw attention to the basic features and characteristics 
of the legal system, which guarantee legal security. The author wishes to draw attention to 
understanding of legal security as a natural human right. Legal security is not understood 
as a “separate”, substantively perceived law. It is not the objest of legal awareness, which 
should be regarded as a significant disadvantage of the legal system. It should be recalled 
that the human right to legal security should find its protection in the state.

Key words: legal philosophy, legal security, legal certainty, rule of law, natural law
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 Emilia Czepczyńska

Structure of the education system in 
England
Struktura systemu oświaty w Anglii

1. Introduction

If one wishes to talk about the most important changes in the education sys-
tem, presenting the organization structure of the education system in a given 
country is a good place to start.  As far as Great Britain and Northern Ireland 
are concerned, it is impossible to talk about one British education system. Edu-
cation, including its structural framework, and above all, the legal basis of its 
functioning, differs between England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 
Undeniably, there are some similarities such as identical institutions or systemic 
solutions. However, presenting all four British education systems simultaneously 
is unfeasible. Even though the education systems in England and Wales are the 
most similar, there are differences between them.  The organization structure 
of English education itself is fairly complex; therefore, demonstrating the English 
and Welsh education systems in one study might pose some difficulties. Below 
are presented the issues related to the English education system.

2. Types and kinds of schools

a. State schools - independent schools

The English education system consists of state schools (also called maintained 
schools) and independent schools (also called public schools). 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 142

State schools, due to the entity that runs the school and admission policies or 
even the issue of a religious character of the school, may operate in one of several 
forms. Firstly, there are community schools (the primary kind of maintained 
schools). These are the schools established and run by the local government 
authority exclusively, with no restrictions on school admissions or staffing poli-
cies. Moreover, community schools cannot have a religious character. Secondly, 
there are foundation and trust schools run by a charity where the governing 
body possesses the majority of competences. Thirdly, there are voluntary con-
trolled and voluntary aided schools1.  The division of schools into aided and 
controlled has its origins in Article 9 sec. 2 and Article 15 of the Education Act 
of 19442. These provisions established county and voluntary schools and divi-
ded schools – not established by the local education authorities (i.e. voluntary 
schools) – into two types on the grounds of funding from the state. According 
to the provisions of Article 15 of EA 1944, the term ‘aided’ was given to schools 
that financed independently at least 50% of their operations, and ‘controlled’ to 
schools that could not be responsible for covering even 50% of their expenses. 
The remainder of the money for covering the costs of maintaining the school 
was received from the state budget3. Currently, the majority of voluntary aided 
schools are faith schools. A charity organization (usually a church or a religious 
organization) runs the school. Voluntary controlled schools are a combination of 
a community school and a voluntary aided school, where the responsibilities of 
the governing body are divided between the local authorities, the school board 
and the charity organization itself4.  

Apart from schools funded to some extent from the state budget, independent 
schools operate in the English education system. These are schools that follow 
their own laws and operate based on regulations different from maintained 
schools. In the Education Act of 19965, an independent school is any school at 
which full-time education is provided for five or more pupils of compulsory 
school age and which is not a school maintained by a local education authority6. 
Special attention should be drawn to the fact that English private schools are 

 1 The Article 20 sec. 1 of The School Standards and Framework Act (24th July 1998), (1998, 
ch. 31), further: SSFA 1998.
 2 The Education Act 1944 (3rd August 1944), (1944, ch. 31), further: EA 1944.
 3 See K. Kotłowski, Szkoła angielska po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1960, pp. 54-55, 
B. Lawrence, The Administration of Education in Britain,  London 1972, pp. 67-68.
 4 https://www.gov.uk/types-of-school/overview [access: 7 May 2016].
 5 The Education Act 1996 (24th July 1996), (1996, ch. 56), further: EA 1996.
 6 See D. Lawson, The Charities Act and Independent Schools, “Education Law Journal” 2009, 
no 1, pp. 1-11.
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often referred to as public schools, especially those prestigious schools with a long 
tradition and history. This stems from the fact that in the past public schools were 
often established in opposition to home schooling or faith schools – available only 
for the followers of a particular religion. The term ‘public’ was used to indicate 
that access to them was not restricted. However, these schools charged fees, and 
the tuition served in fact as an effective way of selecting students7. 

b. Academies

The division of schools, commonly known and accepted throughout the world, 
is the following: private schools and state schools (public and non-public). In 
England, there are also schools that cannot be unequivocally categorized as 
either public or non-public schools. They are academies regulated mainly by 
the provisions of the Academies Act of 20108.  If the criterion of division is 
freedom of running a school, obviously, private schools and state schools are at 
opposite ends of the scale. Academies are situated in the middle of that scale. 
Their freedom of operating is wider than maintained schools and smaller than 
independent schools.  These schools have more freedom and control over staff 
hiring, curriculum design, changes of school hours and term dates in a generally 
accepted school calendar9. 

Academies are schools funded directly from the state budget and independent 
of local authority control. They’re run by an academy trust and have decidedly 
more freedom than state schools. For several years, the English education system 
has been in the process of intense transformations of various kinds of schools 
into academies. At present, slightly above 2,000 of 3,381 secondary schools 
are academies, while 2,440 of 16,500 schools have academy status. Academy 
status was originally reserved for schools in urgent need of improvement in 
order to increase standards and provide equal opportunities. However, well-
-functioning institutions, schools achieving success and receiving high marks 
were transformed too. The decision has been made that by 2020 all schools must 
have converted into academies. On the one hand, this action can be considered 

 7 See Z. Kukulski, Tak zwane „public schools” w Wielkiej Brytanii, London 1942; J. Graves, 
Policy & Progress in Secondary Education 1902-1942, London 1943, pp. 178-199.
 8 The Academies Act 2010 (27th July 2010), (2010, ch. 32), further: AA 2010.
 9 See D. Wolfe, Schools: The Legal Structures, the Accidents of History, “Education Law 
Journal” 2013, no 2, p. 109; E. Capewell, Education Bill 2011 – Law Reform or Politics?, “Education 
Law Journal” 2011, no 2, pp. 95-97.
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as justifiable because of the unification of the English education system – the 
first since its functioning. Nevertheless, it could be its only advantage. Firstly, 
converting all schools into academies would mean removing local authorities 
from the planning of education.  The two-tier system would operate: the Depart-
ment of Education – academies. In this way local communities would be cut off 
from influencing education in their small homelands. Secondly, academies have 
a wide range of privileges, including setting school hours, the length of classes 
and term dates. Thus, only theoretically, education in every English school could 
look in a different way. The idea has been strongly criticized by the opposition 
and citizens in the Parliament, the media and on the Internet. Therefore, the 
government resigned from converting all schools into academies, except those 
with actually low performance10. 

The original idea of converting schools with poor performance into aca-
demies was worth considering,  Frequently, schools maintained by the body 
that is in charge of only one institution provide high standards of teaching and 
pupils from such schools achieve high results. Moreover, one might expect that 
if for many years the local government found it difficult to improve the school’s 
performance, assigning responsibility for operating an educational institution 
to an organization whose statutory aim would be to run the school, (provide as 
much freedom as possible) and make individual financing agreements (a broadly 
defined individualization of an institution) might bring the expected results. 

Several fundamental differences may be pointed out between the three types 
of English schools mentioned above. Maintained schools and academies have 
a similar source of funding – the state budget. However, maintained schools 
are funded through the local authority and academies are funded directly by 
the Department of Education.  Conversely, public schools’ funding depends on 
individual arrangements of the governing body. The money may come from 
tuition fees or donations and investments made by the school. The issue of 
school accessibility and admissions of new students is another criterion for 
differentiating between the three types of schools. Once again public schools 
stand out. The body that runs the school is entitled to set their own rules of 
school admission.  In maintained schools and academies, school boards (e.g. 
foundation schools) or local authorities (e.g. community schools) are entitled 
to set rules of pupils’ admission, but they are obliged to follow the Admission 

 10 http://www.bbc.com/news/education-35815023 [access: 8 May 2016].
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Code11. The issue of ownership rights of school properties is an important factor 
classifying English schools. The buildings and the land used by the school may 
belong to the local government (e.g. community schools), the governing body 
(e.g. voluntary aided schools) or the school (e.g. academies) itself. When distin-
guishing between schools in England, one of the fundamental issues is the staff 
employment, especially the employer. In maintained schools the sine qua non 
condition is to obey statutory regulations regarding the staffing. In academies 
a partial modification of certain conditions was allowed. In contrast, public 
schools have their own staffing policies12. 

c. Other schools

While the three types of schools mentioned above form the majority of schools 
in England, there are other types of school including grammar schools, pupil 
referral units, free schools, city technology colleges, sixth form colleges, boarding 
schools or faith schools. 

A secondary state school (regardless of the category it belongs to: community, 
foundation, voluntary) may function as a grammar school. Grammar schools can 
be easily differentiated from other state schools by the following criterion – the 
selection of pupils on the basis of academic abilities and skills (Article 104 of 
SSFA 1998). Currently binding regulations of SSFA do not allow for establishing 
new grammar schools so as to minimize the number of schools conducting the 
preliminary selection of pupils13. 

Maintained schools include pupil referral units.  They are education institu-
tions specifically organized to provide education for children who are excluded, 
sick, or otherwise unable to attend a mainstream school. Pupil referral units, 
frequently called short stay schools or alternative provision, ensure that students 
can comply with their duty of compulsory education (Article 19 of EA 1996)14. 

Free schools are a particular subtype of academies. They are schools at the basic 
level, established from the initiative of parents of school-age children in response 

 11 Admission Code is a set of  regulations concerning the admission of students issued by 
the  Secretary of State for Education based on regulations of the Article 84 in SSFA.
 12 See D. Wolfe, Schools: The Legal Structures, pp. 109-110.
 13 See D. Wolfe, Schools: The Legal Structures, p. 100.
 14 See Department for Education, Alternative Provision. Statutory guidance for local author-
ities, London 2013, pp. 5-9.
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to the growing educational needs of the local communities15. In England in the 
years 2001-2011, there was the largest increase in people born since the 1950s of 
20th-century. The country’s duty was to ensure children a place at primary schools. 
Undoubtedly, this was the basic factor of the offensive policy of the Ministry of Edu-
cation to encourage citizens to set up new independent schools and free schools16. 

City technology colleges are another subtype of academies. They are state-
-funded schools  independent of local authority control for pupils aged 14-19. 
The curriculum has a particular emphasis on technological and practical skills. 
City technology colleges are often connected with business. Therefore, the run-
ning costs are partially met by private business sponsors cooperating with the 
colleges (Article 15 sec. 4 of the Academies Act of 2010). 

Alongside city technology colleges, studio schools (established for the same 
age group) operate. They are academies that provide education and practical 
training. Hence, they can be called vocational schools offering vocational quali-
fications in the following fields: medicine, tourism, engineering, logistics etc. 
They are designed to give students practical skills.  They are established from 
the initiative of local entrepreneurs in response to the demand for well-qualified 
and experienced employees17. 

Sixth form colleges are educational institutions in England offering a 2-year 
period of academic education where students above the age 16 study for advanced 
school-level qualifications, such as A-levels (The General Certificate of Education 
Advanced Level). 

Schools in England can have a religious character. Faith schools can be dif-
ferent kinds of schools, not only community schools. Every school, regardless 
of the category or the kind it belongs to, can be a faith school following the rules 
of church or religious organization affiliations among pupils and teachers18. 

One cannot forget about the unique type of English schools – boarding schools. 
These so called pensions operate according to the National Minimum Standards 
for Boarding Schools19. They may be state schools (state boarding schools) or 
private (independent boarding schools), co-educational or single-gender schools.

 15 See N. Harris, Local Authorities and the Accountability Gap in a Fragmenting School 
System, “The Modern Law Review” 2012, Volume 75, Issue 4, pp. 525-528.
 16 See A. Morse, Capital funding for new school places, London 2013, p. 7, R. Allen, Replicating 
Swedish ‘free school’ reforms in England, “Research in Public Policy” 2010, Issue 10, pp 4-7.
 17 See D. Wolfe, Schools: The Legal Structures, p. 101.
 18 See R. Gold, Admission to Maintaiened Faith Schools in England, “Education Law Journal” 
2012, no 1, pp.1-2.
 19 See Department for Education, National Minimum Standards for Boarding Schools (1st 
January 2013), London 2013.
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 3. Compulsory school age and education

According to the current legislature, education is compulsory for all children and 
young people in England between the ages of 5 and 1620. A person begins to be of 
compulsory school age when he attains the age of five. Schooling is compulsory 
from the first trimester of the year a child turns five years. If children turn five 
between 1 April and 31 August, they will start school on 1 September. If children 
turn five between 1 September and 31 December, they will start school on 1 January. 
Children who turn five between 1 January and 31 March have to start school on 1 
April (Article 8 sec. 3 of EA 1996). Compulsory schooling at the age of 5 was first 
introduced in the Elementary Education Act of 1870.21 Ten years later, compulsory 
education after age five was established (1880 Elementary Education Act22). The 
main reason for setting such a low age limit was protecting children from using 
them as cheap workforce23. Increasingly, children start school at the age of 3 or 4. 

A person ceases to be of compulsory school age if he attains the age of 16 on 
the last Friday of June of a given school year. However, in October 2013 com-
pulsory education was prolonged to age 17, and in 2015, to age 18. It should be 
understood not only as a duty to attend a school and receive education but also 
to participate in professional training (Article 1 of ESA 200824)25. 

Parents or legal guardians of every child of compulsory school age shall 
cause him to receive efficient full-time education suitable to his age, ability 
and aptitude, and to any special educational needs he may have (disabilities, 
developmental delays, exceptional abilities, etc.). 

4. Primary, secondary and further education

The education system in England is divided into three stages: primary, secon-
dary, further education. Primary and secondary education is provided by two 
types of school: primary schools and secondary schools. According to Article 5 

 20 See Department For Children, School and Families, Ensuring Children’s Right to Education. 
Guidance to the legal measures available to secure regular school attendance, London 2015, p. 2.
 21 The Elementary Education Act 1870 (9th August 1870), (1870, ch. 75).
 22 The Elementary Education Act 1880 (26th August 1880), (1880, ch. 23).
 23 See Department for Education, ‘Evidence check’ memorandum. School starting age’, London 
2014, p. 1.
 24 The Education and Skills Act (26th November 2008), (2008, ch. 25).
 25 https://www.citizensadvice.org.uk/education/school-education/access-to-educa-
tion/#h-compulsory-scool-age [access: 7 May 2016]
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of EA 1996, they provide primary and secondary education. In accordance with 
Article 2 sec.1 of EA 1996, primary education is suitable to the requirements 
of junior pupils who have attained the age of 2 and who have not attained the 
age of 5, and pupils who have attained the age of 5 and have not attained the 
age of 10 years and 6 months. In some special cases, because of the individual 
needs of pupils, they may receive primary education until they attain the age of 
12 (Article 2 sec. 1 point c and Article 3 sec. 2  of  EA). Secondary education is 
provided for pupils between the ages of 11 and 16. 

Further education is offered to pupils who are over compulsory school age 
(the age of 16). After having taken the GCSE’s at the end of secondary education, 
pupils over 16 may continue their education until the age of 18. They may receive 
academic qualifications or vocational qualifications. Before the introduction 
of compulsory school age (until attaining the age of 18) in 2005, pupils were 
allowed not to continue further education and to go to work after secondary 
education. Academic qualifications can be received in the so-called sixth form 
(this term is used because education in secondary school lasts 5 years). The 
majority of secondary schools offer education in the sixth form. As an alter-
native, there are many sixth form colleges that will offer the same courses for 
students at schools that do not have a sixth form. The sixth form education lasts 
two years and offers A-level courses preparation for A-level exam (similar to the 
matriculation exam in Poland). The International Baccalaureate is also offered 
by some schools. Passing one of these exams is required of students before they 
enter higher education. 

Vocational qualifications courses are offered to students who want to fur-
ther their education by studying a vocational course that will provide them 
with a hands-on experience and education26. They can be compared to Polish 
technical schools and vocational schools. Vocational programmes are offered in 
many secondary schools, special colleges and even universities. 

The English education system cannot be described as homogeneous. The 
dynamic formation of the organization structures of education since the first half 
of 19th-century, the lack of certain turning points in history, and above all, the 
introduction of new legal solutions  without a simultaneous repeal of the existing 
regulations have contributed to the shape of the present structure of the educa-
tion system in England. The first encounter with English education can cause 
a sense of disorder, lack of logic, and even chaos. The above-mentioned divisions 

 26 http://www.internationalstudent.com/study_uk/education_system/further_educa-
tion/#academic-qualification [access: 7 May 2016]
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of different types of schools are difficult. The classification is complicated, and 
further criteria for the division overlap and interlink27. Generally, education in 
England is divided into three levels: primary, secondary and further, with one 
exception. In some local government units, in addition to primary schools and 
secondary schools, middle schools operate. Due to their characteristic legal status 
defined in The Education (Middle Education) (England) Regulations 200228 , 
middle schools operate rarely. 

Middle schools began to appear in English education in the 1960s of the 
20th-century. They were proposed by local authorities as a solution to problems 
with space for school facilities. During the 1940s and 1950s, it was recommen-
ded to build small secondary schools that would house only one (specialized) 
institution e.g. the grammar or technical schools. This proved to be a problem 
when comprehensivisation began to take hold in the 60s. Comprehensive schools 
were supposed to select its intake on the basis of detailed verification of candi-
dates and complicated admission process. Local governments, due to financial 
issues, were obliged to run comprehensive schools and use the same buildings. 
Therefore, the same problem reoccurred annually – a large number of students 
and a small amount of classrooms. Introducing middle schools was an attempt 
to solve the problem. 

The 1964 Education Act regulated the functioning of middle schools29. The 
Act granted limited experimental status to middle school and permitted schools 
to set a variety of ages to transfer from primary school to secondary school. 
According to the two-tier school system,  pupils were required to transfer from 
primary school to secondary school at the age 11, as had been the case since 
1926. The change from 1964 enabled bodies operating schools to flexibly convert 
the existing primary and secondary schools so as to group students effectively. 
Although Sir Alec Clegg, Chief Education Officer of the West Riding of York-
shire, proposed that schools should be organized in three tiers with age ran-
ges 5-9 (primary school), 9-13 (middle school) and 13-18 (secondary school), 
only some schools took his proposal under advisement. (Interestingly, among 
the small amount of middle schools which operate today – i.e. in the school 
year 2015/2016, the vast majority, approximately 90% of schools, take in pupils 
between the ages of 9 and 13.  

 27 See J. E. Hales, British Education, Edinburgh 1940, p. 11.
 28 24th July 2002, (2002, No. 1983).
 29 The Education Act 1964 (31st July 1964), (1964, ch. 82).
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The introduction of a new school type and a new division of education stages 
could not be justified only with school facilities. Educational arguments were put 
forward for the amendment. The main educational justification for this kind of 
school was a belief, shared by many school teachers, that there is a similarity in 
the kinds of interests and needs and ways of learning of children within this age 
group (9-13) which could be better catered for if they could be brought into the 
same school. The separation at the age of 11 was inadvisable. Instead, the education 
should last for 4 years in the same educational institution. It was also believed that 
attending a middle school would enable pupils to go from primary school to secon-
dary school. The development of middle schools was rapid. In a few years more than 
1000 middle schools were established, and after a few more years, there were almost 
200030. No specific provision for categorization of middle schools was made. Due 
to the way of funding and other regulations, schools still had to be categorized as 
either Primary or Secondary Schools. In accordance with Article 3 of the Education 
(Middle Education) (England) Regulations 2002, if  the school has a wider primary 
age range of pupils than of secondary age range pupils, the middle school shall be 
deemed to be a primary school. If the school has a wider secondary age range of 
pupils than of primary age range pupils, the middle school shall be deemed to be 
a secondary school. If the school has a primary age range of pupils which is equal 
to that of its secondary age range of pupils, after hearing the recommendation of 
the local education authority, the Secretary of State for Education shall determine 
whether the middle school shall be deemed to be a primary or secondary school. 

The number of middle schools continued to grow systematically until the 
late 1980s when the gradual decline was given a boost with the introduction of 
the National Curriculum. The Curriculum has been organized into 4 sections, 
known as Key Stages. Key Stage 2 ended when pupils have attained the age of 
11. The implementation of the curriculum led authorities to reorganize their 
provision, returning to the traditional Primary/Secondary split31.

5. Key Stages

The National Curriculum was created in 1989. Its aim was to unify education in 
different schools and set minimal standards that, regardless of a place of study-
ing, pupils would receive education at a similar level. The National Curriculum 

 30 http://www.educationengland.org.uk/history/chapter06.html#04 [access: 7 May 2016]
 31 http://www.middle-schools.co.uk/history/middle-schools-in-england [access: 7 May 2016]
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applies to pupils aged 5-16 in state schools. For each subject and for each key 
stage, the National Curriculum sets out what pupils should be taught and what 
knowledge and skills they are expected to have in each subject32. 

The National Curriculum in England is organized on the basis of four key 
stages. The four Key Stages are: Key Stage 1 for ages 5 -7 (Years 1 and 2), Key 
Stage 2 for ages 7 – 11 (Years 3, 4, 5 and 6), Key Stage 3 for ages 11 – 14 (Years 
7, 8 and 9) and Key Stage 4 for ages 14 – 16 (Years 10 and 11).

In the new curriculum the following subjects are compulsory at all Key Stages: 
English, Mathematics, Science (Chemistry, Biology, and Physics), Computing, 
Physical Education and Religious Education. Other compulsory subjects at Key 
Stages 1–3 are: Art and Design, Design and Technology, Geography, History and 
Music. Moreover, schools must provide one foreign language (at Key Stage 2 and 
3) and Citizenship and Sex and Relationship Education (at Key Stage 3 and 4). 
Even though some subjects are not compulsory after Key Stage 3, schools are 
obliged to provide them as electives for students who are willing to continue 
attending a given class33. 

After Key Stage 1 and 2, when children are respectively 7 and 11 years old, 
they have to take the national exam – Standard Assessment Task (SAT). Pupils are 
assessed in English (reading, grammar, spelling and punctuation), Mathematics 
and Science. Until 2008 pupils were required to take the exam after Key Stage 
3. However, the national testes were abolished. Instead, teacher assessments 
are required in all the subjects of the National Curriculum. Since the early 90s 
of the 20th-century, the assessments have been subject to a variety of criticism. 
The main point of concern was that the constant assessment of pupils’ know-
ledge (every 2-3 years) places them under stress34. In May 2016 the SATs were 
administered in a slightly modified form for the first time. The way of pupil’s 
assessment has been changed – the answer is either correct or incorrect – in order 
to compare the results from different schools easily. The aim of such evaluation 
process of the youngest pupils was to become familiar with the level of schools in 
England in general and in particular schools. Consistent test scores are supposed 
to enable easier evaluation of teachers and head teachers. Poor performance of 

 32 Department for Education and Employment, The National Curriculum. Handbook for 
primary teachers in
England. Key stages 1 and 2, London 1999, p. 4.
 33 Department for Education, The National Curriculum in England. Framework document, 
London 2014, pp. 7-8.
 34 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/3499119.stm [access: 7 May 2016]
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pupils during the exam may result in the teacher’s or headmaster’s termination35. 
Parents and teachers expressed their skepticism about this solution.

At the end of Key Stage 4, pupils take the General Certificate of Secondary 
Education exam (GCSE). The compulsory subjects at GCSE level are: English, 
Mathematics and Science. Pupils are also offered a wide range of optional sub-
jects e.g. a Modern Foreign Language, History, Art, Geography, Sociology or 
Psychology. 

After completing the sixth form, students can take The General Certificate of 
Education (GCE) Advanced Level (also known as A-level). A-levels are regarded 
as equivalent to Polish matriculation exam. The satisfactory score obtained 
at the exam allows students to pursue further academic education. A-levels 
require studying chosen A-level subjects over a two-year period and sitting for 
an examination at the end. Apart from regular subjects such as Mathematics, 
English, Biology, Chemistry or History, students may choose to take the following 
subjects: Economics, Psychology, Religious Education or Physical Education. 

6. Conclusion

The structure of education system in England is extraordinary. There is a clash 
between two opposing elements of that system. On the one hand, tradition and 
the same solutions and institutions such as compulsory schooling for pupils at 
the age of 5 (which has not been changed since its establishment despite the 
waves of criticism) are visible. Teachers, parents and scientists claim that chil-
dren start school at too young an age in England. While compulsory education 
begins in England at the age of 5, in the majority of other countries, pupils begin 
education at the older age. On the other hand, new ideas appear concerning 
the way of operating schools, school funding, governing bodies and the range 
of privileges given to headmasters or bodies running educational institutions. 
Therefore, for the past 50 years, different types and kinds of schools i.e. main-
tained, voluntary aided, free schools or academies have been created, without 
implementing a thorough reform which would unify the organization structure 
of the education system. 
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Summary
The article discusses the structure of the English education system, considering two 
main categories of schools: public and non-public in the first place. However including 
academies, as institutions special only for education system in England. The paper pays 
also attention to the issue of primary, secondary and further education, as well as the 
role of key stages. 

Keywords: school, education system, types of schools, England, compulsory school age

Streszczenie
W  artykule omówiono strukturę angielskiego systemu oświaty, mając na względzie 
przede wszystkim kategoryzację szkół na publiczne i niepubliczne, z uwzględnieniem 
w tym dychotomicznym podziale akademii, tj. placówek o szczególnym charakterze, 
wyjątkowych tylko dla szkolnictwa w Anglii. W pracy poruszono również inne zagadnie-
nie, nieodłącznie związane z systematyzacją oświaty w danym państwie, a mianowicie 
opisano kwestię szkolnictwa na poziomie podstawowym, średnim i dalszej edukacji, 
rozszerzając te rozważania na kwestię poziomów uzyskiwanych przez uczniów kwali-
fikacji (key stages).

Słowa kluczowe: szkoła, system oświaty, typy szkół, Anglia, obowiązek szkolny
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Mateusz Misztal

Proboszcz jako organ parafii Kościoła 
katolickiego1

The pastor as the organ of the parish of the Catholic Church

I. Parafia jako osoba prawna 

W myśl art.  2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej2 (dalej: uspkk, ustawa wyznaniowa), 
Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje 
władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami, z kolei art. 7 
ust. 1 pkt 5 wskazuje, iż parafie są terytorialną jednostką organizacyjną Kościoła 
posiadającą osobowość prawną3.  Parafia jest najmniejszą terytorialną jednostką 
kościoła katolickiego, wchodzącą w skład diecezji. 

Pozycję parafii w prawie polskim determinuje ustawowe nadanie jej osobowości 
prawnej, co z kolei pozwala na traktowanie jej jako samodzielny byt prawny4. Art. 4 
ust 2 Konkordatu5 wskazuje, iż Państwo uznaje osobowość cywilnoprawną wszyst-
kich instytucji kościelnych. Nabycie osobowości prawnej parafii nie zależy zatem 
od uznania władzy państwowej, ale stosownej decyzji właściwej władzy kościelnej. 
Państwo z mocy prawa uznaje osobowość prawną parafii, jeśli została ona utworzona 
w sposób zgodny z przepisami prawa kanonicznego i w trybie przewidzianym przez 
te przepisy6. Kościół bowiem posiada pełną niezależność w sprawach wynikających 

 1 Rozważania nie dotyczą organów parafii katolickich obrządków wschodnich. 
 2 Dz. U. 1989, Nr 29, poz. 154 z późn. zm. 
 3 Art. 8 ust. 1 pkt 3 uspkk dotyczy parafii personalnych Kościoła katolickiego. 
 4 B. Rakoczy, Pozycja parafii w prawie polskim, (w:) Parafia w prawie kanonicznym i w pra-
wie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013, s. 56.
 5 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany 28 lipca 1993 r. 
(Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318 i 319). 
 6 W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w Konkor-
dacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 25-24.
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z art. 6 ust. 1 Konkordatu, a to erygowania, zmieniania i znoszenia własnych jednostek 
organizacyjnych. Ustawodawca w art. 13 ust. 1 uspkk słusznie założył, iż osobowość 
prawna w prawie państwowym nie jest tożsama z osobowością prawną nabywaną 
na podstawie prawa kanonicznego7. Zgodnie z prawem kanonicznym erygowana 
parafia posiada osobowość prawną z mocy prawa8. Właściwa władza kościelna jest 
jednak zobowiązana w trybie powołanego przepisu uspkk do powiadomienia organu 
administracji publicznej o utworzeniu parafii, a nadto każdorazowo przy zmianie 
osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej, odpowiednia władza kościelna 
powinna dokonać stosownego zawiadomienia w trybie art. 14 uspkk9. Problem 
chwili nabycia osobowości prawnej przez parafię był rozwiązywany różnorako10. 
Nie analizując szczegółowo poglądów dotyczących tego problemu, który pozostaje 
poza przedmiotem niniejszej analizy, należy zwrócić uwagę na  specyficzną pozycję 
organu parafii, którego funkcjonowanie głównie determinuje odpowiednia regula-
cja ustawowa. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu przez proboszcza czynności 
na forum państwowym powinny być równocześnie przepisy prawa kanonicznego 
stanowiące podstawę organizacji i sposobu działania parafii i jej organu. Na gruncie 
cywilnoprawnym, należy uznać, iż art. 13 ust. 1 uspkk trzeba traktować jako przepis 
szczególny w rozumieniu art. 33 k.c.11, ale wyłącznie w zakresie w jakim dotyczy on 
powstania parafii, czy też uzyskania przez nią podmiotowości prawnej12. Sposób 
reprezentacji organu parafii i skuteczność działań proboszcza nie precyzuje prawo 
państwowe, a wyłącznie przy założeniu, iż konstrukcja prawna art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 

 7 Zob. M. Plisiecki, Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Warszawa 2013, s. 99-100.
 8 P. Stanisz, Proboszcz jako reprezentant parafii rzymskokatolickiej w stosunkach majątko-
wych, (w:) Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu 
Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. 
Stanulewicz, Poznań 2010, s. 191.
 9 Art. 4 ust. 2 zd. drugie Konkordatu mówi jedynie o obowiązku powiadomienia właściwych 
władz państwowych, jednakże art. 13 ust. 1 i 2 pkt 2) uspkk precyzuje te kwestię wskazując, iż 
nabycie osobowości prawnej następuje z chwilą powiadomienia właściwego organu administracji 
państwowej (wojewody). Tryb powiadomienia przewiduje Instrukcja dotycząca sposobu powiada-
miania organów państwowych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucje kościelne teryto-
rialne i personalne (art. 4 ust. 2 Konkordatu) oraz powiadamiania o powoływaniu i odwoływaniu 
osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej. Warszawa 2014. Zdaniem M. Pietrzaka, nadanie 
osobowości prawnej parafii odbywa się bez zgody właściwej władzy administracyjnej w systemie 
„informacyjno-deklaracyjnym”, zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 260.
 10 Spór dotyczy chwili nabycia osobowości prawnej przez parafię. Część przedstawicieli 
nauki uznaje, iż momentem nabycia osobowości prawnej przez parafię jest jej erygowanie, inni 
przedstawicie, że chwila zawiadomienia wojewody o jej utworzeniu.
 11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
Por. B. Rakoczy, Pozycja parafii…, s. 42; A. Januchowski, Uzyskiwanie osobowości prawnej przez związki 
wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne – zagadnienia wybrane, „Rejent” 2009, z. 5, s. 32-35.
 12 Zob. szerzej G. Gorczyński, Spółka jawna jako podmiot prawa, Warszawa 2009, s. 37-41. 
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7 ust. 3 pkt 5 uspkk jest niekompletna, zasadnym byłoby jako podstawę organizacji 
i sposobu działania proboszcza doszukiwać się w prawie kanonicznym. 

II. Charakterystyka organu parafii

Prawo państwowe nie precyzuje czym jest sama parafia i proboszcz, ograniczając 
się zaledwie do wskazania obecności obu instytucji w obrocie prawnym. Cha-
rakterystyka organu parafii jest zatem możliwa wyłącznie przy odpowiednim 
zinterpretowaniu przepisów prawa kościelnego. Warto jednakże zwrócić uwagę, 
iż źródłem obu tych instytucji nie jest prawo państwowe, ale prawo kanoniczne. 
Tak i ono definiuje i specyfikuje charakter parafii i proboszcza. Nie jest to przed-
miotem niniejszych rozważań, lecz niewątpliwie wartym zastanowienia jest, czy 
w tym zakresie nie dochodzi nie tylko do recepcji definicyjnej, ale instytucjo-
nalnej prawa kanonicznego do prawa państwowego13.

 Zgodnie z kanonem 515 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego14 (dalej: KPK), 
Parafię w stosunkach majątkowych reprezentuje proboszcz, który jest bliskim 
współpracownikiem biskupa, sprawującym swój urząd z jego upoważnienia15. 
Słowo proboszcz wywodzi się z greckiego Parochus czyli dostawcę lub gospo-
darcza, a wersja polska tego określenia zaczerpnięta z języka starogermańskiego 
– probost oznacza „przełożony”16. Zgodnie z prawem kanonicznym wyróżniamy 
proboszczów diecezjalnych i zakonnych17. Ponadto Bp. Krzysztof Nitkiewicz 
posługuje się pojęciem proboszcza terytorialnego i personalnego18.  KPK umoż-
liwia również pełnienie obowiązków proboszcza administratorowi parafialnemu 

 13 Zob. A. Tunia, Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, 
Lublin 2015, s. 37-42. 
 14 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Paulii PP, Promulgatus. Przekład Polski: Kodeks 
Prawa Kanonicznego, Poznań 1994. 
 15 T. Pawlik, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1986, s. 262.
 16 M. Solarczyk, Instytucjonalne organy kościołów partykularnych, (w:) Ustrój kościoła 
Rzymskokatolickiego, red. W. Jakubowski, M. Solarczyk, Warszawa 2002, s. 153.
 17 Kanon 521 § 1 KPK wskazuje, iż „Aby ktoś mógł ważnie zostać proboszczem, musi posia-
dać święcenia prezbiteratu”.  A contrario osoba fizyczna, nie posiadająca takich święceń, a tym 
bardziej kobieta, nie może być proboszczem, z wyjątkiem określonym w kan. 517 (w przypadku 
wyjątkowych okoliczności, na skutek braku kapłanów proboszczem może zostać diakon, osoba 
nie posiadająca święceń kapłańskich lub wspólnota osób). 
 18 Zob. szerzej: K. Nitkiewicz, Proboszcz terytorialny i proboszcz personalny, (w:) Parafia w prawie 
kanonicznym i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013, s. 58-76. Podział 
ten nie wpływa zasadniczo na kompetencje (por. M. Solarczyk, Instytucjonalne organy…, s. 153).
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i kapłanowi zarządzającemu parafią tymczasową19. Art. 7 ust. 3 pkt 5 uspkk okre-
śla, iż reprezentantem parafii może być wyłącznie proboszcz lub administrator. 
Regulację ustawową stanowiącą, że Kościół katolicki jako całość i określone 
jego jednostki organizacyjne mają osobowość prawną oraz jakie są ich organy, 
bez sprecyzowania zakresu kompetencji tych organów a nadto uprawnień do 
reprezentowania kościelnych osób prawnych, przy jednoczesnym pozostawieniu 
określenia organizacji wewnętrznej Kościoła jego prawu wewnętrznemu należy 
rozumieć jako pozostawienie przez ustawodawcę – ze skutkiem dla porządku 
prawnego Państwa – regulacji zakresu kompetencji organów kościelnych osób 
prawnych oraz sposobu ich reprezentacji prawu wewnętrznemu Kościoła. 
W orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieje pogląd, że jeżeli chodzi o Kościół 
katolicki, kompetencje kościelnej osoby prawnej określa prawo wewnętrzne, 
należy ich zatem poszukiwać w KPK20. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postano-
wienia z dnia 12 stycznia 2011 r.21 wyraził zasadny pogląd, iż akty obowiązujące 
w ramach określonej wspólnoty religijnej nie są aktami prawa powszechnie 
obowiązującego w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP. 

Prawo kanoniczne stanowi, iż proboszczem nie powinna być osoba prawna, 
choć w tym zakresie dopuszcza się pewne odstępstwa. Ponadto, prawo kano-
niczne wskazuje, iż proboszczem powinna być osoba duchowna, również dopusz-
czając pewne wyjątki. Jak wskazuje Antonio Viana, może istnieć parafia bez 
proboszcza, jednakże nie może istnieć parafia bez kapłana22. Z praktycznego 
punktu widzenia, nie dochodzi do sytuacji, w której proboszczem będzie osoba 
prawna. Wyjątkowo, parafia może zostać powierzona kleryckiemu instytutowi 
zakonnemu lub kleryckiemu stowarzyszeniu życia apostolskiego, ale wyłącznie 
jeden prezbiter powinien „kierować pasterzowaniem”, gdy zajdą przesłanki 
z kanonu 517 § 1 KPK23. Kanon ten zakłada możliwość sprawowania funkcji 

 19 Zgodnie z Kanonem 516 § 1 KPK „jeśli czego innego w prawie nie zastrzeżono, z parafią 
jest zrównana parafia tymczasowa, która jest określoną wspólnotą wiernych w Kościele partyku-
larnym, powierzoną kapłanowi, jak jej własnemu pasterzowi, ze względu na szczególne okolicz-
ności jeszcze nie erygowana jako parafia”. Z kolei Kanon 540 KPK wskazuje, iż administratora 
parafialnego powołuję się w przypadku wakatu parafii lub niemożności pełnienia obowiązków 
duszpasterskich przez proboszcza. 
 20 Zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 122/08, OSNC 2009, 
nr 7-8, poz. 115.
 21 I CSK 182/10, OSNC ZD 2011, nr 2, poz. 50.
 22 Szerzej A. Viana, Parafie bez własnego proboszcza, (w:) Parafia w prawie kanonicznym 
i w prawie polskim, red. S.L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz, Lublin 2013, s. 167.
 23 „(…) piecza pasterska o parafię lub kilka parafii równocześnie może być powierzona 
wspólnie kilku kapłanom, z zachowaniem jednak normy, że jeden z nich będzie kierował paste-
rzowaniem, a więc wspólnie podejmowanym działaniem, jako moderator, będąc też za nie odpo-
wiedzialnym wobec biskupa”. Powołanie proboszcza w trybie wskazanym w § 2 Kanonu 520 
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proboszcza w sposób kolegialny przez kilku kapłanów. Ustawodawca w art. 
7 ust. 3 pkt 5 uspkk, nie odnosi się do możliwości kolegialnego sprawowania 
urzędu proboszcza przez więcej niż jednego kapłana, co jednak nie przesądza 
o niemożności piastowania urzędu przez więcej niż jedną osobę. B. Rakoczy 
kwestionuje możliwość kolegialnego działania co najmniej dwóch kapłanów 
w charakterze proboszcza24, wskazując, iż skoro prawodawca kościelny w przy-
padku kolegialności organu parafii każe wyróżniać jedną osobę, reprezentacja 
parafii i tak będzie jednoosobowa. Jest to stanowisko zasadne, o ile akt powołania 
proboszcza kolegialnego nie przewiduje sposobu reprezentacji parafii25, tym 
bardziej, iż kanon 523 KPK, wskazuje na powierzenie urzędu proboszcza przez 
Biskupa w drodze „swobodnego nadania”26. Takim swobodnym nadaniem może 
być zatem powołanie w trybie kanonu 517 § 1 KPK organu parafii o charakterze 
kolegialnym z jednoczesnym określeniem sposobu reprezentacji i przyznaniem 
poszczególnych kompetencji poszczególnym osobom, lub z przyjęciem zasady, 
iż podejmowanie decyzji będzie się dokonywać w drodze podjęcia stosownej 
uchwały. Wedle brzmienia tegoż kanonu, spośród kilku kapłanów należy powołać 
jednego z nich odpowiedzialnego za pasterzowanie i będącego odpowiedzialnym 
wobec biskupa. Nie może być jednak całkiem wykluczone kolegialne sprawowa-
nie funkcji proboszcza przez kilku prezbiterów z punktu widzenia skuteczności 
podejmowania działań na gruncie prawa cywilnego, przy założeniu sposobu 
reprezentacji określonego w akcie powołania27. Kan 517 § 2 KPK podobnie roz-

dokonuje się na stałe lub na określony czas w drodze pisemnej umowy zawartej przez Biskupa 
z przełożonym instytutu lub stowarzyszenia zawierającej postanowienia w przedmiocie posługi 
oraz spraw ekonomicznych. 
 24 B. Rakoczy, Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz. Warszawa 2008, s. 78-80. 
 25 Analogicznie jak w przypadku art. 205 § 1 k.s.h. (ustawa z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych; Dz. U 2000, Nr 94, poz. 1037), który przewiduje, iż w przypadku 
wieloosobowego zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sposób reprezentacji określa 
umowa spółki.
 26 Zob. także kanon 157 KPK.
 27 Interpretacja taka wynika z wymogu uwzględnienia w art. 25 ust. 1 Konstytucji RP zasady 
równouprawnienia wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych. Według § 29 pkt 2 
lit. f Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 12 pkt 2 lit. f Regulaminu parafialnego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, do właściwości zgromadzenia parafialnego należy podejmowanie 
uchwał w sprawach nabycia, zbycia i zamiany nieruchomości parafialnych (zob. uzasadnienie posta-
nowienia SN z dnia 12 stycznia 2011 r., I CSK 182/10, OSNC ZD 2011, Nr 2 poz. 50). W tej sytuacji 
odmowa uznania skuteczności podejmowania kolegialnych decyzji przez uprawniony organ parafii 
Kościoła Katolickiego, stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równouprawnienia. Prawo 
kanoniczne nie dostarcza definicji „pasterzowania”, zaś kwestię dotyczącą występowania przez 
proboszcza w imieniu parafii i dokonywania czynności precyzuje kanon 532 KPK, odnoszący się 
do kanonów 1281-1288 KPK. 
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strzyga kwestię ewentualnego powierzenia parafii osobie świeckiej, diakonowi 
lub wspólnocie osób, zalecając ustanowienie osoby duchownej, która kierowałaby 
działalnością pasterską w takim przypadku. Proboszcz, mimo dużej podległości 
hierarchicznej, występuje w relacjach z osobami trzecimi jako podmiot nieza-
leżny – nieskrępowany organ parafii, podejmując z zachowaniem stosownych 
przepisów KPK w imieniu parafii wszystkie czynności prawne28. 

Substrat osobowy przy funkcjonowaniu parafii jest niezwykle istotny. Usta-
wodawca precyzując w art. 7 ust. 3 pkt. 5 uspkk organ parafii, kieruje się zacho-
waniem odrębności organizacyjnej i ekonomicznej w jej sferze wewnętrznej 
i zewnętrznej. Parafia wskutek normatywnego „przyporządkowania” organu 
stała się w ten sposób bytem odrębnym, który funkcjonuje w obrocie w sposób 
efektywny i przejrzysty z jednoczesną możliwością korzystania z dostępnych 
rodzajów przedstawicielstwa przy założeniu, iż są one wykorzystywane przez 
organ ustawowy, którego skuteczność działania w żadnym zakresie nie napotyka 
na ograniczenia prawne lub faktyczne. Reprezentacja proboszcza lub administra-
tora parafii może zostać ograniczona wyłącznie przez zwierzchnika w ramach 
struktury kościelnej, chyba że ograniczenia „z góry” przewiduje akt nominacyjny, 
czego nie można wykluczyć. 

Piastun organu powinien posiadać pełną zdolność do czynności praw-
nych29. Stąd też, proboszczem może zostać wyłącznie osoba, która taką zdolność 
posiada30. Prawo powszechnie obowiązujące nie obliguje Kościoła katolickiego do 
obsadzania stanowisk proboszcza (administratora parafii) przez osoby posiada-
jące pełną zdolność do czynności prawnych. Biorąc zaś pod uwagę pełną autono-
mię w zakresie obsady stanowisk kościelnych, taka ingerencja nie jest możliwa. 
Doktryna prawa cywilnego dopuszcza możliwość posiadania przez piastuna 
organu ograniczoną zdolność do czynności prawnych31, co z kolei prawo kano-
niczne odrzuca, wskazując w kanonie 521 KPK, iż aby ktoś mógł ważnie zostać 

 28 Kanon 532 KPK. Proboszcz jest również stroną postępowania w postępowaniu karnym 
o ile przedmiot ochrony (np. mienie) danej parafii zostało naruszone lub zagrożone działaniem 
sprzecznym z przepisami prawa. Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 
kwietnia 2012 r., II Aka 94/12, LEX nr 1163462.
 29 E. Płonka, Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na 
przykładzie spółek kapitałowych, „Acta Universitatis Wratislaviensis – Prawo” 1994, t. CCXXXI, 
s. 17-18.
 30 Założenie to jest zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1965 r., III 90 
30/65, OSN 1966, Nr 4, poz. 51 wskazującej, iż osobie prawnej można przypisać zachowania jej 
właściwych organów w ramach przyznanych kompetencji. W przypadku nieposiadania pełnej 
zdolności do czynności prawnych przez proboszcza, czynności prawne podejmowane przez parafię 
również nie korzystałyby z pełnej skuteczności. 
 31 K. Dadańska, Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006, s. 44.



 Artykuł prawniczy | 161

proboszczem, musi „posiadać święcenia prezbiteratu, winien ponadto odznaczać 
się zdrową nauką i dobrymi obyczajami, gorliwością pasterską oraz innymi 
cnotami, jak również przymiotami, wymaganymi, czy to prawem powszechnym 
czy partykularnym, do kierowania parafią, o którą chodzi”, a nadto „aby ktoś 
mógł otrzymać urząd proboszcza, należy – w sposób określony przez biskupa 
diecezjalnego, także przy pomocy egzaminu – przekonać się o jego zdatności”32. 
Prawo kanoniczne odwołuje się w tym zakresie do prawa powszechnie obo-
wiązującego wskazując, iż proboszcz powinien posiadać przymioty wymagane 
przez prawo partykularne lub powszechnie obowiązujące. Piastowanie funkcji 
proboszcza przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych 
na gruncie prawa państwowego nie będzie powodować niezdolności prawnej 
i niezdolności do czynności prawnej parafii33, ze względu na odrębną bytowość 
prawną tak piastuna organu jak i parafii.

Kościół Katolicki może wykorzystywać i stosować kryteria pozakanoniczne 
przy obsadzaniu stanowisk proboszcza lub administratora parafii. Nie jest moż-
liwe analogiczne stosowanie przepisów dotyczących wymogów dla osób ubie-
gających się na przykład o stanowiska urzędnicze34 lub zobowiązanie władzy 
kościelnej do stosowania kryteriów prawnych, jednakże Kościół może swobodnie 
„dobierać” wymogi zaczerpnięte z prawa powszechnie obowiązującego i powi-
nien to czynić w jak najszerszym zakresie w poczuciu odpowiedzialności za 
wiernych, również dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Choć nie wynika 
to wprost z przepisów prawa kanonicznego, a władza kościelna swobodnie może 
wyznaczać „pozakanoniczne” kryteria dla osób powoływanych na proboszczów, 
z powyższego założenia należy wyprowadzić wniosek, iż piastun organu parafii 
powinien odznaczać się – poza pełną zdolnością do czynności prawnych, nie-
karalnością, pełnią praw publicznych i obywatelskich, nieskazitelnym charak-
terem (nieposzlakowaną opinią). Te ogólne założenia odnoszące się do osób 
zajmujących stanowiska urzędnicze w zasadzie samodzielnie stosuje Kościół 
Katolicki starając się o dobór na stanowiska proboszczów osoby, które wszelkie 
te cechy posiadają. 

 32 Zob także kanon 149 § 1 KPK.
 33 Odrębną kwestią są skutki kanonicznoprawne braku zdolności do dokonania określonych 
czynności na gruncie norm prawa kanonicznego, w których sankcją (np. w przypadku alienacji) jest 
nieważność oświadczenia woli proboszcza (por. kanon 126, 127 § 2 pkt 1, kanon 1281 § 1 KPK). 
 34 Art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U 1998, 
Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
pań stosowych (Dz. U. 1982, Nr 31, poz. 214 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223, poz.1458 z późn. zm.). 
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III. Działanie parafii przez swój organ 

Ustawa wyznaniowa i Konkordat nie wymagają spełnienia jakichkolwiek prze-
słanek dla skutecznego podejmowania działań przez proboszcza (administra-
tora parafii). Prawo powszechne zatem nie odnosi się, a tym bardziej w żadnej 
części nie warunkuje skuteczności reprezentacji parafii wskazując jedynie, że 
to proboszcz (administrator parafii) reprezentuje parafię. Idąc dalej, art. 42 
k.c. wskazuje, iż posiadanie przez osobę prawną organów nie jest warunkiem 
posiadania przez nią zdolności do czynności prawnych. A zatem władze kościelne 
nie mają prawnego obowiązku powołania proboszcza, a art. 7 ust. 3 pkt 5 uspkk 
wskazuje jedynie piastuna organu, którym winien być proboszcz lub admini-
strator parafii. W przypadku wakatu na stanowisku proboszcza, kompetencje 
przejmuje wikariusz (najstarszy wikariusz, gdy jest ich kilku), lub proboszcz innej 
parafii. Ponadto, kanon 517 KPK dostarcza rozwiązania prawne w przypadku, 
gdy dochodzi do pełnienia funkcji proboszcza przez wiele osób lub przez osoby 
niebędące duchownymi. Nie ma zatem przesłanek aby uznać kompetencję pań-
stwa do oceny skuteczności podejmowanych działań przez proboszcza, skoro 
nawet prawo powszechnie obowiązujące nie nakłada na Kościół katolicki obo-
wiązku powołania proboszcza lub administratora parafii, a wakat na stanowisku 
proboszcza nie rzutuje na podmiotowość prawną parafii. Przepisy powszechnie 
obowiązujące odnoszą się jedynie do osobowości prawnej parafii oraz organu 
proboszcza lub administratora. W tym znaczeniu, reprezentantem parafii nie 
może zostać inny organ przyporządkowany organizacyjnie do innej jednostki, 
jednakże brak proboszcza nie rzutuje na byt prawny parafii, a jedynie niemoż-
ność skutecznego jej reprezentowania. Na byt prawny parafii, a nade wszystko 
skuteczność reprezentacji, nie rzutuje w żaden sposób niewłaściwe „wykre-
owanie” proboszcza, tj. powierzenie kompetencji proboszcza osobie fizycznej, 
niespełniającej wymagań przewidzianych przez prawo kanoniczne. Bynajmniej 
przepisy powszechnie obowiązujące nie zakładają nieskuteczności reprezentacji 
parafii w takich przypadkach.

Obowiązujące przepisy posługują się szerokim znaczeniem „reprezentacji” 
w rozumieniu przedstawicielstwa i działania organów osób prawnych35. Pojęcia 

 35 Zob. L. Moskwa, Stosunek zewnętrzny spółki komandytowej w świetle przepisów kodeksu 
handlowego i kodeksu spółek handlowych (studium materialno prawne), Poznań 2000, s. 16. Repre-
zentację parafii należy oceniać zarówno w sensie węższym- składanie i przyjmowanie oświadczeń 
woli, jak i szerokim – działania we wszelkich stosunkach zewnętrznym w ramach wszystkich gałęzi 
praw (zob. W. Pyzioł, Reprezentacja cywilnoprawna przedsiębiorstwa państwowego, „Krakowskie 
Studia Prawnicze” 1980, t. XIII, s. 98.
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reprezentacji nie można bowiem ograniczać wyłącznie do czynności prawnych, 
ale wszystkich objawów aktywności. Przepisy powszechnie obowiązujące wprost 
wskazują, iż działanie organu może odbywać się wyłącznie w ramach przysługu-
jących mu kompetencji36. Kompetencje zaś określa statut wydany na podstawie 
ustawy, lub sama ustawa37. „Do podjęcia decyzji i wyrażenia woli osoby prawnej, 
powołane są osoby fizyczne wchodzące w skład jej organu i działanie tych osób 
traktowane jest jako działanie osoby prawnej”38. Specyficzna sytuacja występuje 
w przypadku organu, jakim jest proboszcz lub administrator parafii ze względu 
na wątpliwość natury teoretycznej i praktycznej, związanej z osadzeniem norm 
kompetencyjnych wśród przepisów prawa kanonicznego z jednoczesnym bra-
kiem odniesienia się prawa państwowego do ustroju parafii uregulowanego 
prawem wewnętrznym Kościoła. Prawo powszechnie obowiązujące nie określa 
jednoznacznie co „wytycza” kompetencje organu parafii, choć oczywistym jest, 
iż Kościół katolicki w kreowaniu zasad reprezentacji swych jednostek organi-
zacyjnych i obsadzaniu urzędów jest niezależny39. Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z dnia 13 kwietnia 2012 r. stwierdza, iż prawo wewnętrzne związku wyzna-
niowego pełni taką rolę jak „statut” w rozumieniu art. 38 k.c.40 Zważyć jednak 
należy, iż co do zasady żaden przepis ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie specyfikuje ustroju parafii wskazując 
jedynie na ogólne, odpowiednie zastosowanie norm wewnętrznie obowiązują-
cych w zakresie rządzenia się przez Kościół swoim własnym prawem w swych 
sprawach. „Statut” w rozumieniu art. 38 k.c. musi być oparty na ustawie, zaś 
prawo kanoniczne nie posiada oparcia w przepisach powszechnie obowiązują-
cych, co potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 
stycznia 2011 r.41 odmawiając prawu kanonicznego waloru prawa powszechnie 
obowiązującego. W myśl art. 33 kodeksu cywilnego, „osobami prawnymi są 
Skarb Państwa, i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają 
osobowość prawną”, osoby te działają przez swoje organy „w sposób przewidziany 
w ustawie i w opartym na niej statucie” (art. 38 k.c.), który reguluje jej ustrój 

 36 K. Dadańska, Działanie…, s. 38.
 37 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2013 r., V CSK 551/12, LEX 1421823. 
Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 maja 2011 r., I ACa 356/11, LEX 898644; 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2011 r., VI ACa 884/10 LEX 1120301.
 38 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2013 r., V CSK 53/12, LEX 1311855.
 39 Co potwierdza art. 4 ust. 2 i art. 7 ust. 1 Konkordatu.
 40 I CSK 451/11, Lex 1168535. Orzeczenie dotyczyło parafii Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego, przedstawia jednakże głębokie upatrywanie przez Sąd Najwyższy „statutowości” w normach 
wewnętrznie obowiązujących Kościołów.
 41 I CSK 182/10, OSNC ZD 2011, nr 2, poz. 50. 
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(art. 35 k.c.). Taka konstrukcja prawna sprawia, iż charakter prawny organu 
parafii musi być oceniany z punktu widzenia sposobu pojmowania tej osoby 
prawnej w ogólności42. Specyficzna konstrukcja parafii, z jednej strony będącej 
nieograniczonym podmiotem prawa cywilnego, z drugiej strony ulokowanej 
w ramach większej hierarchicznej struktury kościelnej, wymaga większej precyzji 
pojęciowej niezbędnej dla zrozumienia problematycznych kwestii związanych 
ze skutecznością działania piastuna organu. Co się tyczy reprezentacji parafii, 
wydaję się nieuzasadnionym zastosowanie do proboszcza konstrukcji prawnej 
wskazującej na swobodne stosowanie KPK jako dokumentu mającego wymiar 
statutu parafii, czy w ogóle stosowanie prawa kanonicznego jako podstawy 
określania kompetencji proboszcza i zakresu możliwych do zrealizowania przez 
niego działań. W pierwszej kolejności dlatego, że prawo państwowe nie przewi-
duje w tym zakresie odwołania do prawa kościelnego, po drugie unormowanie 
w zakresie reprezentacji parafii w ustawie wyznaniowej dotyczącej Kościoła 
katolickiego jest kompletne, po trzecie prawo wewnętrznie obowiązujące kościoła 
stanowi co do zasady ogół norm posiadających wyłącznie skutek na gruncie 
stosunków wewnętrznych, po czwarte nie może być traktowane jako wyłącznie 
„statut parafii” albowiem przedmiot prawa kościelnego jest o wiele szerszy43. 
Działanie proboszcza (administratora parafii) w ramach struktury kościelnej 
nie jest przedmiotem zainteresowania Państwa, ma ono zatem skutek w obrocie 
gospodarczym wyłącznie w przypadku realizowania swoich działań na zewnątrz 
erga omnes. Nawet w przypadku zawierania umów niezgodnie z art. 108 k.c. 
należałoby negatywnie oceniać ewentualne uprawnienie organów państwo-
wych do ingerencji. To bowiem mógłby być przedmiot ewentualnych roszczeń 
odpowiedniej władzy kościelnej wobec proboszcza44. Jak stwierdził B. Rakoczy, 
poza obrębem zainteresowania prawodawcy polskiego pozostaje erygowanie 
parafii45. Tak też, należy stwierdzić, że w zakresie kompetencji i skuteczności 
podejmowanych działań przez proboszcza żaden przepis szczególny nie odsyła 
do prawa kanonicznego, a nie czyni tego również w zakresie tak erygowania 
parafii, jak i mianowania proboszcza lub administratora. Zakładając  możliwość 

 42 A. Klein, Charakter prawny organów osób prawnych, (w:) Rozprawy z prawa cywilnego. 
Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. W. Czachórski, J. Błeszyński, J. Rajski, 
Warszawa 1985, s. 121. 
 43 Zob. B. Rakoczy, Pozycja parafii…, s. 47.
 44 Tamże, s. 51. Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 1990 r., III CZP 8/90, OSN 
1990, Nr 10-11, poz. 124, wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2012 r., III AUa 
1099/12, LEX 1282548, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2005 r., I ACa 
1855/04, LEX 175172. 
 45 B. Rakoczy, Pozycja parafii…, s. 40.
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ingerencji państwa w ocenę zakresu kompetencji organu parafii, należałoby roz-
ważyć możliwość oceny na przykład skuteczności (czy zgodności  z przepisami 
KPK) aktu powołania proboszcza.

IV. Konkluzje 

Wielu autorów podnosiło doniosłość problemu relacji pomiędzy prawem kano-
nicznym i świeckim46. Z punktu widzenia pozycji proboszcza, problem ten 
będzie żywy do chwili zmian ustawodawczych, które wprost określą źródło 
jego kompetencji i ich zakres. Bez wątpienia bowiem źródłem zakresu upraw-
nień proboszcza powinny być przepisy prawa kanonicznego, ale ich stosowanie 
nie może odbywać się na zasadzie „dowolności” bez odpowiedniej podstawy 
prawnej. Mimo szerokiego orzecznictwa47, w zasadzie nie znaleziono funda-
mentalnych i precyzyjnych podstaw umożliwiających założenie skuteczności 
ograniczeń kanonicznych w reprezentacji parafii na forum państwowym. Te 
wszystkie okoliczności sprawiają, iż status proboszcza i charakter prawny tegoż 
organu jest problematyczny z punktu widzenia skuteczności podejmowanych 
działań prawnych, a w dalszym ciągu nie przesądzono o skuteczności kanonicz-
nych ograniczeń.

Parafia posiadając zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej uczest-
niczy w obrocie cywilnoprawnym. Proboszcz jako organ działa w zakresie kom-
petencji wynikającej z ustroju osoby prawnej, którą reprezentuje. Skoro zaś ustrój 
parafii to sprawa wewnętrzna Kościoła, a przepisy powszechnie obowiązujące 
nie przewidują możliwości ograniczania kompetencji proboszcza poprzez odpo-
wiednie stosowanie ograniczeń kanonicznoprawnych, istotnym zagadnieniem 
będzie – czy przy braku stosownego odesłania w akcie powszechnie obowiązu-
jącym, przepisy prawa kanonicznego ograniczające zakres kompetencji piastuna 
organu parafii, co do ważności aktów, które przekraczają zakres zwykłego zarządu 
w obecnym stanie prawnym winny być w ogóle brane pod uwagę. Biorąc pod 
uwagę konstrukcje powszechnie obowiązujących przepisów, w tym prawnych 
zasad uczestnictwa w obrocie wskutek nabycia osobowości prawnej, w której 

 46 P. Kaleta, Skuteczność zawarcia umowy pożyczki przez parafię bez zezwolenia biskupa, 
„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 281; R. Sobański, Prawo kościelne a prawo świeckie, 
„Prawo Kanoniczne” 1987, nr 3-4, s. 63-74. 
 47 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, OSP 2003, z. 9, poz. 
115; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2004 r., I CK 108/03, OSNC 2005, nr 4, s. 48-60; 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2008 r., III CZP 188/08, OSP 2010, z. 2, s. 114-120. 
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zawiera się zarówno zdolność prawna jak i zdolność do czynności prawnych, 
prawo kanoniczne powinno odgrywać istotną rolę jeśli chodzi o zakres kompe-
tencji proboszcza i jego uprawnienie do reprezentacji parafii, jednakże obecnie 
brak jest unormowania, które umożliwiałoby uznawanie ograniczeń prawno-
kanonicznych na forum państwowych jako wiążące.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia specyfikę i charakterystykę proboszcza jako organu parafii Kościoła 
katolickiego, biorąc za podstawę zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
jak również poszczególne normy ustawodawstwa kościelnego. Wychodząc od osobowości 
prawnej parafii i normatywnej pozycji proboszcza, przedstawiono jego autonomiczność 
i niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących powierzonego mienia opierając się 
na powszechnie obowiązujących konstrukcjach przepisów. Ponadto, rozważania zawarte 
w treści artykułu przedstawiają problem związany z upatrywaniem jako obowiązujące 
na forum państwowym ograniczeń w zakresie reprezentacji ulokowanych w przepisach 
prawa kanonicznego. 

Słowa kluczowe: reprezentacja, parafia, proboszcz, osoba prawna, Kościół 
rzymskokatolicki 
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Summary
This article presents the specific features of a parish priest as the parish body, of the 
Catholic Church, the legal basis which is considered as commonly valid regulations 
as well as the particular regulation of the Church legislation. Taking as the base the 
legal personality of the parish body and its normative position as a parish priest the 
article presents his autonomy in taking indipendent decisions with regard to the assets 
entrusted to him on the base of the commonly valid regulations. Furthermore the content 
of this article presents the problem connected with the public limitations concerning 
the legal representation placed in the Canon law regulations.

Keywords: representation, parish, parish priest, legal person, Roman Catholic church
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Sławomir Zwolak

Warunek dostępu do drogi publicznej 
w celu realizacji inwestycji
Condition of access to a public road for the purpose of investment

1. Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie problematyki dostępu do drogi 
publicznej, jako wstępnej bariery do zrealizowania planowanej inwestycji. 
Kwestia dostępu do drogi publicznej może powodować sytuacje, że po stronie 
inwestora powstaną ograniczenia, już na wstępnym etapie planowania przedsię-
wzięcia. Problematyka ta jest o tyle ważna, że pogłębia je rozbieżne orzecznic-
two sądów administracyjnych, powodując obiektywne trudności do spełnienia 
warunków do realizacji przyszłej inwestycji budowlanej.

2.  Warunek i  definicja dostępu do drogi publicznej 

W  początkowej fazie inwestycji budowlanej, warunkami wydania decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 
2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1, 
jest łączne spełnienie następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka 
sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób 
pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie 
kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej 
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 
2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane uzbro-

 1 Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.
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jenie terenu, z uwzględnieniem wykonania uzbrojenia terenu zagwarantowane 
w drodze umowy między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, jest 
wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 4) teren nie wymaga uzyskania 
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych pla-
nów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 
ust. 1 dotyczącym utraty mocy ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym2; 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Z powyższego wynika, że w celu ustalenia warunków zabudowy dla plano-
wanej inwestycji, musi istnieć przynajmniej jedna zabudowana działka sąsiednia 
dostępna z tej samej drogi publicznej3. Działka sąsiednia powinna być przy tym 
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej 
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy 
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu, tak aby dostosować zamiary inwestycyjne do istniejących 
w danym miejscu standardów. Treść art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., oznacza, iż nowa 
zabudowa musi się mieścić w granicach zastanego w danym miejscu sposobu 
zagospodarowania terenu, w tym użytkowania obiektów. Nowa zabudowa jest 
zatem dopuszczalna o tyle, o ile można ją pogodzić już z istniejącą funkcją. 
Dostępność z tej samej drogi publicznej działki sąsiedniej nie może podlegać tak 
sztywnym regułom, jak to jest wymagane w przypadku dostępu działki inwe-
stora do drogi publicznej. W przypadku terenu planowanej inwestycji inwestor 
powinien legitymować się faktycznym i prawnym dostępem do drogi publicznej. 
Jeżeli dostęp ten jest pośredni poprzez działkę innej osoby, to inwestor winien 
okazać akt prawny np. umowę o ustanowieniu służebności drogowej przez działkę 
sąsiedzką. Natomiast spełnienie warunku porównawczego z art. 61 ust. 1 pkt 
1 u.p.z.p. następuje, wówczas gdy działka sąsiednia ma faktyczny dostęp do tej 

 2 Dz. U. 1999, Nr 15, poz. 139. 
 3 Droga publiczna jest budowlą wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniem 
oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego i zlokalizowana w pasie drogowym. Droga publiczną jest drogą zaliczoną do kategorii 
dróg z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami 
w ustawie lub przepisach szczególnych. O zaliczeniu danej drogi do kategorii dróg publicznych 
decydują względy techniczne i prawne. Przymiot drogi publicznej przysługuje tylko tym drogom, 
z których może korzystać każdy podmiot. Zatem drogą publiczną nie będzie droga prywatna, 
z której może korzystać tylko jej właściciel i osoby, którym on na to zezwolił. W. Kotowski, B. 
Kurzępa, Komentarz do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, LEX 2004.
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samej drogi publicznej poprzez teren innej działki, której właściciel wyraził 
pisemną zgodę na korzystanie z przejazdu i przechodu4.

Zatem w świetle art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., jednym z warunków wydania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jest aby teren plano-
wanej inwestycji miał dostęp do drogi publicznej. Dostęp ten musi istnieć w dacie 
orzekania o warunkach zabudowy, a nie może powstać dopiero w przyszłości5. 
Liczy się bowiem aktualny stan faktyczny. W samej wydanej decyzji o warunkach 
zabudowy fakt spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej musi wynikać nie 
tylko z tekstowej, ale również graficznej części przeprowadzanej analizy. Dostęp do 
drogi publicznej należy interpretować szeroko, również od strony urbanistycznej6.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera legalną 
definicję w słowniczku określeń używanych w ustawie. Słowniczek ten nie 
jest opinią językową ani poradą, ma moc normy ustawowej. Zgodnie z art. 
2 pkt 14 u.p.z.p. przez wymienione określenie dostępu do drogi publicznej, 
należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez 
drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. 
Z definicji tej wynika, że dostęp do drogi publicznej może być bezpośredni, 
tj. poprzez bezpośrednie graniczenie nieruchomości z drogą publiczną, bądź 
pośredni, tj. poprzez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej 
służebności drogowej7. Jednakże może okazać się, że inwestor zostanie posta-
wiony przed niełatwym zadaniem udowodnienia spełnienia przedmiotowego 
warunku, mimo że teren planowanej inwestycji faktycznie graniczy bezpośrednio 
z drogą publiczną bądź jest z nią skomunikowany istniejącą drogą wewnętrzną8.

3. Warunek istnienia legalnego zjazdu

Rozpoczęcie inwestycji może powodować problem w sytuacji, gdy teren inwesty-
cji graniczy z drogą publiczną. Wówczas właściwy organ administracji publicznej 

 4 Wyrok WSA w Białymstoku z 17 stycznia 2012 r., II SA/Bk 764/11, LEX nr 1109749.
 5 H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. 
Komentarz, LEX 2013.
 6 M. Nowak, Konieczny dostęp do drogi publicznej, Rzeczpospolita z 26 maja 2015 r., s. I2.
 7 Tak T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, 
LEX 2004.
 8 Drogami wewnętrznymi są drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych 
w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, 
dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, 
autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe. Wyrok WSA w Gdańsku z 1 października 2015 r., 
III SA/Gd 640/15, LEX nr 1949499.
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stawia inwestorowi w wielu przypadkach wymóg, aby łączność pomiędzy działką 
budowlaną a drogą zapewniał istniejący zjazd, wybudowany na mocy ostatecznej 
decyzji zarządcy drogi publicznej zezwalającej na lokalizację zjazdu. Pogląd ten 
o konieczności realizacji tego warunku znajduje odzwierciedlenie w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych9. Powyższe stanowisko wydaje się, łatwe do 
spełnienia przez inwestora. Tymczasem stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych10, stroną postępowania w przedmiocie 
zgody na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej jest wyłącznie 
właściciel lub użytkownik gruntów przyległych do drogi po uzyskaniu w dro-
dze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu 
lub przebudowę zjazdu z zastrzeżeniem, że w przypadku budowy lub przebu-
dowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy 
do zarządcy drogi11. Takie stanowisko w zakresie legitymacji w przedmiotowym 
postępowaniu przyjął sąd administracyjny12. 

W praktyce taka sytuacja może powodować trudności, gdyż inwestor składa-
jący wniosek o wydanie warunków zabudowy nie ma żadnych praw do gruntu. 
Jak bowiem stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
naczelną zasadą rządzącą instytucją decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu jest brak konieczności legitymowania się przez wnioskodawcę 
jakimkolwiek tytułem prawnym do terenu planowanej inwestycji13. Decyzja 
o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wła-
sności i uprawnień osób trzecich14. Wobec tego uznać należy, że uzyskanie 
warunków zabudowy nie jest także uzależnione od zgody właściciela nieru-
chomości. Jest zatem dopuszczalne nawet pomimo jego wyraźnego sprzeciwu, 
a nawet gdy dany teren może zostać objęty w zasadzie nieograniczoną liczbą 
takich decyzji. Ich istnienie w obrocie prawnym pozostaje bez wpływu na stan 
prawny nieruchomości. Gwarancją dla właściciela, że bez jego zgody nie nastąpi 

 9 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 9 marca 2012 r., IV SA/Wa 1834/11, LEX nr 1139650; 
wyrok WSA w Krakowie z 11 lutego 2014 r., II SA/Kr 988/13, LEX nr 1502396.
 10 Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 460 z póżn. zm.
 11 R. Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, LEX 2011; Takie zezwolenie 
ma charakter decyzji uznaniowej. Wyrok NSA z 17 stycznia 1997 r., II SA 3036/95, LEX nr 31630. 
Ponadto można stwierdzić, że przepisy ustawy o drogach publicznych nie określają wprost przesła-
nek wyrażenia zgody na wykonanie zjazdu w określonym miejscu. Zob. wyrok WSA w Gliwicach 
z 11 września 2008 r., II SA/Gl 316/08, LEX nr 515343.
 12 Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 20 lutego 2013 r., II SA/Gl 1111/12, LEX nr 1447350.
 13 Zob art. 63 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.
 14 Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 
2012, s. 198.
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zabudowa nieruchomości, jest wymóg legitymowania się tytułem prawnym do 
nieruchomości przy występowaniu z wnioskiem o pozwolenie na budowę15.

4. Przykładowe orzecznictwo 
sądowoadministracyjne w sprawie wymogu dostępu 
do drogi publicznej

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej stanowisko, można dostrzec, iż w sytu-
acji nałożenia na inwestora obowiązku wykazania istnienia legalnego zjazdu, 
nastąpi przełamanie zasady o brak konieczności legitymowania się przez wnio-
skodawcę jakimkolwiek tytułem prawnym do terenu planowanej inwestycji, 
które nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym prawie. Inwestor, aby spełnić 
nałożony przez właściwy organ warunek dostępu do drogi publicznej i zainicjo-
wać postępowanie dotyczące zgody na lokalizację zjazdu, będzie zobligowany 
uprzednio uzyskać tytuł prawny do nieruchomości, ewentualnie będzie mógł 
podjąć próbę przekonania jej właściciela lub użytkownika, aby ten wszczął 
postępowanie, przy czym podmioty takie z oczywistych względów co do zasady 
nie będą miały w tym interesu. W istocie zatem żądanie przez właściwy organ 
administracji spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej będzie sprzeczne 
z przywołanymi przepisami art. 63 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.

Wobec tego stanu rzeczy interesujący jest prawny kierunek przedstawiony 
przez NSA w wyroku z 15 grudnia 2011 r.16 Zgodnie z wyrażonym w nim poglą-
dem, nie jest prawidłowe żądanie przez właściwy organ od inwestora udo-
kumentowania posiadanych praw do korzystania z cudzego gruntu na cele 
komunikacji, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ocenie NSA 
uzyskanie tych praw powinno być jednym z warunków, określonych w decyzji 
o warunkach zabudowy, koniecznych do spełnienia przed uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę. Dla takiej konstrukcji oczywistą podstawę prawną stanowi art. 
54 pkt 2 lit. c w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p., przewidujący, iż w decyzji o warun-
kach zabudowy określa się m.in. warunki obsługi w zakresie komunikacji. Poza 
tym przemawiają za nią inne ważkie argumenty. Po pierwsze, nałożenie na 
inwestora obowiązku uzyskania prawa do cudzego gruntu byłoby odstępstwem 
od ustawowej zasady, że przy lokalizacji inwestycji nie trzeba legitymować się 

 15 Zob. art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016, 
poz. 290).
 16 II OSK 1880/10, LEX nr 1134695.
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prawem do gruntu. Po drugie, naraziłoby inwestora na znaczne koszty związane 
z uzyskaniem takiego prawa od właściciela bądź użytkownika wieczystego, przy 
braku gwarancji wydania decyzji o warunkach zabudowy zwierającej satysfak-
cjonujące inwestora parametry realizacji przedsięwzięcia17 Po trzecie, pamiętać 
należy, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest 
tylko aktem administracyjnym, stanowiącym podstawę do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Pełni również istotną funkcję informacyjną w sytuacji 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego18, który jako akt 
prawa miejscowego stwarza dla inwestora pewne źródło wiedzy o możliwości 
zagospodarowania danego terenu. Stanowi ona zatem szczegółową urzędową 
informację o tym, jaki obiekt i pod jakimi warunkami inwestor może na danym 
terenie wybudować bez obrazy przepisów prawa19.

Przedstawione rozwiązanie prawne winno znaleźć zastosowanie również 
w drugiej sytuacji wspomnianej na wstępie, a mianowicie gdy teren inwestycji 
nie jest położony bezpośrednio przy drodze publicznej, lecz jest z nią skomuniko-
wany drogą wewnętrzną. W tym zakresie powołując się zresztą na orzecznictwo 
administracyjne, właściwy organ nakłada na inwestora warunki często niemoż-
liwe do spełnienia, które leżą w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. 
Przyjmuje bowiem, iż dla potrzeb wydania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę, iż 
posiada tytuł prawny do korzystania z drogi wewnętrznej w postaci służebności 
gruntowej, względnie pisemną zgodę właściciela gruntu, na której posadowiona 
jest droga wewnętrzna20. Oznacza to nałożenie wymogu istnienia legalnego 
zjazdu. W istocie od inwestora wymagane jest legitymowanie się tytułem do 
gruntu w tym przypadku mającego stanowić drogę dojazdową.

Takie stanowisko nie wydaje się jednak słuszne, ponieważ należy wskazać, że 
z definicji dostępu do drogi publicznej wynika, iż dostęp przez drogę wewnętrzną 
jest samodzielnym sposobem dostępu do drogi publicznej, niezależnym od 
innych sposobów dostępu wymienionych w przepisie art. 2 pkt 14 u.p.z.p., a więc 

 17 Zob. wyrok WSA w Rzeszowie z 14 września 2011 r., II SA/Rz 534/11, LEX nr 1132406; 
postanowienie WSA w Gdańsku z 21 marca 2012 r., II SA/Gd 653/11, LEX nr 1012085.
 18 Zdaniem S. Jędrzejewskiego z prawnej konstrukcji decyzji o warunkach i zagospoda-
rowania terenu wynika, że bardziej jest to akt o charakterze informacji, a nie decyzji admini-
stracyjnej. S. Jędrzejewski, Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz, 1994, s. 4; Należy zauważyć, że 
decyzja o warunkach zabudowy nie ma charakteru konstytutywnego, stanowi jedynie szczegółową 
urzędową informację o tym, jaki obiekt i pod jakimi warunkami inwestor może na danym terenie 
wybudować bez obrazy przepisów prawa. Wyrok WSA w Krakowie z 11 lipca 2008 r., II SA/Kr 
429/06, LEX nr 510193. 
 19 Wyrok WSA w Gliwicach z 3 grudnia 2012 r., II SA/Gl 545/10, LEX nr 752862.
 20 Wyrok WSA w Krakowie z 11 lutego 2014 r., II SA/Kr 988/13, LEX nr 1502396.
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dostępu bezpośredniego lub poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności21. 
Nieuprawnione wydaje się stwierdzenie, że dostęp do drogi publicznej przez 
drogę wewnętrzną jest zależny jeszcze od dodatkowego tytułu prawnego, z któ-
rego wynikać ma uprawnienie do korzystania z drogi wewnętrznej, w szczególno-
ści odpowiedniej służebności drogowej. Owa interpretacja pomija jednak użycie 
w art. 2 pkt 14 u.p.z.p. dwóch odrębnych pojęć: drogi wewnętrznej i odpowiedniej 
służebności drogowej22. Gdyby jednak uznać dostęp do drogi publicznej poprzez 
drogę wewnętrzną, który miałby się odbywać poprzez odpowiednią służebność 
drogową ustanowioną na tej drodze wewnętrznej, to zastrzeżenie, że dostęp 
do drogi publicznej może polegać na dostępie przez drogę wewnętrzną, byłby 
zbędny23. Zatem poprawna wykładnia art. 2 pkt 14 u.p.z.p. winna być taka, iż 
droga wewnętrzna może być samodzielnym dostępem do drogi publicznej, nato-
miast kwestia istnienia tytułu prawnego do korzystania z niej, może podlegać 
badaniu na etapie postępowania o pozwolenie na budowę.

Podkreślić przy tym należy, iż grunt, na którym posadowiona jest droga 
wewnętrzna, może należeć do podmiotu publicznoprawnego jakim jest Skarb 
Państwa czy jednostka samorządu terytorialnego albo podmiotu prywatnego. 
W tym pierwszym przypadku w zasadzie jednolicie przyjmuje się, iż podmiot 
taki nie może w sposób całkowicie dowolny decydować o udostępnieniu drogi 
wewnętrznej. W szczególności za sprzeczne z prawem można uznać udostęp-
nianie przez podmiot publicznoprawny drogi wewnętrznej tylko niektórym 
użytkownikom, wybranym przy zastosowaniu nieznanego kryterium lub kryte-
rium znanego, ale którego nie można by uznać za sprawiedliwie lub uzasadnione 
koniecznością ochrony istotnych wartości. Takie działanie w przypadku dróg 
wewnętrznych zarządzanych przez podmioty publicznoprawne lub stanowią-
cych własność takich podmiotów uznać należy za sprzeczne z konstytucyjną 

 21 W kwestii ustanowienia służebności drogi koniecznej, warto zauważyć, że gdy wystąpią 
przesłanki przeprowadzenia drogi przewidziane w art. 145 § 2 i 3 k.c., droga konieczna może być 
przeprowadzona przez nieruchomość sąsiednią także wtedy, gdy istnieje konieczność rozbiórki 
istniejącego na tej nieruchomości budynku - wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę 
albo bez takiego pozwolenia, ale którego budowa została zalegalizowana w myśl przepisów prawa 
budowlanego. Uchwała SN z 5 listopada 2014 r., III CZP 74/14, LEX nr 1532596. Zgodnie z treścią 
tej uchwały w postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej sąd może orzec nakazy 
lub zakazy niezbędne do urządzenia tej drogi.
 22 Również w świetle art. 93 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomo-
ściami (Tekst jedn. Dz.U. z 2015, poz. 1774 z póżn. zm.) wymóg zapewnienia dostępu wydzielanych 
działek gruntu do drogi publicznej będzie spełniony w przypadkach: 1) zapewnienia bezpo-
średniego dostępu wydzielanych działkom gruntu do drogi publicznej, 2) zapewnienia dostępu 
wydzielanym działkom gruntu do drogi publicznej za pośrednictwem służebności drogowych lub 
dróg wewnętrznych. 
 23 Wyrok WSA w Gdańsku z 12 grudnia 2012 r., II SA/Gd 419/12, LEX nr 1379553.
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zasadą równości, a zatem, drogi takie winny mieć charakter ogólnodostępny24. 
Ponadto przydatne może okazać się dla inwestora stanowisko wyrażane przez 
NSA, zgodnie z którym w gminach o statusie miasta ulice, którym nadano nazwy, 
mają charakter ogólnodostępny, nawet jeżeli nie mają charakteru dróg publicz-
nych, czyli są drogami wewnętrznymi. W takim przypadku, jeżeli planowana 
inwestycja posiada dostęp do ogólnodostępnej drogi wewnętrznej, czyli ulicy 
o nadanej nazwie, to w tym przypadku nie jest również konieczne ustanowienie 
odpowiedniej służebności drogowej25. Istotne jest przy tym, iż pogląd ten odnosi 
się także do dróg wewnętrznych, których właścicielami są osoby prywatne. 

W kontekście niniejszego opracowania, należy zauważyć, że ustawodawca 
nie stawia żadnych wymagań co do rodzaju dostępu do drogi publicznej poprzez 
drogę wewnętrzną, a więc bez znaczenia dla ustalenia warunków zabudowy 
jest okoliczność, czy dostęp do drogi publicznej odbywa się za pośrednictwem 
drogi posiadającej utwardzoną nawierzchnię o odpowiednich parametrach tech-
nicznych, czy też za pomocą drogi nieutwardzonej. W szczególności kwestia 
parametrów technicznych drogi, nie może być przedmiotem badania w ramach 
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy26.

5. Podsumowanie

Podjęcie inwestycji budowlanej ma podstawowe znaczenie w sferze społecznej, 
ekonomicznej i gospodarczej. Dlatego szczególnie ważne jest by prawo wyrażone 
w ustawach i innych aktach prawodawczych, było stosowane racjonalnie, tak aby 
w założeniu służyło procesom inwestycyjnym, a nie krępowało inwestora w jego dzia-
łaniach, ograniczając jego prawo do zabudowy, poprzez nieuzasadnione ograniczenia. 
W świetle zaprezentowanego orzecznictwa sądów administracyjnych, zasadnym 
wydaje się postulat ujednolicenia orzecznictwa na rzecz kierunku proinwestycyjnego, 
zachowując jednocześnie ochronę prawa własności oraz praw osób trzecich.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest problematyka dostępu do drogi publicznej, która związana 
jest z wymogiem połączenia działki budowlanej z drogą zapewniającą zjazd. Kwestią 
sporną jest niespójna interpretacja przepisów prawa dotycząca udokumentowania praw 
do korzystania z gruntu przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Słowa kluczowe: proces inwestycyjny, inwestor, warunki zabudowy, droga publiczna, 
nieruchomość

Summary
The article is the issue of access to a public road, which is associated with the require-
ment of connection of the plot of the way to ensure the exit. Issue in question is not 
consistent interpretation of legal provisions concerning proof of rights to use the land 
before a decision on building conditions.

Key words: investment process, investor, building conditions, public road, real estate
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Michał Pawłowski

Podstawy prawne instytucji oceny 
wpływu (OSR) w Polsce
Legal basis of Impact Assessment in polish legislative process

Wprowadzenie

Temat oceny wpływu regulacji prawnej, leżący na pograniczu zainteresowań 
ekonomistów i prawników, wypływający z utylitarystyczno-racjonalistycznych 
korzeni, jest istotnym zagadnieniem we współczesnej teorii i praktyce prawnej. 
Kryjący się za nim ideał interwencji publicznej – proporcjonalnej, skutecznej, oraz 
o znanych potencjalnych skutkach w swym podstawowym wymiarze sprowadza 
się do przewidywania efektów regulacji dzięki metodologii ekonomicznej analizy 
prawa. Tylko pozornie jednak zagadnienie to ograniczone jest jedynie do kwestii 
zysków i strat wynikłych z danej interwencji publicznej, gdyż jest to także pole 
realizacji dyskursywnej teorii prawa i ideałów obiektywizmu czy transparentności, 
czego wyrazem jest między innymi nacisk kładziony na konsultacje publiczne. 
Narzędzie to umożliwia również racjonalną realizację idei i preferowanych spo-
łecznie wartości, co zaznacza w artykule na ten temat Artur Nowak-Far: 

„Owe konstrukcje prawne nie są przypadkowym przekształceniem idei 
i wartości wybranych w procesie politycznym – raczej służą one narzędziowo 
ich realizacji. W takim kontekście ocena skutków regulacji dotyczy tego, czy 
zamierzony związek przekształcenia rzeczywiście istnieje (w tym, czy wręcz 
system prawny nadaje się do realizacji wybranych w procesie politycznym idei 
i wartości) oraz czy realizujące funkcje prawa są sprawne z punktu widzenia 
tego związku1”.

 1 A. Nowak-Far, Ocena Skutków Regulacji (OSR) – regulacja instrumentem polityki, w: 
Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, red. A. Chabier i M. 
Szałaj, Warszawa 2009, s. 80.
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Zazwyczaj mówi się w tym kontekście o ocenie wpływu, a w polskim pra-
wie zagadnienie to nazywa się czasem Oceną Skutków Regulacji (OSR). Będę 
używał ich zamiennie, z lekkim naciskiem na pierwszą nazwę, by podkreślić 
znaczenie nie tylko samego narzędzia zwanego OSR, lecz również zmieścić 
w tym pojęciu również uzasadnienie projektu ustawy. Celem tej pracy będzie 
zaprezentowanie podstaw prawnych OSR (krajowych i międzynarodowych) by 
móc na koniec nakreślić całościowy obraz założeń OSR w Polsce wraz z próbą 
przedstawienia pewnych wniosków de lege lata. Dokonując tej analizy, oprę się 
przede wszystkim na Ustawie o finansach publicznych, Regulaminie Sejmu, 
Regulaminie Senatu, Regulaminie pracy Rady Ministrów (wraz z załącznikami 
i „Wytycznymi do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych 
w ramach rządowego procesu legislacyjnego”), Zasadach techniki prawodawczej 
i Zaleceniu Rady OECD.

1. Regulamin Senatu2

Uchwalony jako pierwszy z dotychczas obowiązujących aktów poruszających 
tematykę oceny wpływu, Regulamin Senatu zawiera pewne sformułowania 
nakładające obowiązki na wnioskodawcę:

„2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać: 
1. wyjaśnienie celu ustawy, 
2. przedstawienie rzeczywistego stanu w  dziedzinie, która ma zostać 

uregulowana, 
3. wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a przewidywanym stanem 

prawnym, 
4. przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych, finan-

sowych i prawnych, 
5. przedstawienie założeń podstawowych aktów wykonawczych do ustawy, 
6. oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo 

oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem 
Unii Europejskiej”3.

Kolejnymi krokami wnioskodawcy są w tej procedurze: zidentyfikowanie 
problemu, porównanie stanu obecnego i po regulacji, przedstawienie skutków 

 2 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu 
Rzeczypospolitej (tekst jedn. Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240).
 3 Tamże, art. 77. ust. 2.
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i źródeł finansowania aktu, jak i zaproponowanie sposobów jego realizacji, wraz 
z oświadczeniem o zgodności z prawem unijnym. W wersji oryginalnej, z 1990 
roku, zamiast ostatniego punktu widniał obowiązek przedstawienia wyników 
konsultacji. 

Mimo ogólności tych sformułowań, dużą zaletą tego dokumentu jest kolejny 
ustęp tego samego artykułu, z którego wynika, iż Marszałek (Prezydium w wersji 
z 1990 roku) może zwrócić się o uzupełnienie uzasadnienia w razie niespełnienia 
powyższych standardów. W ten sposób organy senackie uzyskują silne narzędzie 
pozwalające zapewnić wysoką jakość składanych razem z projektem uzasadnień, 
choć należałoby się zastanowić, czy to upoważnienie fakultatywne nie powinno 
być zastąpione obligatoryjnym. Umożliwiłoby to jeszcze dokładniejszą kontrolę 
jakości uzasadnień

W obowiązującym obecnie tekście aktu nie ma już wymogu dokonywania 
konsultacji przed złożeniem projektu ustawy, jednakże mają one miejsce po 
przesłaniu projektu do Komisji Ustawodawczej. Takie rozwiązanie pozwala 
wzmocnić kontrolę nad ich jakością.

2. Regulamin Sejmu4

 Kolejnym chronologicznie, ważnym z punktu widzenia systemu oceny 
wpływu w Polsce aktem jest Regulamin Sejmu z 1992 roku. Umieszczony w nim 
artykuł 34 zawiera sformułowania bliźniacze względem Regulaminu Senatu 
w kontekście uzasadnień załączanych do projektu ustawy. Tutaj jednak informa-
cje o przeprowadzonych konsultacjach należy zamieścić razem z uzasadnieniem. 
W razie ich braku, Marszałek kieruje projekt do ich przeprowadzenia. 

 Mimo niewątpliwych zalet, treść tych przepisów rodzi pewne problemy. 
Jak na akt regulujący zasady procesu sejmowej legislacji, rzuca się w oczy duża 
ogólność przyjętych rozwiązań, co umożliwia wnioskodawcom niefrasobliwe 
tworzenie uzasadnienia. Przepisem umożliwiającym kontrolę jakości projektów 
jest art. 34 ust. 8, pozwalający Marszałkowi odesłać do zaopiniowania przez 
Komisję Ustawodawczą projekt m.in. nie spełniający podstawowych zasad tech-
niki prawodawczej. Ma on więc prawo odesłać projekt także z powodu niskiej 
jakości uzasadnienia dołączonego do projektu. Czy to prawo jest wykorzysty-
wane właściwie często, pozostaje innym kwestią. Być może brak jest przepisu 

 4 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypo-
spolitej, wg stanu prawnego po zmianie z dnia 7 lipca 2016 r. (M.P. 2016, poz. 634).
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umożliwiającego szybszą i prostszą kontrolę jakości uzasadnienia, na wzór 
przyjętego w Regulaminie Senatu. Jest to o ile istotne, że o ile propozycje ustaw 
wnoszone ze strony senatu w kadencjach I – VI nie przekroczyły nigdy 7% 
całości (zazwyczaj było to ~2%, 7% jedynie w VI kadencji), to w przypadku 
Sejmu statystyka ta wygląda inaczej: przykładowo w szóstej kadencji wniesione 
projekty poselskie i komisyjne stanowiły około 45%5.

 Z drugiej jednakże strony, wzmocnienie kontroli mogłoby dać rządzą-
cym możliwość łatwego blokowania niewygodnych projektów pod pretekstem 
niskiej jakości tego dokumentu. Zjawisko to byłoby o tyle powszechniejsze, o ile 
większa (w VI kadencji ośmiokrotnie) jest skala legislacji sejmowej od senackiej. 
Być może jednak powinno się rozważyć stworzenie sejmowego organu, który 
monitorowałby wpływające wraz z projektami uzasadnienia i pomagał wniosko-
dawcom w stworzeniu uzasadnienia, szczególnie w zakresie jego ekonomicznych 
skutków. Podobne rozwiązanie jest wprowadzone przez ustęp 9 tego samego 
artykułu – poza stwierdzeniem w uzasadnieniu zgodności projektu z prawem 
Unii Europejskiej, opinię w tej sprawie wydają również eksperci Kancelarii Sejmu 
(nie dotyczy projektów prezydenckich ani rządowych).

3. Zalecenie Rady OECD w sprawie poprawy jakości 
regulacji6

Dokument ten, będący pierwszym międzynarodowym standardem jakości OSR, 
został przyjęty przez Radę OECD 09 marca 1995 r. Poszczególne państwa zobo-
wiązały się do jego wdrożenia, w tym Polska, która dołączyła do organizacji rok 
później. W ten sposób regulacja ta stała się jednym ze źródeł krajowego systemu 
OSR. Załącznik do zalecenia (równoważny z nim pod względem rangi) wyróżnia 
dziesięć pytań, mających umożliwić skuteczną ewaluację ex ante regulacji:
1. „Czy problem jest właściwie zdefiniowany?
2. Czy akcja rządu jest uzasadniona?
3. Czy regulacja jest najlepszą formą interwencji rządowej?
4. Czy istnieje legalna podstawa dla regulacji?
5. Jaki szczebel władzy powinien podjąć akcję?

 5 W. Staśkiewicz, Materiały edukacyjne z wykładu specjalizacyjnego na WPiA UW. Teoria 
i praktyka legislacji (legisprudencja).
 6 OECD, Recommendation of the council of the OECD on improving the quality of government 
regulation, Paris 1995, http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?do-
clanguage=en&cote=OCDE/GD(95)95 (dostęp w dniu 18.01.2017 r.)
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6. Czy korzyści przewyższają koszty?
7. Czy rozkład korzyści w społeczeństwie jest przejrzysty?
8. Czy regulacja jest jasna, spójna, zrozumiała i dostępna dla adresatów?
9. Czy wszystkie zainteresowane grupy miały możliwość zakomunikowania 

swojego zdania?
10. W jaki sposób zostanie zapewnione przestrzeganie regulacji?”7

Lista ta zawiera podstawowe wskazówki przeprowadzenia OSR dla organu 
dokonującego jej. Kładzie duży nacisk na świadome i racjonalne dokonywa-
nie regulacji, realizowanie jej tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. Pytania te 
pomagają określić znaczenie regulacji, od zdefiniowania istoty problemu, aż do 
końcowych zadań stawianych przed aktem prawnym, czyli jego obowiązywania 
w ujęciu realistycznym. Wyraźnie widoczna jest tu chęć realizowania zasad 
proporcjonalności, legalizmu, ekonomiczności i dyskursywności prawa, nawet 
odbija się tu dalekim echem druga zasada sprawiedliwości Johna Rawlsa.

Autorzy zalecenia wskazują powyższe pytania jako środek na takie problemy 
jak trudności ekonomiczne czy społeczne, spadek tempa wzrostu gospodarczego, 
rosnące koszty poszczególnych regulacji prawnych, ich niedokładność, „inflację 
prawa”, jurydyzację życia społecznego i zamknięcie administracji na adresatów 
prawa. Poważnym problemem są także rosnące bariery administracyjne i obcią-
żenia przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Kolejnym powodem 
zmuszającym do zmiany dotychczasowych praktyk prawnych jest coraz większa 
internacjonalizacja prawa, a z kolei możliwość przepływu informacji i wymiany 
know-how dobrych praktyk legislacyjnych między rządami tylko to ułatwia. 

Zalecenie pomaga w zmierzeniu się z tymi wszystkimi problemami, jednak jak 
zaznaczają sami twórcy, jest to jedynie lista pewnych wskazówek, które powinny 
zostać wsparte konkretnymi, systemowymi rozwiązaniami wpisanymi w prawo 
krajowe. W dokumencie wprost zaznaczone jest na przykład, że powinien zostać 
wyznaczony minister i utworzony właściwy organ ds. implementacji tych rozwiązań. 

4. Zasady techniki prawodawczej8

Rozporządzenie to jest realizacją obowiązku nałożonego na premiera w ustawie 
o Radzie Ministrów. Już na samym początku prawodawca formułuje konkretne 

 7 Tamże, appendix, s. 9-10.
 8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
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obowiązki leżące na legislatorach. Zgodnie z tekstem, przygotowanie projektu 
powinno być poprzedzone:

a) opisaniem stanu rzeczywistego danej dziedziny i  wskazaniem celu 
regulacji,

b) określeniem środków alternatywnych, w tym pozaprawnych,
c) stwierdzeniem przewidywanych skutków,
d) zaopiniowaniem ze strony podmiotów zainteresowanych,
e) określeniem skutków finansowych poszczególnych możliwości oraz ich 

źródeł.
Co wydaje się być szczególnie istotne w kontekście omawiania tego aktu 

to fakt, że o ile większość z powyższych warunków jest w jakiś sposób przez 
pozostałe akty normatywne spełniana, to wymóg określenia środków alter-
natywnych nie jest realizowany w polskim prawie w jakimkolwiek stopniu. 
Jedynie test regulacyjny, już zresztą nieobecny w naszym systemie, zawierał 
rubrykę z innymi rozwiązaniami problemu, lecz były to propozycje na eta-
pie sporządzania testu już przez wnioskodawców odrzucone. Porównywania 
równorzędnych alternatyw zaś nigdzie nie ma. Jest ono natomiast ważne nie 
tylko jako forma wyrażenia kosztu danej możliwości (mikroekonomia definiuje 
koszt alternatywny jako kolejne najlepsze użycie czynnika wytwórczego), lecz 
wpływa również na realizację ideałów dyskursywnej teorii prawa, traktując 
adresatów prawa nie jako odbiorców arbitralnej decyzji prawodawcy o wyborze 
sposobu rozwiązania problemu, lecz stawiając ich przed paroma alternatywnymi 
możliwościami. Zapis ten ma w domyśle wspierać przedsięwzięcie konsultacji 
publicznych, które mogłyby wtedy dotyczyć wyboru jednej z alternatyw, nie 
zaś polegać na omawianiu odrzuconych już wcześniej możliwości, zwiększając 
dzięki temu społeczne poczucie odpowiedzialności za prawo. Rozwiązanie takie 
byłoby zgodne z najlepszymi praktykami oceny wpływu.

5. Ustawa o finansach publicznych9

Mówiąc o tym akcie prawnym w kontekście Oceny Skutków Regulacji, należy 
przyjrzeć się szczególnie artykułowi 50. Nakłada on na Radę Ministrów obo-
wiązek określenia w uzasadnieniu wysokości skutków, źródeł ich finansowania, 
a także wskazania celów nowych regulacji wraz z miernikami ich realizacji, jeśli 
nowa regulacja zwiększa wydatki bądź zmniejsza dochody jednostek sektora 

 9 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
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finansów publicznych. Oprócz tego, w razie zmiany poziomu wydatków tychże 
jednostek, należy w treści projektu załączyć maksymalny ich limit na najbliższe 
10 lat budżetowych (każdy rok osobno, trzy lata przed końcem tego okresu należy 
powtórzyć całą operację). Jeśli ustawa zostaje wydana na czas określony, krótszy 
niż dekada, limity przedstawia się analogicznie na ten okres. Z tych obowiąz-
ków wyłączone są niektóre ustawy, w tym na przykład zwiększające wydatki na 
obsługę długu państwowego, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, świadcze-
nia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy, czy na wydatki obronne. W przypadku, 
gdy zmiany wydatków dotykają jednostek samorządu terytorialnego, wymagana 
jest również opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Wyłączenie niektórych ustaw spod zakresu obowiązywania wspomnianych 
wyżej przepisów, skutkuje poniekąd podziałem projektów ustaw rządowych 
na dwie kategorie. Co gorsza, wyłączone spod bardziej rygorystycznej kontroli 
prawnej są nie te mniej doniosłe w skutkach, lecz nieraz znaczące, mające duży 
wpływ na finanse państwa propozycje, jak zwiększenie wydatków obronnych, 
emerytalnych i społecznych.

Istotny, także z punktu widzenia innych aktów prawnych regulujących dzie-
dzinę OSR w Polsce, jest obowiązek Ministra Finansów, wynikły z art. 50a, 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej jednolitych wskaźników makro-
ekonomicznych. Pozwalają one oszacować projektodawcom przyszłe wydatki 
i zyski związane z danym aktem prawnym.

Powyższe przepisy odnoszą obowiązek oceny wpływu regulacji jedynie do 
Rady Ministrów, co jest zakresem dość wąskim. Także sam przedmiot doko-
nywanej na podstawie ustawy ewaluacji nie jest zbyt szeroki, gdyż dotyczy on 
jedynie finansowych skutków danego prawa, co więcej, ujmowanych głównie 
od strony kosztów oraz limitów wydatkowych skarbu państwa. To „księgowe” 
podejście dotyka jedynie kwestii zrównoważenia budżetu państwa, tego by został 
on „dopięty”, pozostawiając inne zagadnienia, równie ważne z punktu widzenia 
OSR, nieuregulowane. Są to na przykład tematy skutków społecznych i środowi-
skowych danej regulacji, tego czy jest ona w ogóle zasadna oraz podejmowana 
we właściwy sposób, tego czy problem został dobrze zidentyfikowany, oraz czy 
prawo zaistniało jako fakt społeczny. 

Przepisy te odpowiadają tylko na jedno z pytań OECD (czy korzyści prze-
wyższają straty), a i na nie w sposób dość płytki. Sama ta ustawa nie realizuje 
więc zalecenia OECD, przez co nie stwarza możliwości dokonania właściwej 
oceny wpływu, która powinna wykraczać poza określenie kosztów danej regu-
lacji, dokonując głębszej analizy ekonomicznej i ujmując jej całościowy aspekt. 
Należy jednak zaznaczyć, że jeden ze wskazanych wyżej przepisów, artykuł 50a, 
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stanowi ważny element systemu, gdyż bez jednolitych wskaźników makroeko-
nomicznych niemożliwe jest działanie OSR jako systemu, na co wskazywali 
niektórzy autorzy10. 

6.Regulamin pracy Rady Ministrów11

Regulamin pracy Rady Ministrów jest aktem w pełni regulującym funkcjo-
nowanie tego organu. To właśnie tu mówi się, we właściwym sensie, o Ocenie 
Skutków Regulacji. Lecz zanim znalazła się ona w przepisach tego aktu, w jego 
istocie zachodziły znaczący zmiany. 

Dość dokładnie proces ten opisują Wojciech Rogowski i Włodzimierz Szprin-
ger12: już wersje Regulaminu tworzone w epoce Polski Ludowej zawierały pewne 
wymogi odnośnie skutków politycznych, społecznych lub ekonomicznych, 
zamieszczonych w uzasadnieniu projektu, czy też nakazywały przeprowadzenie 
konsultacji społecznych. Ich funkcjonowanie było raczej iluzoryczne, jednakże 
stanowiły pewną drogę, po której poruszali się twórcy kolejnych wersji tego 
dokumentu. W 1991 roku nowy Regulamin dodał obowiązek wskazania źródeł 
finansowania projektu, a od 1997 r. w uzasadnieniu powinna znaleźć się również 
opinia o zgodności projektu z prawem unijnym.

Ocena Skutków Regulacji pojawia się po raz pierwszy w 2001 r., jednak 
metodologiczny poradnik do jej sporządzania powstał dopiero w 2003 r. W mię-
dzyczasie uchwalono nowy Regulamin, doprecyzowujący OSR w dziedzinie 
harmonizacji polskiego prawa z europejskim, zaś w 2006 roku wszedł w życie 
nowy, obowiązujący do dziś metodologiczny poradnik: „Wytyczne do przeprowa-
dzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego”. Na mocy nowelizacji w 2009 r. nastąpił wzrost dokładności prze-
pisów dotyczących uzasadnienia projektów rządowych, wraz ze wzmocnieniem 
roli Rządowego Centrum Legislacji, a w 2011 r. pojawia ponadto się wymóg 
dokonania testu regulacyjnego, „obejmującego w szczególności wstępną analizę 
ekonomiczną, finansową i społeczną, w tym oszacowanie obciążeń regulacyjnych, 

 10 Por. Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szprin-
ger, W. Rogowski, Warszawa 2007.
 11 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. poz. 979).
 12 W. Szpringer, W. Rogowski, Problemy metodologiczne oceny skutków regulacji w Polsce – czy 
powstają nowe perspektywy ekonomicznej analizy prawa?, (w:) Ocena skutków regulacji – poradnik 
OSR, doświadczenia, perspektywy, red. W. Szpringer, W. Rogowski, Warszawa 2007, s. 4-8.
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oraz porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach, a także wska-
zanie osoby odpowiedzialnej za projekt13”.

Obecnie obowiązuje nowy regulamin z roku 2013.
OSR stanowi odrębną część uzasadnienia projektu rządowego (dość podob-

nego do wersji „sejmowej”) i jak mówi paragraf 28. ust. 2. powinna zawierać:
a) listę podmiotów na które oddziałuje regulacja, 
b) informacje o konsultacjach publicznych i opiniowaniu projektu,
c) przewidywany wpływ na sektor finansów publicznych, rynek pracy, kon-

kurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
d) źródła finansowania,
e) źródła wskaźników i danych będących podstawą obliczeń14.
Ostatnia nowelizacja z dnia 01 czerwca 2016 r. zmieniła także brzmienie § 

28 ust. 3 nadając mu tym samym szersze znaczenie. Dodano w niej następujące 
wymogi dla OSR: identyfikacji problemu, określenia celu oraz istoty interwencji, 
a także porównania z zagranicznymi rozwiązaniami danej materii.

Za dokonanie OSR odpowiada tzw. „organ wnioskujący”, czyli członek Rady 
Ministrów, szef KPRM lub inny podmiot upoważniony przez Prezesa Rady Mini-
strów. Prace te koordynuje koordynator OSR, czyli szef KPRM lub wyznaczony 
przez premiera członek RM lub sekretarz bądź podsekretarz stanu KPRM. Przed 
zeszłoroczną nowelizacją było to zadanie jedynie szefa KPRM i ciężko powie-
dzieć, czy ta zmiana będzie mieć duże znaczenie, lecz być może rozszerzenie 
zakresu podmiotów mogących koordynować sporządzanie OSR wpłynie na 
poprawę jakości tego procesu. 

Ocena Skutków Regulacji danego projektu podlega ocenie ze strony koor-
dynatora OSR. Organ wnioskujący może uwzględnić je, bądź zająć wobec nich 
stanowisko. Co powinno motywować do rzetelnego dokonania OSR, to fakt, że 
powyższa opinia załączana jest do projektu w procesach uzgodnień, konsultacji 
publicznych oraz opiniowania. Badania wskazują, że wbrew intencjom autorów 
nie jest to zbyt mocny bodziec. Sam projekt uzgadniany jest z członkami RM, 
a także z szefem KPRM, natomiast pod względem prawnym podlega uzgodnie-
niom z Rządowym Centrum Legislacji.

OSR dokonywana jest na podstawie formularza dostępnego w wersji elek-
tronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Dominuje w nim forma 
tabeli, pozwalająca ująć wszystkie stawiane przed Oceną Skutków Regulacji 

 13 Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 113, poz. 1146).
 14 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady 
Ministrów, § 28. ust. 2 (M.P. poz. 979).
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Wymagania, oraz wiele ze skutków przedstawić w formie danych zarówno jako-
ściowych, jak i ilościowych. Oprócz tego obowiązują „Wytyczne do przeprowa-
dzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego”, będące pomocnym podręcznikiem  do OSR dla urzędników 
administracji. Zapewniają one szczegółowe wskazówki dotyczące dokonywania 
OSR i testu regulacyjnego, zaś ich rola jest sankcjonowana przepisem z § 24 ust 
3. gdzie się o nich wprost mówi.

Przed dokonaniem ostatniej15 nowelizacji regulaminu wymagane było także 
sporządzenie wspomnianego wcześniej testu regulacyjnego i załączenie go do 
wniosku o wprowadzenie projektu założeń projektu ustawy do wykazu prac legi-
slacyjnych Rady Ministrów. Dokument ten częściowo powtarzał się z analizami 
dokonywanymi w ramach OSR, jednakże zawierał (zgodnie z Regulaminem oraz 
załącznikiem do niego) pewne elementy nieobecne w formularzu OSR, takie jak 
(uzupełniająca się z zamieszczoną w OSR) analiza ekonomiczna skutków regula-
cji w ujęciu ilościowym i jakościowym, czy na przykład wypisanie alternatywnych 
metod rozwiązania problemu, w tym pozalegislacyjnych, wraz z powodem ich 
odrzucenia. Względem OSR różnicą był też czas wykonywania testu – na etapie 
opracowywania założeń projektu, nie zaś samego projektu aktu normatywnego.

Zmianę tę należy ocenić dość negatywnie, gdyż mimo że OSR i test regu-
lacyjny w dużym zakresie się dublowały, niepotrzebnie zwiększając wymagany 
nakład pracy, to zlikwidowanie wymogu uzupełniania testu regulacyjnego bez 
zmiany kształtu formularza OSR i tak skutkuje utratą pewnych informacji nie-
pozyskiwanych tą drugą drogą. Ponadto dokonywanie oceny ex ante dwukrotnie, 
na dwóch etapach, mogło znacznie zwiększać szanse na wychwycenie zagrożeń 
związanych z nową regulacją, choć mogło też oczywiście funkcjonować jedy-
nie jako urzędnicza „kopiarka”. Nie wiadomo, czy autorom zmiany przysługi-
wała właśnie ta motywacja, czy może tylko pragnienie przyśpieszenia procesu 
legislacyjnego.

7. Uwagi

Pytanie, które należy postawić, brzmi: „czy Polska we właściwy sposób reali-
zuje OSR?” Gdyby rozumieć to przez wypełnianie międzynarodowych zaleceń 
OECD, to odpowiedź będzie twierdząca, jednakże jeśli rozumieć to jako próby 

 15 W międzyczasie (08 grudnia 2016 r.) została uchwalona jeszcze jedna nowelizacja, jed-
nakże w żaden sposób nie dotyka ona omawianej materii, więc ją pomijam.
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naśladowania państw wiodących w materii oceny wpływu, to pozostaje dużo 
do zrobienia. Pouczający jest przykład Komisji Europejskiej. Funkcjonujący 
tam system należy do wzorcowych, a niektóre rozwiązania można by wprost 
przenieść do polskiego prawa – chociażby silny organ zapewniający jakość 
ewaluacji – Radę Oceny Skutków16 .

 Generalnie na poziomie Rady Ministrów OSR działa dość sprawnie, 
choć badacze praktyki donoszą, że także tam jakość analiz bywa bardzo niska:

„Praktyka polska nie spełnia kryterium najlepszych praktyk. Na 162 badane 
OSR w żadnej nie podjęto próby porównania kosztów i korzyści. Praktyczna 
niemożliwość wykonania takiego porównania jest w dużej mierze pochodną:
1. ograniczonych informacji o kosztach poza kosztami budżetowymi oraz
2. niskiej jakości danych o korzyściach wynikających z regulacji17”.

Również niektóre rozwiązania systemowe do dobrze funkcjonujących nie 
należą – dość częsta jest praktyka składania rządowych projektów jako poselskich 
ze względu na fakt, że te drugie nie muszą posiadać Oceny Skutków Regulacji. 
Skutkuje to m.in. niską liczbą wnoszonych projektów rządowych (w VI kaden-
cji 45% procent, w VII już tylko 35%18), podczas gdy powinny one stanowić 
zdecydowaną większość, właśnie ze względu na (teoretycznie) zapewnione 
lepsze narzędzia ewaluacyjne. Zjawisko to jest charakterystycznym działaniem 
praeter legem w celu przyspieszenia prac legislacyjnych przez rząd i nie może się 
ono nie odbić na jakości tworzonego prawa. Kolejnym problemem jest fakt, że 
wniesiony do sejmu projekt nie podlega dalszej kontroli, a debatujący nad nim 
posłowie mają możliwość zgłaszania poprawek do projektu. Skutkuje to tym, że 
końcowa, uchwalona ustawa może mieć zupełnie inny kształt niż początkowy 
projekt, a więc również znacząco odbiegać od jego uzasadnienia czy OSR. Jeden 
z największych walorów narzędzi oceny wpływu – możliwość przewidzenia 
prawdopodobnych skutków regulacji – znika.

Nie można też pozytywnie ocenić ostatniej nowelizacji Regulaminu pracy 
Rady Ministrów, usuwającej wymóg dokonania testu regulacyjnego. Nie był 

 16 Por. A. Sternik, Ocena Skutków Regulacji – metody i podejścia na przykładzie systemu 
oceny skutków Komisji Europejskiej, (w:) Ewaluacja wobec wyzwań..., s. 63-64, 73.
 17 R. Zubek, Analiza polskiej praktyki oceny skutków regulacji w latach 2001-2005, (w:) Ocena 
skutków regulacji..., s. 43.
 18 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja Sejmu – podsumowanie w  liczbach, 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=0050D4C29C37DA62C1257E-
E5003C48DD (dostęp w dniu 10.01.2017 r.);  Analiza działalności ustawodawczej sejmu VI kadencji, 
red. Marta Żuralska, http://ratiolegis.wpia.uw.edu.pl/images/stories/Analiza_dzialalnosci_usta-
wodawczej_Sejmu_VI_kadencji.pdf (dostęp w dniu 10.01.2017 r.)
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on bezbłędnie skonstruowany, jednakże pełnił pewną, dość znaczącą rolę przy 
opracowywaniu potencjalnych skutków aktu, co wykazano już wcześniej. 

Idea OSR ex post nie pojawia się nigdzie (poza „Wytycznymi...”), dzięki niej 
zaś obowiązywałby regularny przegląd funkcjonujących przepisów, ułatwia-
jąc w ten sposób diagnozowanie nowych problemów i ułatwiając OSR ex ante 
nowych aktów. Brak takiej kontroli, wraz z sejmową „swawolą”, jest przyczyną 
wad tworzenia prawa w Polsce, chociażby „lawiny nowelizacji”, co komentowała 
swego czasu Sławomira Wronkowska:

„nie sama lista nowelizacji jest tu najgroźniejsza, ale to, że nowelizacje te 
nakładają się jedna na drugą; te same ustawy są nowelizowane po wielokroć 
i to w tym samym roku19”.

W dobrze funkcjonującym systemie OSR takie sytuacje miejsca nie mają. 
Być może pomogłoby rozwiązać te problemy objęcie wymogiem sporządzania 
oceny wpływu także projektów parlamentarnych, bądź dokonywanie ocen na 
kilku etapach (na wzór OSR/test regulacyjny), z czego ostatnia mogłaby być 
dokonywana przed trzecim czytaniem w sejmie, już po wszystkich popraw-
kach. Oczywiście, spowolniłoby to znacząco proces legislacyjny, z drugiej jed-
nakże strony zmusiło parlamentarzystów to rozważnego składania wniosków 
o poprawki i legislacyjnego umiaru. 

8. Wnioski

Jak w takim razie prezentuje się, jako całość, polski system OSR? Podstawowymi 
dla niego dokumentami prawnymi są: akt organizacji międzynarodowej w formie 
zalecenia, dwa akty krajowego prawa powszechnego (ustawa i rozporządzenie) 
oraz trzy uchwały, ustanawiające normy wewnętrznie obowiązujące. 

Zalecenie OECD nie ma mocy wiążącej, co można wywnioskować ze wcze-
śniejszego zdania tego samego artykułu konwencji paryskiej, podkreślającego, iż 
decyzje Organizacji są dla jej członków wiążące. Tego zastrzeżenia przy opisywa-
niu zaleceń jest zaś brak. Zalecenie OECD o reformie regulacji nie wiąże polskich 
władz, posiadając jedynie moc wzorcową, mimo iż w 2002 roku Organizacja 
dokonała oceny (pozytywnej) polskiej reformy regulacji. 

Ustawa o finansach publicznych obowiązuje wszystkich na terenie całego 
kraju, jednakże wąskie określenie i przedmiotu normy (skutki finansowe), 
i podmiotów których dotyczy (Rada Ministrów) sprawia, że stanowi to jedynie 

 19 S. Wronkowska, Na czym polega dobra legislacja?, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s. 20.
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niewielki wycinek polskiego systemu oceny wpływu. Drugi akt prawa powszech-
nego, rozporządzenie o Zasadach techniki prawodawczej, pozornie obejmuje 
swym obowiązywaniem całość prawa krajowego, dzięki dość starannemu opisowi 
czynności wymaganych przed sporządzeniem projektu. Brakuje jednak sankcji 
nieważności w razie rażącego łamania tych zasad. Możliwość odrzucenia projektu 
niespełniającego kryteriów Zasad techniki prawodawczej przewiduje jedynie 
Regulamin Sejmu, a i tam gdyby potraktować poważnie te zapisy, większość 
złożonych projektów nie byłaby prawdopodobnie nie byłaby dalej rozpatrywana, 
gdyż jak badania wskazują, nawet jakość aktów z wykonaną OSR jest raczej 
niska20. Same akty prawa wewnętrznego, czyli Regulamin Sejmu, Senatu i pracy 
Rady Ministrów, w opisie koniecznych elementów OSR czy nawet uzasadnienia 
projektu nie sankcjonują w jakikolwiek sposób obowiązków wnioskodawców 
zbieżnych z wynikłymi z Zasad techniki prawodawczej (poza wspomnianym 
zapisem z Regulaminu Sejmu). 

Wymienione wyżej regulaminy dość dobrze regulują kwestię oceny wpływu 
w wewnętrznym postępowaniu, jednakże i w nich występują pewne dysfunkcje, 
opisane przy omawianiu każdego z dokumentów. Co więcej, niektóre dobre roz-
wiązania w nich przyjęte nie oddziałują na resztę systemu, gdyż są to akty prawa 
wewnętrznie obowiązującego. Przykładem takiego rozwiązania jest umocowanie 
„Wytycznych...” w Regulaminie pracy RM, dzięki czemu nie sprowadzają się one 
do dobrych porad dotyczących wykonywania OSR, a obowiązują razem z innymi 
przepisami regulaminu. Rozwiązanie takie jednak jest odosobnione. Kolejną 
słabością regulaminów jest to, że mają one umocowania w powszechnym pra-
wie, np. w ustawie, przez co w każdej chwili mogą być usunięte bądź zmienione, 
czego dowodem są ostatnie zmiany dotyczące testu regulacyjnego (wyjątkiem 
są, oczywiście, ZTP które jednakże nie przewidują nieprzestrzegania siebie).

Powyższe wnioski skłaniają do refleksji, iż w polskim prawie ocena wpływu, 
jako spójny system, nie funkcjonuje. Żeby istniał system, muszą mieć miejsce 
także konieczne powiązania między jego elementami. Tego zaś dopatrzyć się 
ciężko. Zamiast niego są tylko pewne prawne fragmenty idei OSR. Akt organizacji 
międzynarodowej nie jest wiążący, ustawa reguluje jedynie wąski fragment tej 
rzeczywistości, zaś rozporządzenie okazuje się być ciężkie do wyegzekwowania 
wskutek jego konstrukcji. Pozostają „samotne wyspy” oceny wpływu, jakimi 
są akty prawa wewnętrznie obowiązującego, nieposiadające silnych podstaw 
normatywnych poza sobą. 

 20 R. Zubek, Analiza polskiej praktyki..., s. 43.
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Brak mocnych powiązań systemowych skutkuje nie tylko niestabilnością całej 
struktury, odbija się on wyraźnie na jakości sporządzanych uzasadnień i Ocen 
Skutków Regulacji. Kolejnym ogniwem w ciągu przyczynowo – skutkowym 
jest praktyczne nieobowiązywanie uchwalonych nawet przepisów, czyli brak 
efektywności prawa. Projekt oceny wpływu w Polsce nie spełnia więc podsta-
wowych ideałów prawa: stabilności, koherentności i zgodności rzeczywistości 
normatywnej z opisową.

Refleksje te, związane z niewykorzystaniem w pełni narzędzia, jakim jest 
ocena wpływu regulacji, mogą wydawać się smutne. Dlatego niektórzy skłaniają 
się do zdania, że 

„wszystko to wydaje się potwierdzać wniosek o zasadności likwidacji pro-
gramu OSR w Polsce21”.

Jednakże przedsięwzięciu temu polska legislacja zawdzięcza także wiele 
korzystnych skutków, wynikających z pewnej poprawy jakości tworzonego prawa. 
Trudności w funkcjonowaniu systemu są najlepszym powodem do jego reformy, 
niekoniecznie zaś do jego likwidacji.
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Streszczenie
W  tekście zostają omówione podstawy polskiego systemu Oceny Skutków Regulacji 
(OSR). Narzędzie to zostało stworzone w celu zracjonalizowania procesu legislacyjnego, 
a także poprawienia jego transparentności i wpływu obywateli na jego przebieg. Ocena 
wpływu ma za zadanie pomóc legislatorom przewidzieć skutki społeczne, gospodarcze 
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i  środowiskowe danej regulacji oraz cenić, w  jakim stopniu jest ona rzeczywiście 
wskazana. Do polskiego prawa narzędzia te zostały wprowadzone przede wszystkim 
na mocy międzynarodowych zobowiązań i to właśnie zagraniczne wzorce często sta-
nowiły inspiracje dla poszczególnych rozwiązań. Jednakże wielu autorów wskazuje 
na niewłaściwe funkcjonowanie OSR w Polsce, stąd przedstawienie podstaw systemu 
ma na celu zweryfikowanie tych tez. Prześledzone zostanie przede wszystkim prawne 
umocowanie poszczególnych rozwiązań, z delikatnym wypunktowaniem ich praktycz-
nego funkcjonowania.

Słowa kluczowe: ocena Skutków Regulacji, legislacja, regulacje, Impact Assessment, 
środki alternatywne

Summary
Main aim of this text is to discuss basis of polish Impact Assessment system, called 
OSR. This tool was to provide rational legislative process and improving its transparency 
and citizens’ influence on it as well. Impact Assessment was created in order to help 
lawmakers predict social, economic and environmental effects of a regulation and assess 
an extent, to which it is desirable. These tools were introduced to polish law mainly due 
to international commitments. But many authors point out improper functioning of 
OSR, so presenting system’s basis is to facilitate verification of these theses. Foremost, 
place in legal system of particular solutions is the thing that will be investigated, with 
some pointing out its practical functioning.

Key words: Impact Assessment, legislation, regulation, alternative means
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Marek Bielecki

Stosunki miedzy państwem a Kościołami 
i związkami wyznaniowymi  w programach 
partii politycznych, tworzących sejm VII i VIII 
kadencji1

Relations between the State and Churches and  other religious associations 
included in the programs of political parties forming the Parliament of VII 
and VIII term of office

I. Wstęp

Stosunki państwa do Kościołów i związków wyznaniowych zawsze stanowią 
istotny punkt programów wyborczych partii politycznych, ubiegających się 
o miejsce w polskim parlamencie. Dzieje się tak głównie ze względu na chęć 
zmobilizowania elektoratu, niezależenie od tego czy reprezentuje on prawicowe 
czy lewicowe poglądy. 

Przedmiotem niniejszego opracowania będzie analiza programów tych partii, 
które zasiadały i zasiadają w sejmie VII i VIII kadencji. Jest to możliwe z tego 
względu, że na przestrzeni lat jakie upłynęły od wyborów w 2011 r. regulacje 
w materii wyznaniowej nie uległy istotnym zmianom. Skład sejmu VII i VIII 
kadencji nie jest tożsamy. Niektórych partii, które wyraziście wypowiadały się 
na temat relacji państwa z Kościołami i związkami nie ma w obecnym sejmie. 
Programy tych, których przedstawiciele zostali ponownie wybrani, zostały zaś 
zmodyfikowane. 

 1 Termin użyty w niniejszym opracowaniu dotyczy stosunków państwa do Kościołów 
i związków wyznaniowych, mających swój status prawny uregulowany w odrębnej ustawie bądź 
wpisanych do rejestru prowadzonego aktualnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
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W wyniku wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 9 października 
2011 r., do sejmu weszły następujące ugrupowania: Platforma Obywatelska, 
Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Palikota, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz 
Lewicy Demokratycznej2. W programach niektórych partii znalazły się odniesie-
nia do kwestii światopoglądowych obywateli oraz do modelu stosunku państwo 
– Kościoły i związki wyznaniowe. Najwięcej uwagi tym zagadnieniom poświęciły 
partie lewicowe: SLD i Ruch Palikota.

Z kolei w wyborach parlamentarnych z 25 października 2015 r. wymaganą 
liczbę głosów zdobyły: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Kukiz 
15, Nowoczesna i PSL. Pozostały więc trzy partie i pojawiły się dwie nowe: Kukiz 
15 i Nowoczesna. SLD i Ruch Palikota znalazły się poza sejmem. 

II. Miejsce religii w życiu publicznym

W art. 25 ust. 2 konstytucji, prawodawca stanowi, że władze publiczne w Rze-
czypospolitej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, świa-
topoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu 
publicznym3. W doktrynie funkcjonują dwa stanowiska. Pierwsze optuje za 
tym, że neutralność jest synonimem bezstronności4. Przedstawiciele drugiego 
poglądu, zwracają uwagę na to, iż oba pojęcia nie mogą zostać uznane za syno-
nimiczne, jako że różnią się dość silnie w warstwie znaczeniowej5.  

Istniejące regulacje nakładają na władze publiczne obowiązki, których 
przestrzeganie jest nieodzownym elementem zachowania bezstronności. Po 
pierwsze, niedopuszczalne jest uznawanie jakiejś religii bądź światopoglądu 
za oficjalną ideologię państwa. Po drugie, nie można uprzywilejowywać bądź 
deprecjonować obywateli ze względu na określoną przynależność wyznaniową 
bądź jej brak. Po trzecie, państwo nie może subwencjonować żadnego wyzna-
nia, za wyjątkiem sytuacji,  kiedy cel działalności służy dobru wspólnemu. Po 
czwarte, obowiązujące akty normatywne nie mogą powoływać się na doktrynę 

 2 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r., o wynikach 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 (Dz. 
U. z 2011 nr  218, poz. 1294).
 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 
483, ze zm.).
 4 J. Krukowski, Polskie prawa wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 71 – 73.
 5 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych Konstytucji RP - http://
lex.online.wolterskluwer.pl/ - [dostęp 22.04.2017 r.].
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określonego Kościoła bądź związku wyznaniowego6. Ten fragment konstytucji 
nie odnosi się wyłącznie do relacji pomiędzy państwem a Kościołami i związkami 
wyznaniowymi, ale dotyczy również stosunków państwo -  obywatel. Zasadę 
bezstronności ujętą w powyższy sposób, należy rozpatrywać łącznie z innymi 
regulacjami zawartymi w ustawie zasadniczej. Obowiązek bezstronnego zacho-
wania się państwa wobec postawy  negującej bądź afirmującej wartości religijne 
wynika bezpośrednio z art.32 ust. 1 (zakaz dyskryminacji) czy 53 konstytucji 
(wolność sumienia i religii).

Obok bezstronności, konstytucja proklamuje również inne zasady, które 
wskazują miejsce religii w przestrzeni publicznej. Zgodnie z art. 25 ust. 3: „Sto-
sunki między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są 
kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej nie-
zależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra 
człowieka i dobra wspólnego”. 

Formuła zaczerpnięta z nauczania społecznego Kościoła katolickiego, określa 
wzajemne relacje między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi 
o uregulowanej sytuacji prawnej. Autonomiczność to m.in. możność tworzenia 
regulacji wewnętrznych i stosowania ich w nieskrępowany sposób. Z kolei nie-
zależność obok sfery ad intra, obejmuje również stosunki zewnętrzne, jak cho-
ciażby wchodzenie w korelacje z innymi podmiotami prawa. W praktyce istnieje 
bardzo duża trudność, aby Kościoły i związki wyznaniowe mogły funkcjonować 
w obrocie prawnym bez ingerencji prawodawcy państwowego. Wydaje się, że we 
wzajemnych relacjach wyłącznie państwo może zachowywać pełną niezależność. 
Wszelkie zaś postulaty automatycznego uznawania za powszechnie obowiązujące 
regulacji prawnych, tworzonych przez Kościoły i związki wyznaniowe, należy 
uznać za chybione. Norma wewnętrzna może być stosowana wyłącznie w sytu-
acji, kiedy istnieje wyraźna delegacja ustawowa. Czym innym natomiast jest 
kierowanie się prawem wewnętrznym w obrębie struktury danego Kościoła bądź 
związku wyznaniowego. Powinna istnieć tu pełna swoboda, z zastrzeżeniem jed-
nakże, że normy te nie powinny naruszać obowiązującego porządku prawnego. 

Druga zasada jaka wyłania się z art. 25 ust. 3 to współdziałanie państwa 
z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Przesłankami wzajemnej koegzy-
stencji jest dobro wspólne i dobro jednostki. Ponadto nie można zapominać, 
że większość polskiego społeczeństwa utożsamia się z jakimś Kościołem bądź 
związkiem wyznaniowym. Zatem osoba ludzka jednocześnie należy do obu 

 6 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
Warszawa 2008, s. 66 – 67.
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zbiorowości, które dla jej dobra winny ze sobą współpracować. Wszystko to 
powoduje, że z uznaniem należy zapatrywać się na wszelkie wspólne inicjatywy 
władzy oraz wspólnot religijnych, kierujących się przesłankami określonymi 
w ustawie zasadniczej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie wypowiadał się na temat 
miejsca religii w przestrzeni publicznej. Warto tutaj przytoczyć jedno z najbar-
dziej dyskutowanych orzeczeń, wydanych  w sprawie Lautsi v. Włochy w  2011 r., 
które dotyczyło obecności krzyża w budynku szkoły państwowej7. Trybunał 
podkreślił m.in., iż decyzja o tym, czy krucyfiksy powinny być umieszczone 
w salach lekcyjnych szkół państwowych czy też nie, mieści się, co do zasady 
w granicach marginesu swobody oceny pozwanego państwa (p. 70). Ponadto: 
„…prawdą jest, że wprowadzanie nakazu umieszczania w salach lekcyjnych 
szkół państwowych krucyfiksu (symbolu, który bez względu na przypisywane 
mu świeckie wartości symboliczne bez wątpienia symbolizuje chrześcijaństwo), 
stanowi regulację skutkującą podkreśleniem dominującej obecności w środowi-
sku szkolnym religii wyznawanej przez większość społeczeństwa” (p. 71). ETPC 
stwierdził także, że: „….krucyfiks umieszczony na  ścianie jest, co do zasady 
pasywnym symbolem, szczególnie w kontekście zasady neutralności8. Nie można 
uznać, że wiszący na ścianie krucyfiks oddziałuje na uczniów tak jak nauczanie 
o moralności czy uczestniczenie w praktykach religijnych” (p. 72). 

Z powyższych tez płyną następujące wnioski. Po pierwsze, Trybunał uznał, 
że ocena, co do obecności pierwiastków konfesyjnych w przestrzeni publicznej 
mieści się w gestii państwa. Zatem, jeżeli uzna ono za zasadne, iż odniesienia 
podczas uroczystości państwowych do elementów transcendentnych w sposób 
nieuwłaczający wyznawcom żadnego światopoglądu są uzasadnione, nie ma 
przeszkody, by takie praktyki miały miejsce. Biorąc pod uwagę polskie realia 
i rolę, jaką odegrało w nich chrześcijaństwo, uzasadniona jest obecność elemen-
tów związanych z tym światopoglądem również w procesie sprawowania władzy 
publicznej. Polska ustawa zasadnicza potwierdza takie rozwiązania, chociażby 
w przypadku obowiązującej roty ślubowania posła (art. 104 ust. 2) i przysięgi 
składanej przez prezydenta w związku z obejmowaniem urzędu (art., 130), gdzie 

 7 Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wielka Izba, Sprawa Lautsi i inni przeciwko Wło-
chom, Wyrok  - Strasburg 18 marca 2011, tłumaczenie za: Przegląd Prawa Wyznaniowego 2011/3, 
Lublin 2011, s. 157 – 211.
 8 ETPC. W cytowanym orzeczeniu rozumie zasadę neutralności jako: zapewnienie w sposób 
neutralny i bezstronny możliwości praktykowania  różnych religii, wyznań i przekonań. Rola  pań-
stwa polega na wspieraniu utrzymania porządku publicznego, harmonii wyznaniowej i tolerancji 
w społeczeństwie demokratycznym. Dotyczy to zarówno stosunków między osobami wierzącymi 
i niewierzącymi, jak i relacji między wyznawcami różnych religii (p. 60).
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można dodać na końcu słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. Także treść preambuły, 
która nie posiada co prawda charakteru normatywnego, ukazuje intencję jej 
twórców. Stwierdza się tam m.in.: „….my Naród Polski - wszyscy obywatele 
Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawie-
dliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary…”, a także: „…w poczuciu 
odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem…”. Przyto-
czone fragmenty ukazują, że Polska jest dobrem wspólnym ogółu społeczeństwa, 
zarówno tych wierzących jak i niewierzących. Wszyscy winni czuć się dobrze 
we własnym kraju i mieć zapewnioną swobodę wyrażania własnych poglądów. 
Jak podkreśla ETPC pomimo tego, że krzyż jest przede wszystkim symbolem 
religijnym, nie można odmówić jego eksponowania w miejscu publicznym, 
jeżeli dla większości osób, które się w nim znajdują (pracują) stanowi istotny 
symbol. Demokracja bowiem nie może być ustrojem, gdzie niewielka grupa stara 
się narzucać swą wolę zdecydowanej większości. Oczywiście poza wszelkimi 
wątpliwościami pozostaje fakt konieczności zapewnienia mniejszości warun-
ków, pozwalających na ekspresję własnych poglądów i postaw. Niemniej jednak 
dopuszczenie do takiej sytuacji, że komfortowo czuje się niewielka grupa, nato-
miast zdecydowana większość odczuwa dyskomfort, wydaje się być absurdem 
nie do przyjęcia. Trybunał określił krzyż jako symbol pasywny, dając jasno 
do zrozumienia, że sama jego obecność nie uwłacza osobom posiadającym 
odmienne nastawienie. Naruszenie zasady neutralności ma miejsce wtedy, kiedy 
w szkole stara się na siłę przekazywać treści właściwe dla danego wyznania bądź 
zmuszać dzieci do uczestniczenia w praktykach religijnych. 

W programach wyborczych partii możemy odnaleźć odniesienia do umiejsco-
wienia religii w sferze publicznej. Spotkamy się więc z postulatami, dotyczącymi 
całkowitej eliminacji symboliki religijnej ze sfery związanej z prerogatywami 
władzy świeckiej, jak również domagającymi się pozostawienia jej w dotych-
czasowej formie.

Wybory 2011 

Zarówno w programie SLD jak i Ruchu Palikota, znalazł się postulat neutralności 
światopoglądowej państwa i szeroko pojmowanych władz publicznych. Ustawa 
zasadnicza nie używa sformułowania neutralność. Postulowana neutralność 
ma koncentrować się wokół kilku istotnych aspektów. SLD w swoim programie 
stwierdza, że należy znowelizować ustawę z 31 stycznia  1980 r., o godle, barwach 



 Artykuł prawniczy | 201

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych9, wykluczając 
umieszczanie partykularnych symboli religijnych, światopoglądowych w miej-
scach sprawowania władzy publicznej oraz ostentacyjnego eksponowania sym-
boli przez funkcjonariuszy publicznych podczas sprawowania przez nich swych 
funkcji10. W podobnym duchu wypowiada się Ruch Palikota. W jego programie 
znalazły się stwierdzenia dotyczące uczestniczenia osób duchownych w stro-
jach o symbolice religijnej w uroczystościach państwowych. Fakt ten stanowił, 
zdaniem partii, rodzaj presji, która nie powinna mieć miejsca. Powodowało to 
również zacieranie różnicy między państwem a Kościołem11. 

Ruch Palikota, jeszcze przed ślubowaniem posłów, złożył wniosek o usunięcie 
krzyża z sali obrad sejmu RP. Znalazły się tam bardzo ostre sformułowania skie-
rowane w stronę Kościoła katolickiego. Autorzy wniosku podkreślali, że: „w sali 
posiedzeń plenarnych Sejmu RP, krzyż manifestuje szczególną skłonność organu 
władzy publicznej, jakim jest Sejm RP, ku religiom chrześcijańskim, w szczegól-
ności zaś – w polskich warunkach, znamionowanych przez dominację Kościoła 
katolickiego we wszystkich sferach życia – ku religii rzymsko-katolickiej”12. 

W jednym ze swoich wywiadów do kwestii obecności krzyża w sali sejmowej 
odniósł się również prezydent RP Bronisław Komorowski, który pomimo obiek-
cji, co do sposobu umieszczenia go przez posłów AWS – u, przyznał, że jest on 
już tradycją polskiego Sejmu i że wisi również w jego gabinecie13.

Obie partie wykluczały zdecydowanie wszelką obecność elementów konfe-
syjnych w miejscach publicznych, ze szczególnym podkreśleniem konieczności 
odcinania się przedstawicieli władzy od wyrażania swoich przekonań religijnych 
w związku z pełnioną funkcją. 

 9 Dz. U. z 2016 r., poz. 625 j.t.
 10 Program SLD, Jutro bez obaw. Program dla Polski - http://www.sld.org.pl/program/
jutro_bez_obaw_-_program_sld.htm - [dostęp 12.11.2016 r.].
 11 Program wyborczy Ruchu Palikota - http://www.ruchpalikota.org.pl/sites..._.3429.231.
pdf - [dostęp 10.11.2016 r.].
 12 Szerzej na temat założeń ideologicznych „Ruchu Palikota”, w: Zdjąć Polskę z Krzyża. 
Janusz Palikot w rozmowie z Cezarym Michalskim, Warszawa 2014.
 13 W wywiadzie dla  „Gazety Wyborczej” prezydent stwierdził m. in., że „ Nie podobał mi się 
sposób zawieszenia krzyża w sali sejmowej na początku kadencji AWS. Ale krzyż zawisł i już. Jest 
krzyżem tradycji ks. Popiełuszki. Krzyżem, który wisiał w czasie wizyty Jana Pawła II w polskim 
Sejmie. Można dyskutować, czy sanktuarium państwa jakim jest Sejm, to miejsce na symbolikę 
religijną, ale dzisiaj ona jest faktem. I nawet przywódcy lewicy mówią, że się do tego przyzwyczaili. 
„...Ja sam mam krzyż w gabinecie w miejscu mojej pracy, ale nie robię z tego ostentacji” w: „Nie 
straszcie Polaków” - wywiad dla Gazety Wyborczej z 26 – 27 listopada 2011 r., s. 4 – 5.
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Wybory 2015

Platforma Obywatelska, która w poprzednich wyborach bardzo mało wypowia-
dała się na temat miejsca Kościoła w sferze publicznej, postanowiła wyraźnie 
zaakcentować swoje stanowisko w kampanii wyborczej w 2015 r. W programie 
„Polska przyszłości”, została zawarta wyraźna deklaracja, że po jej wygranej 
nastąpi: „nowy etap w stosunkach państwo Kościół”, a PO miała kierować się 
„życzliwą neutralnością” względem wszystkich wspólnot wyznaniowych14. Nie 
dookreślono jednakże, jak ma  wyglądać obecność religii w przestrzeni publicz-
nej. Można jednak domyślać się tego na podstawie wypowiedzi jaka została 
sformułowana podczas jednej z debat przedwyborczych. Wtedy to premier Ewa 
Kopacz powiedziała, że jest za przyjaznym rozdziałem Kościoła od państwa. – 
„Nie będziemy walczyć z religią, nie będziemy wtrącać się w sprawy Kościoła, 
ale też nie chcę, aby Kościół wtrącał się w politykę”15. Nie wykluczono więc 
zdecydowanie symboliki religijnej z życia społecznego, chociaż odcięto się od kie-
rowania się wypowiedziami Kościoła przy podejmowaniu decyzji politycznych.

Przyjazny rozdział w relacjach państwo – Kościół znalazł się w programie 
Nowoczesnej. Zmianę istniejących stosunków uznano za sprawę priorytetową. 
Wśród kilku celów do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy od wyborów jakie 
zadeklarowała partia, było „zadbanie o przyjazny rozdział Kościoła od państwa”. 
Tę i inne priorytetowe kwestie należało zmienić niezwłocznie. Jak podkreślono: 
„wynikają z wartości w jakie wierzymy i naszej wizji państwa. Oraz potrzebne są, 
by naprawić szkody jakie wyrządziły poprzednie rządy”16. W realizacji powyż-
szych celów należało dopilnować, „by państwo było neutralne światopoglądowo 
i ideologicznie…[…], jak również…[…] „nie narzucało jakiejkolwiek wizji 
politycznej, religijnej czy osobistej”17. 

Zarówno założenia PO jak i Nowoczesnej, nie odbiegają znacząco od siebie. 
Wydaje się jednakże, że Nowoczesna pragnie podjęcia bardziej zdecydowanych 
kroków do zrewidowania relacji z Kościołem. Świadczy o tym chociażby uzna-
nie tej kwestii za priorytet, konieczny do załatwienia w ciągu 12 miesięcy od 
objęcia władzy.

 14 Polska przyszłości – program wyborczy Platformy Obywatelskiej RP 2015  - http://www.
platforma.org/aktualnosc/42974/program – [dostęp 21.04.2017 r.].
 15 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja- 
debaty,587737.html – [dostęp - 22.04.2017 r.].
 16 Program Nowoczesna Polska dla każdego – https://nowoczesna.org/wp-content/uplo-
ads/2016/09/Program-Nowoczesnej.pdf - [dostęp 22.04.2017 r.].
 17 Tamże.
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Prawo i Sprawiedliwość, które w swoim programie wyborczym z 2011 r., 
unikało raczej wypowiedzi na temat miejsce religii w przestrzeniu publicznej, 
w kampanii wyborczej 2015 r., poświęciło tej kwestii znacznie więcej uwagi. 
Podstawy doktrynalne zostały sformułowane w programie „ Zdrowie, praca, 
rodzina”, z 2014 r.18. Na wstępie  deklaruje się, że PIS, od samego początku 
swojego istnienia odwołuje się do społecznego nauczania Kościoła katolickiego. 
W dokumencie następują liczne odwołania do nauczania papieskiego. Podkreśla 
się jednocześnie, że „polska tradycja” i „polski patriotyzm” są silnie złączone 
z nauką Kościoła. Nauka Kościoła katolickiego, zdaniem twórców programu, 
nie ma  żadnej konkurencji jeżeli chodzi o nauczanie moralne. Ponadto Kościół 
w dziejach państwa polskiego jednoczył naród. Wszystko to sprawia, że jego 
status w państwie został określony jako „specyficzny”, oczywiście w sensie pozy-
tywnym. Dlatego też należy go, zdaniem PIS, podtrzymać, a „…próby niszczenia 
i niesprawiedliwego atakowania Kościoła są groźne dla kształtu życia społecz-
nego…”. Z kolei w jednej z debat przedwyborczych, Beata Szydło zauważyła, że 
w aktualnych realiach „Polska jest państwem świeckim, jest rozdział państwa 
i Kościoła”19. Zarówno od roli religii jak i kwestii światopoglądowych, w swoim 
programie wyborczym odcięło się PSL. Taka postawa wynikała z polityki partii, 
która w czasie głosowań sejmowych nigdy nie stosowała dyscypliny partyjnej20.

Nauczanie religii
Status katechezy w szkole, zarówno przed wyborami w 2011 r., jak i obecnie, 
regulowany jest przez przepisy ustawy zasadniczej, konkordatu i prawa oświato-
wego. Zgodnie z art. 53 ust.3 konstytucji: „…religia Kościoła lub innego związku 
wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem naucza-
nia w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych 
osób. Konstytucja usankcjonowała istniejący od 1990 r. stan prawny, kiedy to 
ówczesny Minister Edukacji Narodowej wydał 3 i 24 sierpnia dwie instruk-
cje dotyczące powrotu religii do szkoły po 30 letnim okresie jej nieobecności. 
Pojawiające się wówczas zarzuty o braku ustawowej formy regulacji stały się 
nieaktualne, kiedy nauczanie religii zostało uregulowane w ustawie o systemie 

 18 Zdrowie, praca, rodzina – Program PIS 2014 - www. pis.org.pl/document/archive/
download/128- [dostęp 26.04.2017 r.].
 19 Debata liderów: Relacje państwo-Kościół i służba zdrowia. Sprawdź, co mówili kandydaci 
– http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/debata-liderow-relacje-panstwo-kosciol-i-sluzba-
zdrowia - [dostęp 26. 04. 2017 r.]
 20 http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/debata-liderow-relacje-panstwo-kosciol-i-
sluzba-zdrowia-sprawdz-co-mowili-kandydaci,1357.html – [dostęp 26.04.2017 r.].
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oświaty z 7 września 1991 r.21, i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu z 14 
kwietnia 1992 r22. Aktualnie religia jest przedmiotem fakultatywnym. Uczeń 
może uczęszczać na zajęcia z religii, etyki bądź nie uczęszczać na żaden z tych 
przedmiotów. Wtedy szkoła ma obowiązek zapewnić mu opiekę. Od roku szkol-
nego 2008/2009, stopień z religii i etyki jest wliczany do średniej ocen23. Jednak, 
pomimo takiego stanu rzeczy, uczeń uczęszczający na te zajęcia może w każdej 
chwili zrezygnować z nich, a dyrektor ma obowiązek owo żądanie uwzględnić.

Wybory 2011 

Nauczaniu religii w swoich programach wiele miejsca poświeciło SLD oraz  
Ruch Palikota. Dla obu partii priorytetową sprawą była zmiana obowiązujących 
zasad obecności katechezy w siatce przedmiotów nauczanych w przedszkolach 
i szkołach publicznych.

 SLD w sposób radykalny odniosło się do interesującego nas zagadnienia. 
W programie stwierdza się m.in., że: „…nauka religii katolickiej winna być 
udostępniona tylko tym osobom, które wyraźnie oświadczą, że sobie tego życzą. 
Domniemanie nie może zastępować jasnej deklaracji. Nie wolno pozbawiać 
uczniów prawa do nieuczęszczania na te lekcje. Stopień z religii wliczany do 
średniej ocen ingeruje w prawo do milczenia w sprawach wiary oraz zaburza 
proces suwerennego podejmowania decyzji. Sytuacje te mają znamiona swoistego 
demoralizującego szantażu”24. 

Rozporządzenie dotyczące nauczania religii stanowiło, że życzenie rodziców 
bądź samych uczniów winno być wyrażone w najprostszej formie (§ 1, p. 2 
w ówczesnym brzmieniu) nie precyzując jednak, jak należy owo stwierdzenie 
rozumieć. Najprostsza forma oznaczać mogła również ustną deklarację. Jed-
nakże nie pozbawiano w ten sposób ani ucznia, ani rodzica prawa do wyraźnego 
wyrażania woli. Problem tkwił raczej w jego egzekwowaniu przez dyrektorów 
placówek oświatowych. Warto zauważyć, że na mocy rozporządzenia z 25 marca 

 21 Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 j.t.
 22 Rozporządzenie z 14 kwietnia 1992 r., w sprawie warunków organizowania nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., nr 36, poz. 155 ze zm.).
 23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 .).
 24 Program SLD, Jutro bez obaw, op. cit.
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2014 r., doprecyzowano, iż życzenie to powinno zostać wyrażone w formie 
pisemnego oświadczenia (aktualny - § 1, p. 2)25.

Nieuprawnione było również twierdzenie, że wówczas pozbawiano uczniów 
prawa do nieuczestniczenia w zajęciach katechezy. Prawo wyraźnie przewidy-
wało taką możliwość. Nie bardzo jasny pozostaje również zarzut, że wliczanie 
stopnia z religii do średniej ocen ingeruje w prawo do milczenia w sprawach 
wiary. Zgodnie z konstytucją: „…nikt nie może być obowiązany przez organy 
władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych 
lub wyznania…”(art. 53 ust. 7). Wydaje się jednak, że skoro uczeń wyraża wolę 
uczestniczenia w zajęciach religii, to złamaniem prawa byłoby pozbawianie go 
możliwości legitymowania się oceną z tego przedmiotu na świadectwie szkolnym. 

Uczeń, który uczęszcza na katechezę, realizuje swoje prawo do wolności 
religijnej, z którą wiąże się uprawnienie do manifestowania swoich przekonań 
na forum publicznym (art. 53 ust. 3). Jedynym problemem, związanym z tą 
kwestią jest sytuacja uczniów nieuczęszczających ani na zajęcia religii, ani etyki. 
W ich przypadku nie ma bowiem możliwości wliczenia do średniej równej liczby 
przedmiotów. 

Z kolei Ruch Palikota wysunął propozycję, aby lekcje religii wróciły ze szkół 
do Kościołów: „…W ciągu dwóch lat Kościół powinien ponownie przygotować 
sale katechetyczne na powrót lekcji religii, ale już od razu należy wstrzymać 
płatności na rzecz nauczycieli religii. Jest to wyłącznie kwestia rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej. Nauka religii za pieniądze to wstyd i hańba dla 
Kościoła. To całkowity upadek etosu nauczania Chrystusa…”.  

Zarzuty zgłaszane przez partię dotyczyły także obecności katechezy w budyn-
kach szkolnych oraz  wynagrodzenia nauczycieli z pieniędzy podatników. Wydaje 
się, że co do pierwszego z nich można byłoby zastanowić się nad ewentualnym 
wprowadzeniem fakultatywnego rozwiązania, polegającego na możliwości zawie-
rania uzgodnień pomiędzy dyrektorami szkół a kompetentną władzą kościelną, 
reprezentowaną przez biskupa diecezjalnego lub delegowanego proboszcza. 
Podmioty te znające realia danego środowiska, mogłyby przyjąć najbardziej 
adekwatny model, odpowiadający lokalnym warunkom. Z drugim postulatem 
raczej nie należy się zgodzić z tego względu, że każdy powinien mieć zagwaran-
towane wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy, niezależnie od przedmiotu, 

 25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 3 marca 2014 r. zmieniające  rozporzą-
dzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
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którego naucza. Ponadto każdy ma prawo do wyboru wykonywanego zawodu 
oraz miejsca pracy. (art. 65 konstytucji). 

Za słuszny należy uznać postulat SLD dotyczący limitu uczniów koniecznego 
do zorganizowania nauczania religii w szkole. Partia postulowała, żeby obniżyć 
go z 7 do 3 uczniów. Rozporządzenie w sprawie organizowania nauczania religii 
stanowiło, że: „ jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyzna-
nia lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów 
(wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu 
z właściwym Kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii 
w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie 
katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie kateche-
tycznym nie powinna być mniejsza niż trzy” (§ 2, p. 2). Limit siedmiu uczniów 
w zasadzie możliwy jest do osiągnięcia jedynie przez Kościół rzymskokatolicki 
na obszarze całego kraju oraz przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 
i Ewangelicko – Augsburski, na niektórych terenach. Proponowane rozwiązanie 
zapewniłoby również pełniejszą realizację prawa do wolności religijnej dziecka 
oraz uczniów, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Urzeczywistniałoby to 
także w szerszym zakresie zasadę wyrażoną w art. 32 konstytucji, zgodnie z którą 
wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania 
przez władze publiczne. Nikt ponadto nie może być dyskryminowany w życiu 
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Rozporządzenie z 14 kwietnia 1992 r., dotyczące nauczania religii zawiera 
bardzo istotną regulację. Zgodnie z § 2, p. 4. i p. 5 w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach organ prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków, 
może na wniosek Kościoła lub związku wyznaniowego zorganizować nauczanie 
w inny sposób. Ponadto można udostępniać innym związkom wyznaniowym 
sale w budynku szkolnym  poza zajęciami, aby organizowały nauczanie dla 
swoich wyznawców poza realizacją obowiązku szkolnego. Nic nie stoi więc na 
przeszkodzie, aby lekcje religii mogły odbywać się w punktach katechetycznych, 
należących do poszczególnych związków wyznaniowych, a nauczyciele byliby 
wynagradzani ze środków budżetowych. Owe normy doskonale korespondowały 
ze zgłaszanym postulatem ustalenia limitu osobowego na poziomie 3 uczniów, 
którzy mogliby uczyć się katechezy zarówno w szkole, jak i poza jej budynkami. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że na mocy rozporządzenia z 3 marca 2014 r., 
zmieniającego rozporządzenie w  sprawie nauczania religii, zrezygnowano 
z limitu 3 uczniów pobierających naukę w grupie międzyszkolnej lub pozasz-
kolnym punkcie katechetycznym. Obecnie wystarczy 1 uczeń, aby zorganizować 
lekcje katechezy (aktualny tekst - § 2, p. 2).
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Wybory 2015

W wyborach w 2015 r., niektóre z partii politycznych odniosły się w swoich 
programach do nauczania religii w szkołach.
Program Kukiz 15 nie zawierał odniesień do tych kwestii, niemniej jednak 
nastawienie partii określił w  swoich wypowiedziach jej lider, podkreślając 
wielokrotnie, że pomimo tego, że jest osobą wierzącą, sprawę tę powinno 
rozstrzygnąć referendum, a on sam określił się jako „wróg religii w szkole”26.

Podobnie jak Kukiz 15, PO w swoim programie nie odniosła się wprost do 
obecności religii w szkołach. Jednak liderka partii -Ewa Kopacz- wiele razy 
podkreślała, że jest za tym, aby uczniowie, którzy chcą uczęszczać na katechezę 
mogli robić to w szkole, a pozostali mogli wybrać etykę27.

Od finansowania religii w szkołach wyraźnie w swoim programie odcięła 
się Nowoczesna. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest według tej partii 
obciążenie budżetu państwa kwotą rzędu 1,2  mld. zł. rocznie28. Stanowisko PiS 
– u , pomimo tego, że nie zostało wyartykułowane wprost, nie nasuwa żadnych 
wątpliwości. Partia, mówiąc o roli Kościoła katolickiego, nie widzi potrzeby 
zmiany istniejącego stanu rzeczy, dlatego też finansowanie powinno być nadal 
kontynuowane. PSL również w tej kwestii unikał jednoznacznej deklaracji.

III. Finansowana Kościołów i związków 
wyznaniowych

Bardzo dużo emocji, zarówno w wyborach w 2011, jak i w 2015 r. , budziło 
zagadnienie istnienia „Funduszu Kościelnego”- instytucji utworzonej na mocy 
ustawy z 20 marca 1950 r., o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, porę-
czeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu 
Kościelnego29. Miał być on formą rekompensaty dla Kościołów za przejęte przez 
państwo nieruchomości ziemskie. Cele Funduszu zostały  ustalone w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 23 sierpnia 1990 r., w sprawie rozszerzenia celów 

 26 http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/debata-liderow-relacje-panstwo
-kosciol-i-sluzba-zdrowia-sprawdz-co-mowili-kandydaci,1357.html – [dostęp: 21.05.2017 r.].
 27 R. Grochal, Program wyborczy PO. Ewolucja , nie rewolucja - http://wyborcza.
pl/1,75248,19072063,program-wyborczy-po-ewolucja-nie-rewolucja.html - [dostęp: 22.05.2017 r.].
 28 https://www.google.pl/search?q=program+nowoczesnej&oq – [dostęp: 23.05.2017 r.].
 29 Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87
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Funduszu Kościelnego30, ustawie z 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń 
społecznych31, oraz ustawą z 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych32  Aktualnie dotyczą one m.in.:

•	 wspomagania kościelnej działalności charytatywnej, Kościelnej działal-
ności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także 
inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współ-
działania w tym zakresie organów administracji rządowej z Kościołami 
i innymi związkami wyznaniowymi,

•	 remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej,
•	 finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne 

duchownych33.

Wybory 2011

W programach wyborczych SLD i Ruchu Palikota znalazły się postulaty, doty-
czące reformy sposobu finansowania Kościołów i związków wyznaniowych. 
W szczególności skupiały się na sytuacji w jakiej znajduje się Kościół katolicki. 
Najwięcej uwagi poświęcono instytucji Funduszu Kościelnego oraz komisji 
majątkowych. Do niektórych zagadnień pozytywnie ustosunkował się również 
koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

SLD w swoim programie stwierdziło, że należy znieść Fundusz Kościelny, 
ograniczyć dotacje i zwolnienia podatkowe dla kościelnych osób prawnych, 
wprowadzić dobrowolny odpis podatkowy na zasadach przysługujących o.p.p. 
Osoby duchowne winny zaś w całości finansować składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, zgodnie z zasadą równości. Ruch Palikota, z właściwą dla siebie retoryką, 
również przychylał się do zlikwidowania tej instytucji.34.

Kościół katolicki dostrzega również konieczność zreformowania Funduszu 
Kościelnego, szczególnie wobec faktu zwrotu części majątków przez państwo 

 30 Dz. U. z 1990 r., nr 61, poz. 354.
 31 Dz. U. z 2016 r., poz. 963 j.t., ze zm.
 32 Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, j.t., ze zm.
 33 http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/221/Fundusz_koscielny.html - [dostęp: 27.11.2016 r.].
 34 W swoim programie Ruch Palikota stwierdza m.in. „W sąsiednich Niemczech to obywatele 
decydują o tym, ile pieniędzy dostaje ich Kościół – sami płacą na rzecz Kościoła ze swoich podat-
ków. Chcemy, aby to Polacy, a nie politycy, decydowali, ile pieniędzy trafia do różnych Kościołów. 
Nie widzimy żadnego powodu, by finansować katechetów, kapelanów oraz innych urzędników 
Kościoła przez budżet, czyli wszystkich obywateli. To wstyd, że likwiduje się jednostki wojskowe, 
a utrzymuje kapelanów ze strachu przed Watykanem. Fundusz świadczeń Kościelnych to wydatek 
rzędu 1 miliarda rocznie. To pieniądze, za które można zbudować setki przedszkoli i bibliotek”
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w wyniku działalności Kościelnej Komisji Majątkowej35. Konkordat z 28 lipca 
1993 r., w art. 22 p. 2 stanowi, że: „Przyjmując za punkt wyjścia w sprawach 
finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa obowiązujące 
ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne, układające się Strony stworzą spe-
cjalną komisję, która zajmie się koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzględni 
potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia 
kościelnego w Polsce” 36. Donald Tusk w swoim expose stwierdził, że potrzebna 
jest dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych, którzy powinni być 
objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych, precyzując, że chodzi mu 
o świadczenia, obecnie finansowane przez państwo za pomocą Funduszu Kościel-
nego. Zaznaczył także, że jeśli odebranie przywilejów emerytalnych duchownym 
będzie wymagało zmian w konkordacie, to państwo jest na to przygotowane37.

Po oświadczeniu premiera, strona kościelna wyraziła gotowość dialogu zazna-
czając, że w grę wchodzi reforma, a nie zniesienie Funduszu. Słusznie również 
zostało zauważone w wypowiedziach hierarchów, którzy opierali się na opinii 
D. Walencika38, twierdząc że nie ma potrzeby zmiany konkordatu, a jedynie 
powołanie specjalnej komisji, którą ten dokument przewiduje39. 

Również przedstawiciele doktryny prawa wyznaniowego optują za zmianą 
modelu finansowania instytucji kościelnych, wskazując wprowadzenie włoskiego 
modelu, który byłby najbardziej adekwatny dla polskich realiów40. System ten 

 35 Dokument odnaleziony przez prof. D. Walencika ukazuje rozmiary dóbr zabranych 
Kościołowi i zwróconych  w wyniku działalności Kościelnej Komisji Majątkowej. Jak wynika z jego 
treści 19 z 25 diecezji utraciło do maja 1957 r., 91 tys. ha ziemi i lasów oraz 2203 budynki, w tym 
60 szkół i przedszkoli, 15 szpitali i sanatoriów, 550 domów katechetycznych, parafialnych i reko-
lekcyjnych, 901 budynków mieszkalnych. Od zgromadzeń zakonnych państwo przejęło 17 tys. ha 
ziemi, 807 budynków niegospodarczych w całości, 381 w części oraz 318 innych nieruchomości. 
Poza tym państwo zamknęło 278 miejsc kultu oraz blisko 1000 placówek leczniczych, oświatowych 
i wychowawczych prowadzonych przez zakony, w tym 333 przedszkola, 75 szpitali, 68 internatów, 
131 domów dziecka. Pracę straciło ponad 8400 osób. Są to jedynie częściowe zestawienia. Komisja  
Majątkowa zwróciła 66 tys. ha. 490 budynków i 140 mln. zł w gotówce. Stanowi to jedynie tylko 
część przejętych wówczas dóbr (źródło: Co PRL zabrał Kościołowi -  http://ekai.pl/wydarzenia/
temat_dnia/x41591/co-prl-zabral-kosciolowi/, - [dostęp 01.12.2016 r.].
 36 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., (Dz. U. 
z 1998 r., nr 51, poz. 318.
 37 Tekst expose za internetowym wydaniem Rzeczpospolitej - http://www.rp.pl/arty-
kul/71439.html?p=1 – [dostęp 26.11.2016 r.].
 38 Kościelny ekspert: nie trzeba zmieniać konkordatu – należy go w pełni zrealizować 
-  [http://www.fronda.pl/ dostęp 26.11.2016 r.]. 
 39 Episkopat chce zmienić Fundusz Kościelny, ale nie likwidować – http://www.tvn24.
pl/0,1724951,0,1 [dostęp 27.11.2016 r.]. 
 40 P. Stanisz, Perspektywy zmiany systemu finansowania Kościołów i  innych związków 
wyznaniowych w Polsce, w: Studia z Prawa Wyznaniowego 2009/12, s. 33.
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polega na tym, że podatnik decyduje o przeznaczeniu kwoty 0,8% podatku 
dochodowego, wskazując Kościół bądź związek wyznaniowy, który ma otrzymać 
wyżej wymienioną kwotę. Uprawnione do korzystania z tej formy wsparcia są 
obok Kościoła katolickiego inne związki wyznaniowe, których stosunki z pań-
stwem zostały określone w ustawach uchwalonych na podstawie porozumień, 
zawartych przez Radę Ministrów z ich przedstawicielami. Podobny system 
wprowadzono również na Węgrzech, gdzie obywatele przekazują 1% podatku 
wybranemu związkowi wyznaniowemu, a oprócz tego 1% zasila konta organi-
zacji non profit41. 

Jeżeli państwo zdecydowałoby się zlikwidować dotychczasowy system finan-
sowania składek na ubezpieczenia społeczne osób duchownych i wprowadzić 
rozwiązania na wzór systemu włoskiego, to trzeba liczyć się z pewnymi konse-
kwencjami dotyczącymi zarówno systemu prawa świeckiego, jak i kanonicznego. 

Pierwszą kwestią jest zdecydowanie czy określony procent podatku dochodo-
wego dzielony byłby wyłącznie pomiędzy Kościoły i związki wyznaniowe, czy też 
może pomiędzy Kościoły i związki wyznaniowe a organizacje pożytku publicz-
nego. Możliwe byłoby także przyjęcie rozwiązania istniejącego na Węgrzech, 
gdzie  Kościoły i związki wyznaniowe stanowią oddzielną grupę od organizacji 
pożytku publicznego, którym również przysługuje określona dotacja. Pytaniem 
zasadniczym jest to, czy w obecnej sytuacji finansowej państwo polskie stać na 
taki sposób dotowania Kościołów i związków wyznaniowych. Należy pamiętać, 
że są to środki wpłacone do państwowej kasy, które państwo zwraca wskazanym 
podmiotom. 

Drugą kwestią jest rozwiązanie problemu wspierania Kościołów i związków 
wyznaniowych przez osoby, które nie są płatnikami podatku dochodowego. Cho-
dzi mianowicie o rolników. W ich przypadku pozostanie wyłącznie możliwość 
przekazywania Kościołom i związkom wyznaniowym dobrowolnych datków, 
co może wydawać się wątpliwe ze względu na konstytucyjną zasadę równości 
wszystkich obywateli wobec prawa.

Zarówno Sojusz Lewicy Demokratycznej jak i Ruch Palikota w swoich pro-
gramach zwróciły uwagę na działalność komisji majątkowych, które zostały 
powołane w celu zwrotu majątku przejętego przez państwo od poszczególnych 
Kościołów i związków wyznaniowych. 

W sumie powołano pięć komisji. Pierwszą z nich była Komisja Majątkowa 
właściwa do spraw Kościoła katolickiego, która została utworzona na mocy art. 62 

 41 Tamże, s. 25 – 31.
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ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., o stosunku państwa do Kościoła katolickiego42. 
Ponadto utworzono również komisje do rozpatrzenia spraw rewindykacyjnych 
innych Kościołów i związków wyznaniowych tj. Komisję Regulacyjną do Spraw 
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Komisję Regulacyjną do Spraw Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich, Komisję Regulacyjną do Spraw Polskiego Autoke-
falicznego Kościoła Prawosławnego i Międzykościelną Komisję Regulacyjną43. 
Komisja Majątkowa do spraw Kościoła katolickiego przestała istnieć 1 marca 
2011 r. na mocy ustawy z 16 grudnia 2010, o zmianie ustawy o stosunku pań-
stwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej44. Pozostałe komisje 
nadal istnieją. W momencie likwidacji Komisji Kościelnej najwięcej spraw do 
rozpatrzenia ma Komisja Regulacyjna ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich. 
Z ponad 5500 złożonych wniosków, rozpatrzono ok. 1800. 

Odpowiednio w Komisji Kościoła Ewangelickiego z 1200 rozpatrzono 900, 
w międzykościelnej ze 170 orzeczono w 70, w PAKP na 470, rozpatrzono więk-
szość wniosków45. 

SLD w swoim programie zaproponowało, aby likwidować komisje majątkowe 
albo wprowadzić tryb odwoławczy, przed jedną dla wszystkich, Odwoławczą 
Komisją Regulacyjną. Sprawy nierozpatrzone należałoby przekazać do sądów, 
a związki wyznaniowe zwolnić z kosztów sądowych. Z kolei Ruch Palikota zwra-
cał uwagę na to, że brakuje możliwości odwołania od decyzji komisji. Dochodzi 
także do znacznego zaniżania wartości zwracanych majątków. Rzeczywiście, 
wiele wątpliwości rodzi jednoinstancyjność postępowania, powodująca brak 
możliwości odwołania się od wydanej decyzji. Droga sądowa przewidziana jest 
jedynie wówczas, kiedy dana komisja nie uzgodni stanowiska. W społeczeństwie 
może budzić to uzasadnione formy sprzeciwu. Jednakże wydaje się, że postulat 
zwrotu wszystkich odzyskanych majątków (Ruch Palikota) był  za daleko posu-
nięty. Komisja funkcjonowała przez okres ponad dwudziestu lat. Jak wskazują 
znawcy zagadnienia u podstaw przyjętego rozwiązania leżało założenie, że wobec 
istniejących wzajemnych pretensji słuszne jest stworzenie gremium, które będzie 
rozpatrywać sprawy w atmosferze wzajemnego zrozumienia. W większości 
spraw rola Komisji Majątkowej ograniczała się do ugody zawartej pomiędzy 

 42 Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.
 43 D. Walencik, Rewindykacja nieruchomości Kościoła Katolickiego. W postępowaniu przed 
Komisją Majątkową, Lublin 2008, s. 181.
 44 Dz. U. z 2011 nr 18, poz. 89.
 45 Wyd. internetowe Rzeczpospolita z 16. 02.2011, Kościoły chcą by komisje nadal zwra-
cały majątek, (http://www.rp.pl/artykul/20,612987-Koscioly-chca--by-komisje-nadal-zwracaly-
majatek.html – [dostęp 21.11.1016 r.].
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stronami46. W swojej pracy komisje nie ustrzegły się błędów, ale ich istnienie 
przywraca elementarne poczucie sprawiedliwości.

Wybory 2015

Niektóre z partii zawarły w swoich programach pomysły co do modelu finan-
sowania Kościoła. Kukiz 15 optuje aby formą tą były darowizny, składane przez 
członków danej wspólnoty47. Propozycja ta jest zamknięciem wspólnot we wła-
snym środowisku. Jej pełne urzeczywistnienie spowodowałoby, że tylko nieliczni 
mogliby podołać temu wezwaniu, a to niewątpliwie przyczyniłoby się do upadku 
większości istniejących Kościołów i związków wyznaniowych.

Platforma Obywatelska odniosła się wprost do instytucji Funduszu Kościel-
nego, stwierdzając że jego dotychczasowa formuła finansowania wyczerpała się. 
Zapowiedziano rozwiązanie, że to wierni będą bezpośrednio finansować swoje 
Kościoły. Nowe zasady będą tak skonstruowane, by zapewnić bezpieczeństwo 
materialne wszystkim wspólnotom religijnym – także tym najmniejszym48.

IV. Nowelizacja aktów normatywnych regulujących 
status prawny Kościołów i związków wyznaniowych

Propozycje nowelizacji aktów regulujących status prawny poszczególnych 
Kościołów i związków wyznaniowych znalazły się w programach partii startu-
jących w wyborach w 2011 r. Szkoda, że nie zostały one wówczas uwzględnione. 
Warto jednakże zwrócić uwagę na niektóre z proponowanych rozwiązań, bo 
zachowują one aktualność do dnia dzisiejszego.

Polskie prawodawstwo wyznaniowe dotyczące statusu prawnego Kościo-
łów i związków wyznaniowych, pomimo prawie 30 lat od zaistniałych prze-
mian ustrojowych, jest ciągle w fazie rozwoju. Istnieje wiele rozwiązań, które 
powodują, że sytuacja poszczególnych podmiotów daleka jest od konstytucyjnej 
zasady równouprawnienia. Na powyższy fakt zwrócił uwagę w swoim progra-
mie wyborczym Sojusz Lewicy Demokratycznej, postulując, aby zrealizować 
art. 25 ust. 5 konstytucji poprzez uchwalenie ustawy regulującej odpowiednią 

 46 D. Walencik, Rewindykacja nieruchomości Kościoła Katolickiego…, op. cit., s. 178.
 47 http://pikio.pl/kukiz-chce-likwidacji-finansowania-kosciola-z-budzetu-panstwa/# - 
[dostęp: 23.05.2017 r.].
 48 http://www.platforma.org/aktualnosc/42974/program - [dostęp 23.05.2017 r.].
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procedurę uchwalania ustaw, których podstawę stanowią dwustronne umowy 
zawierane między Radą Ministrów a przedstawicielami poszczególnych Kościo-
łów i związków wyznaniowych. W programie SLD zawarto propozycję zmiany 
ustawodawstwa dotyczącego muzułmanów, Karaimskiego Związku Religijnego 
oraz Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego.

Do powyższych uwag należy odnieść się z całkowitą aprobatą. Konstytucja, art., 
25 ust. 5 stanowi bowiem, że: „stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi 
Kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podsta-
wie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami”. 
Aby więc uregulować stosunki między państwem a innym niż Kościół katolicki 
związkiem wyznaniowym, należy najpierw podpisać dwustronną umowę, która 
winna stać się następnie ustawą. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, sfor-
mułowanie, zgodnie z którym ustawy winny być uchwalane na podstawie umów, 
sugeruje tożsamość obu aktów49. Dlatego też, nie istnieje możliwość praktycznej 
realizacji proponowanych rozwiązań. Podpisana umowa, aby mogła stać się ustawą, 
winna zostać poddana procedurze legislacyjnej. Fakt ten spowoduje, że sejm przy 
obecnych rozwiązaniach normatywnych w czasie dyskusji nad projektem będzie 
mógł ingerować w jej pierwotną treść. Podobnie sprawa ma się z rolą senatu, który 
może proponować poprawki. W efekcie tekst finalny podpisany przez prezydenta 
mógłby różnić się od pierwotnego, a to podważa sens zawierania umów. Dlatego 
też należy przyjąć nowe regulacje, które wprowadzą odrębną procedurę uchwa-
lania takiej ustawy. Wydaje się, że najbardziej sensowne byłoby zaproponowanie 
procedury zbliżonej do ratyfikowania umowy międzynarodowej, gdzie obie izby 
- sejm i senat mogłyby głosować wyłącznie za albo przeciw.

Słuszne wydaje się również zwrócenie uwagi na sposób regulowania statusu 3 
związków wyznaniowych za pomocą aktów normatywnych pochodzących jeszcze 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego50. Zawarte w nich rozwiązanie nie 
przystają bowiem do aktualnych realiów i wskazane podmioty mogą jedynie 
opierać swoją działalność głównie na podstawie ustawy, o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania z 17 maja 1989 r.,

 49 D. Walencik, Próba realizacji przepisu art. 25. ust. 5 Konstytucji RP, w: Przegląd Prawa 
Wyznaniowego 2009/1 s. 149, autor przytacza tu pogląd T. J. Zielińskiego, Regulacja stosunków 
między państwem a związkami wyznaniowymi trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Państwo i Prawo 
2003/ 7, s. 51, 54.
 50 Ustawa z 21 kwietnia 1936 r., o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego 
w RP (Dz. U. z 1936 r., nr 30 , poz. 241), ustawa z 21 kwietnia 1936 r., o stosunku Państwa do 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 240), 
rozporządzenie, o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego 
hierachji (pis oryg.) duchownej (Dz. U. z 1928 r., nr 38, poz. 363).



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 214

SLD w swoim programie proponowało także zrównanie statusu organizacji 
laickich z religijnymi, poprzez nowelizację ustawy o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania i wprowadzenie specjalnego rejestru na wzór rejestru Kościołów 
i związków wyznaniowych.

Postulat ten nie jest pozbawiony racji ze względu na konstytucyjną zasadę zrów-
nania wszystkich wobec prawa (art. 32). Warto jednakże zauważyć, że organizacje 
laickie mogą swobodnie zrzeszać się w ramach stowarzyszeń, w których mogą reali-
zować swoje cele i po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, korzystać 
z większości uprawnień przysługujących Kościołom i związkom wyznaniowym.

Podsumowanie

Analiza programów wyborczych dowodzi, że głównie partie lewicowe SLD i Ruch 
Palikota poświęciły wiele uwagi stosunkom państwo – Kościoły i związki wyzna-
niowe. Wynikało to z różnych względów. Podstawowym było zmobilizowanie 
elektoratu lewicowego. Powszechnym zjawiskiem jest bowiem zwracanie uwagi 
na te kwestie przed zbliżającymi się wyborami. Partie centroprawicowe- PIS 
czy PO w swoich programach sprawom tym poświęcają stosunkowo niewiele 
miejsca. Dowodzić to może aprobaty istniejącego modelu, który został ukształ-
towany na początku lat dziewięćdziesiątych bądź niechęcią wejścia w konflikt 
z Kościołem katolickim. Chociaż w przypadku PIS – u tuż po wyborach 2011 r., 
nastąpiło wyraźne odcięcie się od aktualnej nauki Kościoła katolickiego w kwe-
stiach zakazu kary śmierci. Z kolei program PiS-u z 2014 r., obudowany został 
doktryną Kościoła katolickiego.

Trudne do zaakceptowania zdają się być postulaty lewicowe, dotyczące miejsca 
obecności symbolu religijnego w przestrzeni publicznej czy usunięcia nauczania 
religii ze szkół. Warte dyskusji są problemy finansowania instytucji konfesyjnych 
ze środków budżetowych. Natomiast na całkowitą aprobatę zasługują propozycje 
nowych rozwiązań dotyczących sposobu regulowania stosunków między państwem 
a innymi niż Kościół katolicki związkami wyznaniowymi oraz znowelizowanie 
aktów normatywnych pochodzących z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje stanowisko partii politycznych tworzących sejm VII i VIII kadencji 
w kwestiach stosunków pomiędzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. 
Prezentowana materia dotyczy m.in. miejsca religii w  życiu publicznym, nauczania 
religii w szkołach, finansowania kościelnych osób prawnych oraz konieczności zmian 
w obowiązującym prawodawstwie wyznaniowym. Autor analizuje  problem, poprzez 
zestawienie zgłaszanych pomysłów z obowiązującymi regulacjami prawnymi, formułując 
przy tym własny pogląd na istniejącą sytuację.

Słowa klucze:  partie polityczne, państwo,  Kościoły i związki wyznaniowe

Summary
The present article examines the standpoint of political parties forming the VII and 
VIII term of office  Sejm (the lower house of the Parliament) in the issues concerning 
mutual relations of the state with churches and other religious associations. The pre-
sented analyses mainly include: the place of religion in public sphere, religious education 
in schools, the financial support of church legal entities, finally, the necessity of the 
alteration of the current religious legislation. The author not only examines the issue 
by comparison of suggested concepts with the existing legal regulations, but also some 
particular and personal insights are formed. 
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Artur Lis, Tomasz Staniek

Kontrola stanu technicznego pojazdów na 
tle kompetencji organów administracji 
publicznej
Control of the technical condition of vehicles against the background of 
public administration competences

1. Analiza zmian systemu badań technicznych 
pojazdów w oparciu o zmiany w ustawie - Prawo 
o ruchu drogowym w latach 1998 – 2016

Celem niniejszego rozdziału .jest analiza elementów systemu, a szczególno-
ści uwarunkowań ekonomiczno-społecznych funkcjonowania. Stacji Kontroli 
Pojazdów (SKP) w Polsce. Przedstawiono w nim .regulacje i decyzje, które na 
przestrzeni ostatnich dwóch dekad kształtowały strukturę SKP w Polsce, a także 
scharakteryzowano jej obecny stan i wynikające z niego implikacje.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, cyklicznym badaniom tech-
nicznym  objęte są .pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przy-
czepy oraz pojazdy wolnobieżne wchodzące .w skład kolejki turystycznej. Koszt 
każdego przeglądu technicznego pojazdu mechanicznego .ponosi właściciela 
pojazdu. Sprawdzenie auta w Stacji Kontroli Pojazdów ma na celu weryfikację 
pojazdu pod względem .bezpieczeństwa użytkowania. Przy czym ustawodawca 
dostrzega zarówno osoby nim jadące oraz .innych uczestników ruchu, a także 
ochrony środowiska i obowiązkowego wyposażenia1.

 1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 
poz. 128).
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Na przestrzeni dwóch dekad.obowiązywania przepisów ustawy2, system badań 
technicznych pojazdów w kontekście .jednostek przeprowadzających badania 
techniczne pojazdów. przeszedł diametralną zmianę. 

W 1998 r. nadzór nad stacjami kontroli. pojazdów sprawowali wojewodowie, 
co stanowiło czterdzieści. dziewięć jednostek nadzorujących. Wprowadzono 
rejonizację badań technicznych .oraz możliwość oceny tylko tych pojazdów, które 
zostały zarejestrowane w .województwie właściwym dla położenia stacji kontroli 
pojazdów. Spowodowało to duże utrudnienia .dla właścicieli SKP. W tym czasie 
przepisy dopuszczały trzy rodzaje .stacji kontroli pojazdów:
1. Podstawowe stacje kontroli pojazdów.
2. Podstawowe stacje kontroli .pojazdów z „rozszerzeniami”, tzn. posiadającymi 

upoważnienie do .wykonywania niektórych badań dodatkowych.
3. Okręgowe stacje kontroli pojazdów (OSKP).

W przypadku SKP wymienionych w .punkcie 1 i 2 nie istniały ograniczenia 
związane z dopuszczalną masą .całkowitą (dmc) badanych pojazdów. Do wła-
ściwości podstawowych stacji kontroli pojazdów należało .przeprowadzanie 
badań technicznych pojazdów o. dmc do i powyżej 3,5 t. Istniały również pod-
stawowe SKP, które ograniczały swoją działalność tylko do weryfikacji pojazdów. 
o dopuszczalnej masie całkowitej .powyżej 3500 kg (np. SKP prowadzone przez 
zakłady komunikacji miejskiej, czy przedsiębiorstwa komunikacji samochodo-
wej), .ograniczając się najczęściej do oceny .stanu technicznego własnego taboru3.

Od 1999 r. sprawowanie nadzoru nad. SKP. jest domeną starosty4. Z tego 
tytułu starosta co .najmniej raz w roku jest upoważniony do przeprowadzania 
kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie .zgodności stacji z ustawowymi 
wymaganiami, .oraz rzetelności wykonywania badań. technicznych pojazdów, 
a także prawidłowości prowadzenia .wymaganej dokumentacji. Starosta powiatu  
ma kompetencje do wydawania .zaleceń pokontrolnych i wyznaczania terminu 
.usunięcia naruszeń warunków wykonywania .działalności gospodarczej w zakre-
sie .prowadzenia SKP.

 Zasady prowadzenia działalności .SKP działalności nie uległy zmianie, 
ale zwiększyła się liczba .jednostek nadzorujących SKP z czterdziestu .dzie-
więciu do blisko czterystu. W konsekwencji spowodowało .to pojawienie się 

 2 Zob. W. Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2011; R.A. Stefański, 
Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2008; K. Rajchel, Bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego w działaniach administracji publicznej, Rzeszów 2006; W. Kotowski, Prawne problemy ruchu 
drogowego: komentarz, Warszawa 2007.
 3 P. Dziedziak, A. Sowiński, M. Zysińska, Analiza zmian w systemie badań technicznych 
pojazdów w Polsce w latach 1998-2015, „Logistyka” nr 3/2015, s. 1184-1191.
 4 Prawo o ruchu drogowym, art. 84.
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dużo większej liczby .różnych interpretacji prawnych dotyczących procedury 
przeprowadzania .badania technicznego pojazdu. W tym okresie, tj. w latach 
.1999-2004, w ocenie warunków lokalowych .i wymaganego wyposażenia orga-
nom nadzoru SKP pomagały .dokumenty wydawane .przez Instytut Transportu 
Samochodowego .- opinie oraz certyfikaty5.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. wprowadzone zostały istotne .zmiany dotyczące 
regulacji prawnych .związanych z samą działalnością SKP. Od dnia 20 listo-
pada 2002 r. w katalogu .pojazdów, które można po wyrejestrowaniu ponownie. 
zarejestrować, znalazły się .ciągniki i przyczepy rolnicze6. Corocznym okreso-
wym badaniom technicznym .miały również podlegać pojazdy samochodowe 
.konstrukcyjnie przeznaczone do .przewozu osób w liczbie od 5 do 9, których 
kierujący. wykonują zarobkowy .transport drogowy osób. Pojazdy tego rodzaju 
.wykonują regularne przewozy .w formie linii komunikacyjnych i ze względu 
.na bezpieczeństwo przewożonych osób .muszą podlegać okresowym badaniom 
technicznym. Poza tym zniesiono rejonizację badań .technicznych pojazdów, 
gdzie można. było wykonać badanie techniczne .pojazdów w dowolnej SKP. Jej 
działalność .została oparta na zezwoleniu, .a nie jak dotychczas na upoważnieniu. 
Określono. również warunki dla przedsiębiorcy starającego się o zezwolenie .na 
przeprowadzanie badań technicznych pojazdów oraz dokumenty, .jakie mają 
być załączone do wniosku. Wprowadzono definicje .podstawowej i okręgowej 
stacji kontroli .pojazdów. Wprowadzono okres .pięcioletni, po którym przedsię-
biorca może .ponownie uzyskać zezwolenie na prowadzenie badań .technicznych 
pojazdów, w przypadku jego. cofnięcia przez starostę, .będącego wynikiem 
odmówienia przez. niego poddania się kontroli lub wykonania .badania tech-
nicznego pojazdu/ów niezgodnie z przepisami. Zwiększono również z. dwóch 
do pięciu lat okres, po którym diagnosta może .starać się o ponowne wydanie 
uprawnień, .w przypadku cofnięcia ich przez starostę. W. wyniku przeprowadze-
nia przez. diagnostę badania technicznego niezgodnego. z określonym zakresem 
i sposobem wykonania lub wydania przez .niego zaświadczenia, albo dokonania 
.wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu .niezgodnie ze stanem faktycznym 
lub przepisami7. 

Następnie, w 2004 r. wniesiono. kolejne zmiany dotyczące procedur, .które 
musi spełnić przedsiębiorca .chcący prowadzić działalność w zakresie. stacji 

 5 Informator ITS „Dane techniczne pojazdów”, Instytut transportu Samochodowego.
 6 Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
nr 183, poz. 1524), art. 79 ust. 4 pkt 4.
 7 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
nr 183, poz 1524).
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kontroli pojazdów8. Zmiany obowiązują od .21 sierpnia 2004 r. Działalność SKP 
oparto na zasadach wolnorynkowych, .zastępując „zezwolenie na przeprowa-
dzanie .badan technicznych. pojazdów”, „zaświadczeniem o wpisie do rejestru 
.przedsiębiorców prowadzących stację .kontroli pojazdów”. Ponadto, ograniczono 
zakres .badań technicznych dla nowo .otwieranych stacji podstawowych kontroli 
.pojazdów, tylko do badań okresowych.

Zapisy ww. ustawy .i odnośnych przepisów spowodowały .zastąpienie certy-
fikatów ITS9, poświadczeniami .co do zgodności warunków lokalowych i wypo-
sażenia stacji z wymaganiami właściwymi .dla prowadzonych badań, zgodnymi 
z wpisem do rejestru przedsiębiorców. prowadzących SKP; wydawanymi .przez 
Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Kolejną konsekwencją wprowadzenia 
.nowych przepisów było uszczegółowienie procedury i. czynności wykonywa-
nych w ramach nadzoru starosty nad SKP. Rozszerzono też zakres .dokumentów 
wymaganych do uzyskania .zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedsiębior-
ców. prowadzących SKP. Ponadto, wprowadzono obowiązkowy egzamin. kwalifi-
kacyjny dla kandydatów na uprawnionych. diagnostów przed komisją powołaną 
przez Dyrektora TDT. Powyższe zmiany, a w szczególności ograniczenie rodzajów 
.badań technicznych, do których upoważniona była podstawowa SKP, spowodo-
wały gwałtowne i. niekorzystne przekształcenia w. strukturze rodzajowej stacji 
w Polsce. Od lipca 2004 r. do września .2009 r. przedsiębiorcy otwierający nowe 
stacje kontroli .pojazdów decydowali się przede wszystkim .na stacje okręgowe.

Nowelizacją z dnia 22 maja 2009 r. dokonano zmiany polegającej na likwi-
dacji zapisu o obowiązku pierwszego .badania technicznego wykonywanego 
.dla wszystkich pojazdów sprowadzanych .z zagranicy10. W wyniku zmiany art. 
83 p.r.d. dokonano podziału SKP na podstawowe i okręgowe. 

Zadaniem podstawowych stacji kontroli. pojazdów jest przeprowadzanie 
.okresowych badań technicznych pojazdów .o dopuszczalnej masie całkowitej. 
nieprzekraczającej 3,5 t, a także przeprowadzania dodatkowych .badań tech-
nicznych tego typu aut. 

 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów 
(Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807), Znowelizowano art. 83, 84, 84a, 86, 
102-105, 108, 110, 115, 124, 124a, 124b i 125, dodano art. 83a i 83b oraz uchylono art. 103a p.r.d.
 9 Tamże.
 10 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 97, poz. 802).
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Natomiast domeną .okręgowych stacji kontroli .pojazdów jest możliwość 
przeprowadzania .okresowych badań technicznych wszystkich. pojazdów, a także 
badań. technicznych dodatkowych tych pojazdów11. 

Zakres badań wyłączny dla .wykonywanych przez okręgowe. stacje kon-
troli pojazdów to badania techniczne w zakresie .zgodności z warunkami tech-
nicznymi autobusu, .którego dopuszczalna prędkość na autostradzie. i drodze 
ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów 
niebezpiecznych, pojazdu .zabytkowego, pojazdu marki SAM, .pojazdu, w któ-
rym dokonano zmian .konstrukcyjnych lub wymiany elementów. powodujących 
zmianę danych w. dowodzie rejestracyjnym12. 

Od 22 września 2009 r., tj. w momencie. wejścia w życie cytowanej ustawy 
o zmianie ustawy  z maja tegoż roku -. Prawo o ruchu drogowym, powrócono 
.do rozwiązań umożliwiających nowo otwieranym stacjom podstawowym prze-
prowadzanie .niektórych badań technicznych dodatkowych pojazdów. (m.in. 
taxi, nauki jazdy, pojazdu uprzywilejowanego, itp.). Rozszerzono również czyn-
ności. badania okresowego o dodatkową .weryfikację funkcjonalności pojazdów 
(np. przystosowanie pojazdu do zasilania gazem). Jednocześnie, ww. zmiany .do 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym wprowadziły zapowiedź .regulacji prawnych, 
które obowiązują .od 1 stycznia 2016 r.

Obecnie 400 różnych jednostek . (powiatów) sprawuje nadzór nad SKP13. Zna-
czącej poprawy. nie przyniosła rozpoczęta w roku 2004 współpraca, . pomiędzy 
Transportowym Dozorem Technicznym (TDT), . a Starostwami Powiatowymi, 
polegająca na corocznym, .wspólnym przeprowadzaniu ocen. działalności stacji 
kontroli pojazdów. (SKP). W systemie tym diagnosta. odpowiedzialny za badania 
techniczne pojazdów działa często bez. jakiegokolwiek wsparcia szkoleniowego14. 
Polska jest jedynym krajem w Unii. Europejskiej, który nie wprowadził .obowiązku 
doszkalania osób pełniących tę funkcję. Nie rzadko mamy do czynienia ze .stanem, 
w którym uprawniony diagnosta. .przez dziesięć lat nie pogłębiał swojej wiedzy 
z. zakresu badań technicznych pojazdów na specjalistycznych kursach, szkole-
niach, podczas gdy dynamika zmian zarówno .w konstrukcji i budowie pojazdów,  
a .także zmian legislacyjnych. .w obszarze badań. technicznych była duża15. 

 11 Prawo o ruchu drogowym, art. 83 ust. 1.
 12 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. 
U. 2010 nr 51, poz. 307 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. 2011 nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
 13 Prawo o ruchu drogowym, art. 83b ust. 1.
 14 Tamże, art. 84. 
 15 P. Dziedziak, A. Sowiński, M. Zysińska, Analiza zmian…, op. cit., s. 1187.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 222

2. Obecna struktura Stacji Kontroli Pojazdów 
w Polsce

W polskim systemie .badań technicznych funkcjonują .okręgowe oraz podsta-
wowe stacje kontroli pojazdów.

Stacje okręgowe są upoważnione .do przeprowadzania wszystkich .rodzajów 
badań, wszelkiego .rodzaju pojazdów, natomiast stacje podstawowe są upoważ-
nione do badań w ograniczonym zakresie. Zakres badań stacji podstawowej 
.obejmuje okresowe badania techniczne .pojazdów o dopuszczalnej masie cał-
kowitej .nieprzekraczającej 3,5 t, a także badań. technicznych przyczep o. ile 
stacja spełnia wymagania co do długości warsztatu stanowiska kontrolnego.

Od 1 stycznia 2016 r. weszły .w życie kolejne zmiany prawne .odnoszące się 
do systemu przeglądów .technicznych pojazdów. Podtrzymano założenia .o funk-
cjonowaniu dwóch rodzajów .stacji kontroli pojazdów - podstawowej16 i okrę-
gowej17. Podstawowa SKP, zgodnie z nowymi .regulacjami jest upoważniona do:

a) okresowych badań. technicznych pojazdów o dopuszczalnej .masie cał-
kowitej (dmc) nie przekraczającej 3,5 t, .z zastrzeżeniem lit. c,

b) dodatkowych badań .technicznych w odniesieniu do .pojazdów, o których 
mowa w .lit. a (aut o dmc do 3,5 t),

c) badań technicznych przyczep .przeznaczonych do łączenia z .pojazdami 
określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia .wymagania określone w .rozpo-
rządzeniu Ministra .Transportu i Budownictwa z .dnia 10 lutego 2006 r. 
w sprawie .szczegółowych wymagań w .stosunku do stacji. przeprowadza-
jących badania .techniczne pojazdów w szczególności .związane z .posia-
daniem stanowiska kontrolnego .przelotowego zapewniającego. jeden 
kierunek ruchu lub .nieprzelotowego, o długości co .najmniej 12 m18.

W przypadku badań wskazanych .w punkcie b podstawowa .stacja kontroli 
pojazdów jest. upoważniona do wszelkiego rodzaju dodatkowych .przeglądów 
technicznych pojazdów z .wyłączeniem poniższych badań . (zastrzeżonych tylko 
dla OSKP):

•	 zgodności z warunkami .technicznymi autobusu, którego.dopuszczalna 
prędkość na autostradzie i .drodze ekspresowej .wynosi 100 km/h,

•	 pojazdu przeznaczonego. do przewozu towarów .niebezpiecznych,

 16 Prawo o ruchu drogowym, art. 83 ust. 1 pkt 1.
 17 Tamże, art. 83 ust. 1 pkt 2.
 18 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie  
szczegółowych wymagań w  stosunku  do  stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów 
(Dz. U. 2006 nr 40 poz. 275).
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•	 pojazdu zabytkowego,
•	 pojazdu, w .którym dokonano zmian konstrukcyjnych. lub wymiany 

elementów powodujących zmianę .danych w dowodzie .rejestracyjnym,
•	 pojazdu, dla którego określono .wymagania techniczne w .przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i .usług, ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym .od osób fizycznych 
lub ustawy. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku .dochodowym od osób 
.prawnych,

•	 pojazdu, dla którego określono. dodatkowe wymagania w .międzynaro-
dowych porozumieniach dotyczących .międzynarodowego transportu 
.drogowego.

Drugi rodzaj stacji .kontroli pojazdów, czyli OSKP. upoważniona jest do prze-
prowadzania zarówno okresowych jak i dodatkowych badań technicznych wszyst-
kich pojazdów oraz badań zgodności z warunkami. technicznymi dla pojazdów 
zabytkowych.

Wcześniejsze zmiany oraz nowy. zapowiadany podział SKP .spowodował 
w ostatnim dziesięcioleciu znaczny .wzrost liczby OSKP kosztem stacji .pod-
stawowych. W 2012 r., zgodnie z .danymi TDT, ponad 95 % nowo .otwieranych 
stacji kontroli .pojazdów stanowiły stacje okręgowe19. Nowy podział .w strukturze 
podmiotowej .rynku SKP wynika również. z bardziej radykalnych zapowiedzi 
.zmian w odniesieniu .do stacji kontroli pojazdów. działających na podstawie 
.zaświadczenia o wpisie do .ewidencji przedsiębiorców, wydanego przed 22 
września 2009 r. Mianowicie, z końcem 2015 r. straciły .one możliwość przepro-
wadzania okresowych. badań technicznych .ciągników oraz przyczep rolniczych 
.o dmc powyżej 3,5 t. Dla SKP .działających na obszarach rolniczych .powodo-
wałoby to działanie znacznie .poniżej progu rentowności, a konsekwencji .ich 
zapaść finansową.

Poza tym, ww stacje .podstawowe, które w przedmiotowym .zaświadczeniu 
posiadały .upoważnienie do przeprowadzania badań pojazdów. na podstawie 
skierowania organu kontrolnego .lub starosty, a także tych, w których .doko-
nano zmian konstrukcyjnych .lub wymiany elementów powodujących. zmiany 
w dowodzie rejestracyjnym . (oznaczone małą literą „e”), utracą .również moż-
liwość przeprowadzania .tychże dodatkowych badań technicznych.

 19 Dane statystyczne udostępnione przez Transportowy Dozór Techniczny podczas konfer-
encji Stacje Kontroli Pojazdów -2012 w Mrągowie; zob. też: www.piskup.pl.
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Obecne regulacje prawne. dają możliwość przekształcenia. stacji podsta-
wowej w okręgową bez żadnych ograniczeń ilościowych20. Wyższa rentowność 
oraz ekonomiczna .opłacalność (m.in. ROI) prowadzenia .okręgowych stacji 
kontroli pojazdów. w stosunku do stacji podstawowych .odbiła się wyraźnie na 
.zmianach w strukturze .podmiotowej rynku SKP w Polsce, .w latach 2004 -2014.

W 2004 r. roku, . w Polsce funkcjonowało .ponad 2400 SKP, .z czego tylko 
ok. 10% .stanowiły okręgowe stacje. kontroli pojazdów. (dane ITS na podstawie 
liczby wydanych .certyfikatów)21. Obecnie w naszym kraju. działa ponad 4200 
SKP, .z czego blisko połowa to .okręgowe stacje kontroli. pojazdów.

Pomimo, że badania pojazdów. zaliczanych do tzw. transportu ciężkiego 
(badania. techniczne pojazdów powyżej .3,5 dmc) nie zapewniają. odpowied-
niego uzasadnienia. ekonomicznego do powstawania. tak dużej liczby OSKP, .to 
jednak rozszerzony. wachlarz badań dodatkowych, a .przede wszystkim grupa. 
ciągników oraz przyczep .rolniczych, które. od 1 stycznia 2016 r są weryfiko-
wane .tylko i wyłącznie przez OSKP, spowodowały .skokowy wzrost liczby stacji 
.okręgowych .w ogólnej strukturze. SKP. Zmiany tej nie były również .w stanie 
wyhamować .zdecydowanie większe, w przypadku OSKP, .koszty budowy, wypo-
sażenia, . czy późniejszej eksploatacji . (np.: ogrzewania, remontów).

Każdy diagnosta, . aby móc uzyskać prawo do .wykonywania zawodu 
(„imienne uprawnienie diagnosty”) .musi odbyć szkolenie .i zdać egzamin z pro-
wadzenia również tych .badań, których de facto nie. będzie mógł wykonywać. 

Dotyczy to .w szczególności:
•	 badań zgodności z warunkami .technicznymi dla autobusu, którego. 

dopuszczalna prędkość na autostradzie. i drodze ekspresowej .wynosi 
100 km/h,

•	 badań pojazdu przeznaczonego. do przewozu towarów. niebezpiecznych.
Przepisy obowiązujące nadal nie posiadają zapisów stopniujących .upraw-

nienia, szkolenia i .egzaminy dla diagnostów, także w innych .obszarach badań. 
Dotyczy to bardziej złożonych. badań. dodatkowych, m.in. pojazdów, w których. 
.dokonano zmian konstrukcyjnych. lub wymiany elementów skutkujących. 
zmianą danych w dowodzie rejestracyjnym. W myśl .obecnych przepisów, także 
nawet .osoba bez jakiegokolwiek .doświadczenia praktycznego w zakresie .pro-
wadzenia badań diagnostycznych jest .w stanie otrzymać uprawnienia do .oceny 

 20 Prawo o ruchu drogowym, art. 83 ust. 2 i 3.
 21 Informator ITS „Dane techniczne pojazdów”, Instytut Transportu Samochodowego.
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zmian konstrukcyjnych lub związanych z .wymianą elementów pojazdu, .jeśli 
spełni wymagania szkoleniowe .i egzaminacyjne22.

Powyższe przykłady świadczą .o braku korelacji pomiędzy .zakresami upraw-
nień dwóch różnych typów SKP, .a przepisami w zakresie uprawnień .pracują-
cych w nich diagnostów. Istnieje .pilna potrzeba zmiany przepisów w kierunku 
dostosowującym uprawnienia diagnostów. do zakresu prowadzonych. przez 
nich badań.

Podsumowując przedstawioną ocenę .porównawczą uwarunkowań. zwią-
zanych z funkcjonowaniem. dwóch typów SKP, należy stwierdzić, .że znaczny 
wzrost liczby OSKP w ogólnej liczbie .SKP nie ma uzasadnienia .mikroeko-
nomicznego i  .w dłuższej perspektywie .może oznaczać poważne .problemy 
finansowe dla .prowadzących je przedsiębiorców. Błędnie dokonany podział, 
który. z dniem 1 stycznia 2016 r. dopuścił tylko OSKP .do badania technicznego 
ciągników rolniczych .i przyczep rolniczych powyżej 3,5 t, . może spowodować 
również .poważne osłabienie .standingu finansowego podstawowych .stacji 
kontroli pojazdów. Według szacunków .Instytutu Transportu Samochodowego. 
(zawartych m.in. w opracowaniu pn. „Dane techniczne pojazdów”) aż 90 %. 
homologowanych nowych .ciągników rolniczych i 98 % .przyczep rolniczych 
stanowią .pojazdy o dmc .powyżej 3,5 t23.

W ocenie potencjalnych .efektów ekonomicznych .związanych z funkcjono-
waniem .OSKP należy pamiętać, że zgodnie z .danymi GUS w Polsce zarejestro-
wanych .jest niespełna 1,5 mln ciągników rolniczych .i podobna ilość przyczep 
rolniczych. Dla porównania liczba zarejestrowanych. samochodów osobowych. 
w Polsce wg PZPM, .Samar wynosi 17 mln, a średni .wiek. pojazdu wynosi 14 
lat. Termin badania technicznego. pojazdu rolniczego jest dwa .razy rzadszy niż 
samochodu .osobowego (dwuletni), a koszt badania technicznego. to tylko 62 zł 
.w porównaniu do 98 .zł opłaty za badanie. okresowe samochodu osobowego. 
Opłata za badanie. okresowe przyczepy rolniczej wynosi .między 50 - 70 zł 
zależnie od j.ej dopuszczalnej masy. całkowitej.

Ta prosta statystyka .pozwala z dużym .prawdopodobieństwem .przypusz-
czać, że same wpływy z badań .technicznych ciągników .i przyczep rolniczych 
nie pokryją nawet w dłuższej. perspektywie kosztów .z przystosowania podsta-
wowej .SKP do wymagań OSKP. Skoro rozszerzenie przepisów .polegało głównie 
na. zmianie podmiotu wykonującego .badania ciągników i przyczep .rolni-
czych, to wobec. zmian, jakie już nastąpiły w. strukturze SKP, a jednocześnie. 

 22 P. Dziedziak, A. Sowiński, M. Zysińska, Analiza zmian…, op. cit. s. 1189.
 23 Informator ITS „Dane techniczne pojazdów”, Instytut Transportu Samochodowego.
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obowiązywania bardzo. niskich opłatach za badania .techniczne pojazdów. (ostat-
nia podwyższa .urzędowa została wprowadzona .w roku 2004), może być główną 
przyczyną .utraty płynności .finansowej wielu przedsiębiorców. prowadzących 
OSKP. W dalszej konsekwencji. może być przyczyną zapaści. finansowej w całym 
sektorze działalności .usługowej związanym z badaniami pojazdów .drogowych, 
co będzie wynikiem .działania znacznie .poniżej progu rentowności24.

Z drugiej strony, można. również przypuszczać, .że część przedsiębiorców 
prowadzących .SKP, chcąc ratować swoją. działalność będzie .starało się pozyskać 
nowych klientów, . a w związku z tym zwiększyć .dochody, kosztem. obniżenia 
jakości badań .technicznych pojazdów. Obecnie można już zaobserwować .stra-
tegie różnego typu darmowych usług .dodatkowych, czy ulg przy. świadczeniu 
innych usług np.: mycie. auta, zniżka na paliwo, itp., .mających na celu przycią-
gnięcie .klienta do danego punktu.

Należy stwierdzić, że w sferze .usług związanych z badaniami .pojazdów 
miarą skuteczności działania. powinny być zarówno .wskaźniki bezpieczeństwa, 
jak i sprawności, . czy rentowności działania. Przy obecnych. przepisach w zakre-
sie badań technicznych pojazdów .osiągnięcie równowagi .między: atrybutami 
działalności wolnorynkowej, . zadowoleniem klienta i restrykcyjną .procedurą 
badania technicznego pojazdu, wydaje się. niemożliwe. Dlatego należałoby 
powrócić do .pytania, czy oparcie działalności .SKP o ustawę o swobodzie. dzia-
łalności gospodarczej .było właściwym rozwiązaniem. 

Zadaniem instytucji państwowych .jest zapewnienie stałego .nadzoru nad 
SKP, ciągły monitoring .rzetelności badań technicznych, .zobligowanie diagno-
stów do okresowych szkoleń uzupełniających oraz konieczność zapewnienia 
dobrego standingu finansowego dla .przedsiębiorcy prowadzącego .SKP, umoż-
liwiającego. m.in. kredytowanie inwestycji .lokalowo-aparaturowych.

Część z tych. zmian wymuszają zapisy .Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
z dnia 3 kwietnia 2014 r.25. 

 24 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości 
opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań tech-
nicznych pojazdów (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261).
 25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep 
oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014), str. 51; oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającej dyrek-
tywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. UE L 127 
z 29.04.2014), str. 129.
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3. Zakres obowiązkowego badania technicznego 
i konsekwencje prawne jego braku

System badań technicznych pojazdów mechanicznych w Polsce .obejmuje różne 
rodzaje badań. Ustawodawca wyodrębnia 3 rodzaje badań: okresowe, dodatkowe 
i specjalistyczne co do zgodności z warunkami technicznymi26.

Cyklicznymi badaniami pojazdów, a zarazem najczęściej wykonywanymi 
są badania okresowe. Wszystkie pojazdy o dmc do 3,5 t czyli motocykle, samo-
chody osobowe, ciężarowe oraz przyczepy nie przekraczające w/w dopuszczalnej 
masy podlegają okresowym przeglądom technicznym. Odbywa się to w syste-
mie trzech, dwóch a następnie corocznie. Czyli pierwsze badanie techniczne 
pojazdu, musi zostać przeprowadzone przed upływem 3 lat od daty pierwszej 
jego rejestracji. Kolejne po dwóch latach i następne corocznie. Ustawodawca 
zastrzegł jednak, że cykl ten nie dotyczy pojazdów używanych do transportu 
osób jak taksówka oraz pojazdów używanych w celach zarobkowych o liczbie 
miejsc od 5-9. Ze względu na bezpieczeństwo osób podróżujących wyróżniono 
także pojazdy szczególne, które podlegają corocznemu badaniu technicznemu.  
Należą do nich samochody przystosowane i zasilane gazem, pojazdy uprzywile-
jowane, samochody wykorzystywane do nauki jazdy, do przewozów materiałów 
niebezpiecznych oraz pojazdy typu „SAM”27. 

Okresowe badania techniczne ciągników i przyczep rolniczych oraz motoro-
werów przeprowadza się po raz pierwszy przed upływem 3 lat od dnia pierwszej 
rejestracji. Kolejne przeglądy wykonuje się co dwa lata28. Wymieniony system 
badań okresowych dotyczy również pojazdów sprowadzonych z zagranicy.   
W tym przypadku terminy kolejnych przeglądów technicznych liczone są od 
dnia pierwszej rejestracji pojazdu w kraju z którego pochodzi.

W przypadku samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 t. techniczne 
badanie sprawności musi być przeprowadzane corocznie. Natomiast autobusy 
o licznie miejsc powyżej 15 osób ze względu na bezpieczeństwo podróżnych 
oraz znaczny i szybki stopień zużycia elementów układu jezdnego są poddawane 
badaniom technicznym co 6 miesięcy.

Często używana przez posiadaczy pojazdów, montowana na hak holowniczy 
przyczepa lekka oraz pojazd zabytkowy nie używany w celach zarobkowych 
do transportu osób nie podlegają .okresowym badaniom technicznym29.

 26 Prawo o ruchu drogowym, art. 81, pkt 2.
 27 Prawo o ruchu drogowym, art. 81, pkt 6.  
 28 Tamże, art. 81, pkt 7.
 29 Tamże, art. 81, pkt 10.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 39 (2/2017) 228

Dodatkowe badania techniczne przeprowadza się niezależnie. od badań 
okresowych i podlegają im .pojazdy, które zostały skierowane przez policję .lub 
starostę, w .przypadku uzasadnionego podejrzenia, . że zagraża bezpieczeństwu 
.ruchu drogowego .lub środowisku lub zostały skierowane przez. starostę, w celu 
ustalenia .nieznanych danych technicznych. Ten rodzaj badań dotyczy również 
pojazdów przystosowanych do użytkowania jako taksówka lub nauki jazdy oraz 
pojazdów uprzywilejowanych30.

Specjalistyczne .badania techniczne są wykonywane. w przypadku pojazdów, 
które uczestniczyły w .kolizji lub wypadku drogowym. Na takie badania kiero-
wany jest pojazd decyzją starosty lub organu policji. Badanie w tym przypadku 
obejmuje pełną kontrolę. stanu technicznego jakie przewiduje badanie .okresowe 
dla danego rodzaju pojazdu oraz. wszystkie badania .dodatkowe takie jak badanie 
.instalacji gazowej i inne. Ze względu na możliwość uszkodzenia konstrukcji 
pojazdu podczas wypadku badanie obejmuje sprawdzenie konstrukcji. nośnej 
pojazdu .i układu jezdnego. Na życzenie .właściciela pojazdu może. być dokonany 
.pomiar punktów. bazowych podwozia pojazdu, .jednak tylko niektóre stacje 
posiadają odpowiednie wyposażenie.

Badaniom specjalistycznym podlegają również pojazdy, które będą wyko-
rzystywane do przewozu materiałów .niebezpiecznych, a także te, .w których 
dokonano indywidualnych zmian konstrukcyjnych. Wymogowi przejścia tych 
badań poddawane są także autobusy, które poruszają. się po autostradach i dro-
gach ekspresowych. z prędkością 100 km/h31.

Należy zwrócić uwagę na pojazdy określone w ustawie jako „SAM”. Są to 
pojazdy zbudowane przy. wykorzystaniu nadwozia, podwozia .lub ramy kon-
strukcji własnej, do której zaadaptowano .z innych pojazdów układ. napędowy, 
kierowniczy, hamulcowy itd. .Aby dokonać rejestracji takiego pojazdu, .należy 
udać się na badania techniczne, by stwierdzić., czy pojazd nie stanowi .zagro-
żenia i czy może zostać. dopuszczony do ruchu32. Badania tego typu pojaz-
dów można .przeprowadzić tylko w stacjach. okręgowych. Na stacjach kontroli 
.pojazdów wykonuje. się tylko okresowe .badania pojazdów SAM, które .są już. 

 30 Tamże, art. 12 ust. 5.
 31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu 
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych 
przy tych badaniach, (Dz. U. 2003 nr 227 poz. 2250).
 32 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz. U. 
nr 192, poz. 1878, z późn. zm.).
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zarejestrowane. Pojazdy .marki SAM przed pierwszą .rejestracją muszą przecho-
dzić procedurę .dopuszczenia indywidualnego w .uprawnionych jednostkach33.

 Ustawodawca wyodrębnił z grupy wszystkich pojazdów także pojazdy 
zabytkowe34. Wg ustawy jest nim pojazd, który został wpisany do rejestru zabyt-
ków albo znajduje się w ewidencji dóbr kultury. Generalnie pojazd taki musi 
spełniać kryterium wieku – mieć co najmniej 25 lat, którego produkcja już się 
zakończyła co najmniej 15 lat temu oraz posiadać co najmniej 75% oryginalnych 
podzespołów. Biorąc pod uwagę te kryteria wojewódzki konserwator zabyt-
ków dokonuje oceny biorąc pod uwagę również opinię rzeczoznawcy z zakresu 
techniki samochodowej. Pojazd uzyskuje kartę ewidencji ruchomego zabytku 
techniki i jest wpisany do rejestru zabytków. Pojazd zabytkowy przed pierwszą 
rejestracją podlega badaniu technicznemu w okręgowej stacji kontroli pojazdów 
albo w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. Na podstawie tego 
badania pojazd zabytkowy zostaje dopuszczone. Do ruchu przez właściwy wydział 
komunikacji. Badanie takie obejmuje zakres zwykłego badania okresowego czyli 
sprawdzenie .zgodności z warunkami określonymi .w przepisach o warunkach 
technicznych35 oraz prawidłowości. działania poszczególnych. mechanizmów 
pojazdu, a także zgodność z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego. 
Następnie stacja wydaje zaświadczenie o. przeprowadzonym badaniu .oraz .pro-
tokół oceny stanu technicznego. Badanie w przypadku pojazdu zabytkowego jest 
jednorazowe. Właściciel takiego auta jest zwolniony z cyklicznych przeglądów 
pod warunkiem użytkowania pojazdu w celach niezarobkowych. Natomiast gdy 
pojazd zabytkowy jest wykorzystywany zarobkowo do transportu drogowego, 
.podlega corocznym badaniom technicznym.

Przeglądy techniczne .pojazdów są przeprowadzane .w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa .w ruchu drogowym i wykluczenia. potencjalnej przyczyny 
wypadku jaką może być zły. stan techniczny auta. Najczęściej wykrywane usterki 
techniczne podczas cyklicznych badań technicznych to: niesprawne .hamulce, 
luzy w zawieszeniu, a także źle ustawione światła.

Według Zrzeszenia Polskiej .Izby Stacji Kontroli Pojazdów wykrywane usterki 
podczas systemowych badań technicznych można podzielić na: drobne, istotne 

 33 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań 
zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM z warunkami technicznymi (Dz. U. nr 
238, poz. 2395).
 34 Prawo o ruchu drogowym, art. 2, pkt 39.
 35 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych, 
(Dz. U. 2013 poz. 337).
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i zagrażające życiu. Kwestia zdefiniowania i typizowania usterek uregulowana 
została również rozporządzeniem ministra transportu36.

Najczęściej występujące usterki drobne to przepalone żarówki, uszkodzenie 
klosza reflektora, brak korka zbiorników płynu hamulcowego, płynu chłodzą-
cego lub zbiorniczka spryskiwaczy, drobne usterki instalacji elektrycznej, brak 
trójkąta ostrzegawczego itp. Do tej grupy należy zaliczyć także usterki formalne 
jak brak informacji w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd jest przystosowany do 
zasilania gazem oraz brak adnotacji o instalacji haka holowniczego. 

W przypadku ujawnienia drobnych usterek pojazd przechodzi pozytywnie 
badanie techniczne i nie są ona nigdzie odnotowywane. Właściciel pojazdu 
otrzymuje jedynie informację od diagnosty o stwierdzonych uchybieniach, 
które powinien usunąć. Jednak nie jest do tego w żaden sposób zobligowany 
ani przymuszony.

Inaczej jest w przypadku stwierdzenia przez diagnostę tzw. usterek istotnych, 
które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz środowisku. Do 
tych usterek należy zaliczyć przede wszystkim uszkodzenia bądź rozregulowania 
układu hamulcowego oraz układu przekładni kierowniczej, ustawienie kół oraz 
stan bieżnika, uszkodzenie bądź złe wyregulowanie świateł i inne. 

W sytuacji stwierdzenia przez uprawnionego diagnostę usterek istotnych, 
wydawane jest czasowe zaświadczenie o dopuszczeniu pojazdu do ruchu, które 
ważne jest 14 dni. Posiadacz pojazdu otrzymuje równocześnie listę ujawnionych 
podczas badania nieprawidłowości. Kierowca jest zobligowany do naprawy 
uchybień i zgłoszenie się na powtórny przegląd auta i jeśli wynik badania jest 
pozytywny otrzymuje adnotację o dopuszczeniu do ruchu w dowodzie rejestra-
cyjnym. Właściciel auta jeśli nie dopełni ustawowego terminu jest zmuszony 
zapłacić jeszcze raz za badanie37. 

Diagnosta jest zobowiązany do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przy-
padku wykrycia usterek, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Szczególnie dotyczy to sytuacji awarii układu jezdnego, pęknięte 
lub przerdzewiałe elementy konstrukcyjne jak podłużnice, skorodowane progi, 
pęknięte przewody układu hamulcowego. Dokument jest przesyłany do właści-
wego wydziału komunikacji, a pojazd transportowany na lawecie do zakładu 

 36 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 26 
czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów 
oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2012 poz. 996), par. 2, ust. 4.
 37 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz 
wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, (Dz.U. 2012 poz. 996).



 Artykuł prawniczy | 231

naprawczego. Po naprawie musi przejść kolejne, pozytywne badanie techniczne 
aby  mógł być dopuszczony do ruchu na drodze publicznej.

Nie ma danych statystycznych .o liczbie pojazdów w .Polsce, których bada-
nie techniczne skończyło się wynikiem negatywnym. Ustawowo stacje kontroli 
pojazdów  .są zobligowane do zamieszczenia informacji w. Centralnej Ewidencji 
Pojazdów. tylko o badaniach .pozytywnych, kiedy pobierana jest opłata ewiden-
cyjna. Zatem informacje w tym temacie są .szacunkowe38. 

Większość stacji kontroli. pojazdów, aby nie stracić klienta w przypadku 
stwierdzenia usterek, które dają wynik negatywny przeglądu badania technicz-
nego, ogranicza się do poinformowania właściciela auta o usterkach i potrzeby 
ich naprawy. Takie komercyjne podejście właścicieli stacji diagnostycznych 
zasługuje na naganę, gdyż bilans zysków i strat przedsiębiorstwa stawiany jest 
wyżej niż bezpieczeństwo uczestników ruchu na drogach publicznych. 

Ważne badanie techniczne pojazdów. poruszających się po drogach .publicz-
nych jest obligatoryjne. Ujawnienie podczas rutynowej kontroli drogowej braku 
ważnych badań technicznych skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, 
a pojazd gdy w ocenie funkcjonariusza policji stwarza zagrożenie w ruchu, 
musi zostać odholowany na lawecie. Łagodniejszą wersją kary jest zatrzymanie 
dowodu rejestracyjnego i wydanie kierującemu skierowania na badanie tech-
niczne. Takie zaświadczenie upoważnia doprowadzenie pojazdu do najbliższej 
stacji diagnostycznej i jest ważne tylko do 7 dni.  Jeśli wyniki badania będą 
..pozytywne, stacja kontroli. pojazdów .wydaje. zaświadczenie  na podstawie 
którego wydział. komunikacji zwraca. .dowód rejestracyjny. Następnie z dowo-
dem rejestracyjnym ..oraz kserokopią zaświadczenia trzeba wrócić do stacji 
diagnostycznej, w której było przeprowadzane badanie w celu uaktualnienia. 
dowodu rejestracyjnego. 

Niedopatrzenie i jazda bez ważnego przeglądu technicznego rodzi problemy 
z odzyskaniem ubezpieczenia w przypadku kolizji drogowej, .a także problemów 
z ubezpieczycielem. w razie ewentualnej kolizji. W przypadku kolizji drogowej. 
i braku ważnego przeglądu. technicznego. wypłata .odszkodowania z polisy.
AC. uzależniona jest od warunków umowy. W sytuacji gdy nie .przewiduje 
.ona w takiej .odszkodowania, to .właściciel auta najprawdopodobniej. poniesie 
koszty. Może jedynie .dochodzić swoich praw w sądzie. Przyznanie odszkodo-
wania uwarunkowane .jest niekiedy oceną rzeczoznawcy. Jeśli stwierdzi on brak 
winy .z powodu stanu technicznego .pojazdu, ubezpieczyciel powinien. wypłacić 

 38 T. Razowski, Badania techniczne pojazdu a odpowiedzialność za wykroczenie, Prawo na 
Drodze 2005, nr 5, s. 12-18. 
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odszkodowanie. Warto jednak zaznaczyć, . iż brak przeglądu nie ma .wpływu 
na ochronę ubezpieczenia OC39.

4. Proceder fałszowania dokumentów oraz 
historii pojazdów, a bezpieczeństwo na drodze 
i konsekwencje prawne 

Niniejszy paragraf pracy został oparty na wynikach badań przeprowadzonych 
przez autora pracy metodą wywiadu z właścicielami SKP, komisów samochodo-
wych oraz zakładów mechanicznych i blacharsko – lakierniczych. Relacje ustne 
stanowią uzupełnienie dla materiałów urzędowych i znajdują swoje odniesienie 
w przepisach prawa materialnego.

Do mniej więcej końca ubiegłego stulecia głównym rynkiem wtórnym obrotu 
samochodami w Polsce była giełda oraz ogłoszenia prasowe drukowane. 

Kupując używany samochód, . można było działanie większości. podzespołów 
sprawdzić w komisie lub na giełdzie. .Służyły do tego proste narzędzia oraz jazda 
próbna. Również jakość usług. blacharskich byłą na znacznie .niższym poziomie 
i samochód po. naprawie powypadkowej .można było łatwo rozpoznać.  

Diametralna zmiana dokonała się po 2000 roku gdy .upowszechniony został 
Internet oraz. zwiększenie obrotu samochodami w. związku z akcesją Polski do 
Unii Europejskiej i. zwolnienie sprowadzanych .z zachodu aut z opłat celnych.

W tym okresie zaobserwować .można ogromny skok .postępu w dziedzinie 
motoryzacji. Zaawansowane systemy elektroniczne .i postęp technologiczny 
w dziedzinie napraw blacharsko - lakierniczych znacznie utrudniają ocenę fak-
tycznego stanu pojazdu40. Nieuczciwi handlarze, kierujący się chęcią większego 
zarobku stosują coraz bardziej wyrafinowane metody oszukiwania klientów. 
W sprytny sposób tuszują m.in. ślady napraw blacharskich. Oszustwo czasami 
sięga tego stopnia, że często samochody po. poważnych kolizjach sprzedawane 
są jako bezwypadkowe.

Również powszechny stał się proceder cofania. liczników przebiegu kilome-
trów, zwłaszcza w. przypadku pojazdów importowanych rejestrowanych .po raz 
pierwszy w naszym kraju. Naciągacze cofając licznik kilkaset .tysięcy kilometrów 
fałszując historię pojazdu, skutecznie. utrudniając nabywcy zorientowanie się, 

 39 http://www.motofakty.pl/artykul/konsekwencje-braku-badan-technicznych.html; (dostęp 
28.04.2017 r.).
 40 Wywiad z: Szymon Rzepka, lat 53, właściciel komisu samochodowego „Auto-Handel” 
-  Auto Komis w Opatowie, Opatów 18.02.2017 r.
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. że auto ma o wiele większy przebieg, . a tym samym większe jest jego .zużycie 
i potencjalna możliwość awarii.

Cofanie licznika, fałszowanie książek .serwisowych czy ukrywanie wypad-
kowej historii auta to .tylko niektóre przykłady oszustw stosowanych .przez 
nieuczciwych sprzedawców samochodów41. 

Poniżej przedstawiono najczęstsze .oszustwa nieuczciwych handlarzy:
Korekta przebiegu auta, czyli tzw. cofanie licznika
Jednym z najczęstszych kryteriów w. poszukiwaniu kupna pojazdu jest jego 

niski przebieg. Cecha ta jest kojarzona. z dobrym stanem technicznym oraz. spo-
kojną eksploatacją pojazdu. Dawniej w licznikach. mechanicznych wystarczyło 
rozkręcenie ich i .ręczne ustawienie przebiegu. Dzisiaj w przypadku elektro-
nicznych .liczników przebiegu, korektę przeprowadza się podłączając komputer 
samochodu do urządzenia diagnostycznego z odpowiednim oprogramowaniem. 
Powstały profesjonalne firmy zajmujące. się tym procederem, których ogłoszenia 
.bez problemu można znaleźć w sieci internetowej42. 

Cofanie licznika jest przestępstwem. oszustwa, należy jednak pamiętać, . że nie 
jest to .przestępstwo formalne tzn. sam fakt cofnięcia .licznika nie uzasadnia bytu 
przestępstwa. Cofnięcie licznika ma służyć wprowadzeniu nabywcy .pojazdu w błąd 
co do jego. rzeczywistego stanu technicznego, .a co za tym idzie, do sprzedania 
pojazdu drożej, .niż zostałby sprzedany .przy wyższym wskazaniu licznika. Dopiero 
wtedy możemy mówić o. przestępstwie oszustwa. Takie zachowanie .wypełnia 
znamiona przestępstwa oszustwa. stypizowanego w art. 286 k.k43.

System CEPiK w pewnym stopniu ograniczył niechlubną praktykę cofania 
liczników, gdyż diagnosta ma obowiązek sprawdzania jego stanu podczas .bada-
nia okresowego i rejestrowania go w bazie CEPiK. Jednak istnieje możliwość 
przy dużych .rocznych przebiegach cofania licznika .bezpośrednio przed badanie 
pozostawiając roczny kilometraż na. poziomie np. 15 tys. km przebiegu. 

Aby wykryć to oszustwo, należy .sprawdzić w ASO przebieg podczas ostat-
niego .przeglądu gwarancyjnego, historię .pojazdu w firmie ubezpieczeniowej 
.oraz historię pojazdu .w bazie CEPiK44.

 41 Wywiad z: Andrzej Gajek, lat 65, właściciel SKP Aga. Sp. z o.o. w Ożarowie, Ożarów 
03.04.2017 r. 
 42 http://www.korektalicznika.com/, http://www.licznikikorekta.pl/, http://tylik.motogrono.
pl/cofanie-licznika-korekcja-przebiegu/; (dostęp 30.04.2017 r.).
 43 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1137), 
art. 286. 
 44 Wywiad cyt. z Andrzej Gajek…
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Wymiana elementów wnętrza .jako przystosowanie auta do 
.nowego, niskiego przebiegu

Autentyczność przebiegu .oceniamy m.in. na odstawie wnętrza. Przy oględzinach 
należy zwrócić. uwagę na zużycie takich elementów jak: kierownica, nakładki 
na .dźwignie nożne, gałka zmiany biegów, . tapicerka samochodowa. Niestety, 
duża dostępność części. powoduje, że .handlarze zastępują zużytą c.zęść używaną 
w lepszym stanie. Poza tym środek auta jest zazwyczaj. dokładnie czyszczony 
i .prany, tak aby zrobić jak najlepsze .wrażenie na potencjalnym kupującym45. 

Jednym ze sposobów oceny przebiegu jest ocena stanu wnętrza pojazdu. 
Przy oględzinach nabywanego samochodu szczególnie należy zwrócić uwagę 
na poziom zużycia takich elementów, jak: kierownica, gałka zmiany biegów, 
nakładki na dźwignie nożne oraz na ogólny wygląd tapicerki samochodowej. Nie-
stety, przy dużej dostępności części zamiennych, nieuczciwi sprzedawcy zwykli 
zastępować zniszczoną, bądź wyeksploatowaną część na nowszą, w lepszym wizu-
alnie stanie.  Poza tym, w celu zamaskowania faktycznego przebiegu  pojazdu, 
oraz  wywołania wrażenia na potencjalnym kliencie oryginalną tapicerkę pod-
dają dokładnemu praniu, renowacji bądź też wymianie na „nowszą”. Proceder 
ten najczęściej obserwowany jest w przypadku nowych modeli samochodów 
o przebiegach w granicach 300-400 tys. km – jest on wtedy najbardziej opłacalny.  
Odrębną grupę stanowią handlarze opierający swoją działalność na sprowadzaniu 
używanych samochodów z zagranicy, najczęściej zupełnie bezkarnie dokonują 
oni wymiany nadmiernie wyeksploatowanych wnętrz na nowsze, pozyskiwane 
głównie z aut powypadkowych przywożonych do Polski na lawetach. W dobie 
masowej produkcji pojazdów, w celu minimalizacji kosztów wiele koncernów 
motoryzacyjnych zastępuje naturalne materiały obiciowe tj. skóra – tańszymi, 
wykonanymi ze wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych ulegających szybkiemu 
zużyciu. Nieuczciwi handlarze przygotowując pojazd do sprzedaży  najczęściej 
wraz z cofaniem licznika dokonują wymiany plastikowych klamek, nakładek na 
progi bądź też renowacji samej obudowy silnika, co znacząco poprawia wizualną 
atrakcyjność używanego samochodu. Niewielu nabywców ma świadomość, 
iż wszelkie zmiany i oszustwa z łatwością można zdemaskować podczas kontrol-
nego przeglądu w autoryzowanych punktach ASO, gdzie po charakterystycznym  
dla każdego pojazdu numerze VIN jesteśmy w stanie sprawdzić nawet kolor 
i wzór tapicerki określonego samochodu. Dlatego też, przed każdorazowym 
kupnem pojazdu, zwłaszcza  na rynku wtórnym,  zaleca się nabywcy dokładne 

 45 Wywiad z: Iwona Gołyska, lat 27, właścicielka firmy BŁYSK w Stobcu, Stobiec 01.04.2017 r.
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sprawdzenie, czy wygląd wnętrza pojazdu jest adekwatny do deklarowanego 
przez handlarza przebiegu, czy podejrzanie dobrze wyglądające plastikowe 
części wyposażenia, nie zostały zamienione na nowsze. Warto też wiedzieć, że 
producenci  dane o dacie produkcji  najczęściej zamieszczają po wewnętrznej 
stronie swoich produktów i łatwo można je zweryfikować w ASO46.

Powypadkowe naprawy blacharsko-lakiernicze 
i nieprofesjonalne naprawy mechaniczne 

Pojazdy z usterkami przeważnie .sprzedawane są po dużo niższej cenie. Handlarz 
kalkuluje potencjalne .koszty naprawy i opłacalność kupna samochodu. Gdyby 
naprawa wykonana była .prawidłowo nie stanowiłoby to problemu, .lecz ze 
względu na chęć większego zysku .jest wykonywana powierzchownie47. 

Często sprzedawane pojazdy, . mające kilka lub kilkanaście lat .wyglądają 
jak nowe. Nie ma nic złego w polerowaniu .czy woskowaniu nadwozia. Jednak 
auta są odmładzane w .specjalnych warsztatach lakierniczych. Nieprofesjonalnie 
.wykonane naprawy, nawet .jeśli nie są widoczne gołym okiem, .szybko wyjdą 
na .jaw podczas użytkowania auta. .Dlatego istotna jest kontrola powłoki lakier-
niczej. czujnikiem grubości lakieru. W wielu przypadkach naprawy lakiernicze 
.mogą świadczyć, że pojazd jest po poważnej kolizji .drogowej, choć sprzedający 
zaręcza o jego. bezwypadkowości, a  sam go sprowadził i .naprawił lub zna jego 
powypadkową historię. Taki samochód może być .niebezpieczny w eksploatacji. 
Pojazdy z usterkami powinny być i przeważnie są sprzedawane po dużo niższej 
cenie. Przy wyznaczaniu ceny sprzedaży, handlarz najczęściej dokonuje kalkulacji 
potencjalnych kosztów naprawy z opłacalnością kupna pojazdu. Nie stanowiłoby 
to problemu, gdyby naprawa była wykonana w sposób prawidłowy i zgodny 
z rzeczywistymi usterkami, lecz najczęściej ze względu na chęć większego zysku 
jest ona wykonywana  powierzchownie i jak najmniejszym kosztem własnym. 
Nie ulega wątpliwości, że przy obecnej technologii samochody kilku  bądź też 
kilkunastoletnie mogą wyglądać jak nowe. Z punktu widzenia etyki nie ma nic 
złego w polerowaniu lub woskowaniu  nadwozia dla poprawienia jego wyglądu. 
Nagannym natomiast jest co raz częstszy proceder odmładzania nadwozia w spe-
cjalnych warsztatach lakierniczych. Nieprofesjonalnie wykonane naprawy, nawet 

 46 Wywiad z: Robert Staniek, lat 40, właściciel P.H.U. AUTOMERC w Piórkowie, Piórków 
31.04.2017 r.
 47 Wywiad z: Jacek Podczasi, lat 42, właściciel AUTO MECHANIKA w Opatowie, Opatów 
18.04.2017 r.
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te niewidoczne na pierwszy rzut oka, szybko wyjdą na jaw w trakcie użytkowa-
nia zakupionego pojazdu. Dla uniknięcia takiej sytuacji niezwykle istotna jest 
kontrola powłoki lakierniczej za pomocą specjalnego czujnika grubości lakieru 
dostępnego w każdej szanującej się stacji diagnostycznej. W wielu przypadkach 
naprawy lakiernicze mogą świadczyć o tym, że pojazd uległ poważnej kolizji dro-
gowej, a nieuczciwy sprzedawca, znając historię sprowadzonego pojazdu celowo 
wprowadza nabywcę w błąd zaręczając o jego bezwypadkowości. Taki samochód 
stanowi poważne niebezpieczeństwo, zarówno dla jego użytkownika, jak i pozo-
stałych użytkowników dróg. Zakłady blacharskie do naprawy mocno rozbitych 
pojazdów nader często używają części wymontowane  i wycięte z innych aut 
wstawiając tzw.  ćwiartki, a często nawet połówki. W znacznej mierze ma to za 
zadanie utrudnienie wykrycia oszustwa za pomocą pomiaru grubości lakieru 
czy też stanu podłużnic. Wszelkie spoiny, wskazujące na ewentualną przeróbkę 
prowadzone są na konstrukcyjnych łączeniach nadwozia, a wyspecjalizowani 
w naprawach blacharze  dysponują zaawansowanym sprzętem umożliwiającym 
niemal idealne podrobienie kształtu oryginalnie stosowanych przez producenta 
zgrzewów i spawów. W ostatnich latach nagminnym staje się również proceder 
maskowania poważnych uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji samochodu. 
Sprzedający naprawia większe zniszczenia takie jak np. powyginane podłużnice, 
a pozostawia te drobniejsze – połamany zderzak, wgnieciony błotnik, czy też 
lekko zarysowane nadkole. Tak naprawiony i przygotowany do sprzedaży samo-
chód wystawiony zostaje z adnotacją – lekko uszkodzony, a celowo pozostawione 
ślady kolizji nie tylko usypiają czujność kupującego i odwracają jego uwagę od 
faktycznych uszkodzeń, są też odbierane przez niego jako przejaw uczciwości 
sprzedawcy. Tego typu oszustwo wykryć można podczas rutynowej kontroli 
geometrii podwozia przeprowadzanej w stacjach diagnostycznych. 

Rosnące zainteresowanie drogimi i luksusowymi markami znacznie przyczy-
niło się do wzrostu liczby zakładów blacharskich specjalizujących się w tzw. fał-
szowaniu historii wypadkowej aut. Nie jest tajemnicą, że każda wykryta ingerencja 
w powłokę lakierniczą , świadcząca o udziale w kolizji drogowej, znacząco wpływa 
na obniżenie wartości sprzedawanego pojazdu. By uniknąć zdemaskowania przez 
osoby badające grubość powłoki lakieru z użyciem homologowanych urządzeń 
pomiarowych, nieuczciwi lakiernicy na nowo wstawionych elementach , polerują 
oryginalnie nałożony podkład, tak by po późniejszym nałożeniu lakieru bazowego 
oraz bezbarwnego ich grubość nie przekroczyła oryginalnych parametrów. 

Aby wykryć zabieg. robót lakierniczych warto sprawdzić. odcień i stan. 
lakieru na wszystkich elementach. Dodatkowo oszustwo .mogą zdradzić nie-
oryginalne .ślady przykręcania. elementów np. błotnika.
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Podczas remontów powypadkowych .aut często montowane są używane. choć 
oryginalne elementy nadwozia, .zakupione po znacząco niższej cenie na złomo-
wiskach. z innych rozbitych aut, . lub nieoryginalne zamienniki, . których blachy 
mogą .być wykonane z innych stopów .bądź. jakościowo odbiegać od oryginału. 
By nie zdradzać śladów .naprawy, nieuczciwi sprzedający. montują też używane 
reflektory, a nawet szyby z. odpowiednią datą .produkcji. Dlatego też,  przy oglę-
dzinach .auta warto poszukać śladów .odkręcania lamp czy .wklejania szyby48.

Samochód przystosowany do. ruchu lewostronnego 
popularnie .zwany „Anglikiem” 

Samochody sprowadzane z .Anglii są dużo tańsze ze względu .na niedogodność 
jaką jest przystosowanie do ruchu lewostronnego, który w Europie obowiązuje 
w Anglii. Przerobienie auta .polega na przełożeniu elementów układu .kierowni-
czego z wersji tego samego modelu produkowanego na rynek kontynentu. Rów-
nież musza być wymienione reflektory, lusterka .wsteczne oraz prędkościomierz 
.wyskalowany w kilometrach, a .nie w milach. Najczęściej pozyskane .elementy 
pochodzą z powypadkowych. samochodów. Łączenia kabli i .układów elektronicz-
nych jest „sztukowane” czasem w bardzo prymitywny sposób, dlatego zwiększa 
się awaryjność i zmniejsza bezpieczeństwo poruszania takim autem. Nieuczciwi 
sprzedawcy fałszują .prawdziwą historię samochodu. Dokument potwierdzający 
wcześniejszą rejestrację w Niemczech daje się łatwo podrobić. Następnie auto 
przedawane jest w Polsce jako .importowane z Niemiec, ukrywając przeróbki49. 

Rejestrowanie samochodu przed jego sprowadzeniem do 
Polski

Proceder polega na tym, że handlarz. kupuje mocno uszkodzone auto, które 
już przed sprowadzeniem do .Polski jest w niej zarejestrowane. Istnieje taka 
możliwość, gdyż ani .urząd celny, ani wydziały komunikacji nie. sprawdzają 
czy pojazd jest fizycznie w Polsce. A proces rejestracji oparty jest na .deklaracji 
właściciela, że auto przekroczyło granicę Polski. 

 48 Wywiad cyt. z Szymon Rzepka…
 49 Wywiad z: Mirosław Pruś, lat 41, właściciel Usługi “Auto-Miron” w Lipowej, Lipowa 
21.04.2017 r.
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Po naprawie handlarz sprzedaje samochód .jako bezwypadkowy. Można 
wtedy spotkać się .ze stwierdzeniem, że wóz był kupowany dla siebie, ale sytuacja 
zmusza do sprzedaży. Bardziej kreatywni napiszą, że. auto zostało sprowadzone 
dla żony, ale jest dla niej za .mocne, za duże itp. Pojazdy zarejestrowane wzbu-
dzają większe zaufanie i gwarantują szybkie .i proste przerejestrowanie auta na 
siebie50.

Fałszowanie dokumentów książek serwisowych, dowodów 
rejestracyjnych, kart pojazdu 

Zadaniem książki serwisowej jest potwierdzenie regularnego przeglądu auta 
oraz dokumentowanie  jego historii. Zapisy w niej dokonywane powinny być 
dla kupującego gwarantem rzetelności  stanu  technicznego pojazdu.  Niestety 
tak  nie jest, od dłuższego czasu w internecie można znaleźć oferty sprzedaży 
oryginalnych, niewypełnionych książeczek serwisowych do .większości popu-
larnych marek produkowanych w różnych krajach. Proceder ten ma na celu 
nie tylko zatuszowanie. cofnięcia licznika, ale i   stworzenie dogodnej historii 
.przeglądów technicznych nabywanego samochodu. Dlatego kupując samochód 
na tzw. rynku wtórnym, . należy ustalić czy faktycznie istnieje warsztat, .którego 
pieczątka widnieje w książce serwisowej. Kontaktując się z serwisem należy. 
sprawdzić czy rzeczywiście w swojej wewnętrznej bazie komputerowej posiada 
on jakikolwiek ślad napraw i przeglądów wskazanych w książce serwisowej, oraz 
czy wszelkie wpisy zgadzają się z danymi serwisu.

Nieuczciwi sprzedawcy .przy sprzedaży kilkuletnich. samochodów powypad-
kowych. naprawianych w ASO - napraw każdorazowo odnotowanych w orygi-
nalnej książce serwisowej .często informują nabywcę, że nie posiadają książki, 
gdyż została ona zniszczona, zagubiona, bądź też skradziona, uniemożliwiając 
tym samym dokonanie wstępnej weryfikacji przedstawianej przez siebie historii. 

Do przestępstw przeciwko dokumentom. należy również wyrabianie. wtórni-
ków dokumentów w przypadku .ustanowienia zastawu sądowego. Oszuści tłuma-
cząc się zagubieniem .dowodu rejestracyjnego wyrabiają wtórnik, w którym przez 
„oczywistą pomyłkę” nie zostaje umieszczona. informacja o zastawie. W takim 
przypadku nieświadomy zagrożenia kupujący ryzykuje utratą zakupionego auta. 
Należy zatem sprawdzić w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, . 
czy pojazd jest wolny od wad prawnych. 

 50 Wywiad cyt. z Andrzej Gajek…
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W ostatnich latach szczególnie rozpowszechnionym procederem, jest też fał-
szowanie kart pojazdu. W celu zatajenia przed  kupującym faktu, że pojazd miał 
kilku właścicieli bądź też został zarejestrowany jako własność wypożyczalni lub 
firmy leasingowej, nieuczciwi  sprzedawcy informują klientów, że zgubili oryginał 
karty pojazdu i zobowiązany on jest na własny koszt wyrobić jej duplikat. Zata-
jone informacje nigdy przez kupującego nie zostaną zweryfikowane, gdyż nie są 
one umieszczane .w dowodzie rejestracyjnym i tym samym .kupujący nie będzie 
pewny, czy zakupiony samochód faktycznie stanowi jego wyłączną własność51.

Montowanie emulatorów zakłócających diagnozę po 
usunięciu filtrów DPF 

Gdy awaria pojazdu skutkuje np. nierówną pracą silnika lub generowaniem 
błędów w programie diagnostycznym częstą praktyką jest usuwanie wadliwych 
podzespołów i montażem emulatorów. Na przykład po usunięciu. filtra cząstek 
stałych czy zaślepieniu .zaworu EGR w ich .miejsce montowane są emulatory 
.emitujące fałszywe sygnały, . utrudniające wykrycie oszustwa za pomocą. testera 
diagnostycznego. W takiej sytuacji należy .sprawdzić fizycznie czy filtr DPF jest 
zamontowany oraz  przeprowadzić szeroką diagnostykę. komputerową52.

 Walką ze zorganizowaną .przestępczością związaną z .rynkiem handlu samo-
chodami zajmują się. służby takie jak: Centralne. Biuro Śledcze Policji (CBŚP), 
Agencja Bezpieczeństwa .Wewnętrznego (ABW), Centralne. Biuro Antykorup-
cyjne (CBA), Policja i .Prokuratura.

 Dobra współpraca. wszystkich w/w organów .oraz firm ubezpieczenio-
wych i świadomość. odpowiedzialności karnej .może spowodować strach. przed 
oszustwami wśród poszczególnych .członków grupy przestępczej

Istnieje wiele. organizacji konsumenckich .wspierających rynek. używanymi 
samochodami. Na stronach internetowych .prowadzonych zarówno. przez odpo-
wiednie instytucje .rządowe jak i. innych organizacji pozarządowych. można 
sprawdzić historię pojazdu.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi .stronę internetową historiapojazdu.pl. . 
Dane zgromadzone .w bazie danych pojazdów zarejestrowanych w. Polsce mogą 
.pomóc w ocenie stanu technicznego .pojazdu oraz potwierdzeniu .wiarygodności 

 51 Wywiad z: Piotr Sobolewski, lat 36, właściciel „Pomoc Drogowa 24h Auto-Serwis” 
w Kurowie, Kurów 25.04.2017 r.
 52 Wywiad z: Robert Zimnicki, lat 36, właściciel PIT STOP w Lipniku, Lipnik 07.04.2017 r.
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oferty sprzedawcy. Usługa, bezpłatnie wyświetla. informacje gromadzone .od 
momentu pierwszego zarejestrowania auta w Polsce. Pozwala sprawdzić m.in. 
jego dane techniczne, czyli .pojemność i moc silnika. oraz rodzaj paliwa, czas 
i miejsce okresowych przeglądów technicznych, . którym  poddany był pojazd, 
w tym informację, .czy posiada. aktualne badanie. Od 2014 roku można spraw-
dzić jaki był stan licznika podczas ostatniego badania technicznego, a także czy 
auto ma opłacone obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ponadto  liczbę właścicieli. 
i województwo na terenie którego auto jest zarejestrowane i czy .pojazd był 
własnością .firmy/organizacji czy osoby prywatnej. Co ważne czy pojazd nie 
jest .oznaczony obecnie w. bazie jako kradziony.

Niezbędne do .uzyskania informacji o .pojeździe są dane. zamieszczone 
w dowodzie rejestracyjnym. lub karcie pojazdu, czyli: numer rejestracyjny, datę 
pierwszej rejestracji pojazdu, numer VIN.

Dane pochodzą. z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr .prowa-
dzony przez Ministra Cyfryzacji .na podstawie przepisów .ustawy Prawo o ruchu 
.drogowym. Dane do Ewidencji. przekazywane są od 2004 r. przez kilka tysięcy 
.niezależnych od Ministra .Cyfryzacji podmiotów, korzystających .z różnych 
narzędzi teleinformatycznych, .co w niektórych przypadkach .może powodować 
niezgodności danych. Prace nad usunięciem .możliwych niezgodności. danych 
zawartych w CEPiK są przedmiotem .projektu CEPiK 2.0 i. docelowo mają 
.doprowadzić do .znacznego ich ograniczenia. Otrzymane w ramach raportu 
.informacje nie powinny być jedynym kryterium .decyzji o zakupie pojazdu, . 
mogą one jednak znacząco .pomóc kupującemu w ocenie oferty53. 

5. Podsumowanie

Obecnie transport drogowy odgrywa kluczową rolę w przewozach osób i ładunków. 
Na przestrzeni kilku dziesięcioleci rozwoju motoryzacji i transportu wprowadzano 
również wiele zmian w zakresie wymogów uzyskania prawa jazdy dostosowując 
je między innymi do sytuacji na drogach, rozwoju infrastruktury i rozwiązań 
technicznych. Rola administracji publicznej w kształtowaniu kodeksu drogowego 
była i jest nadrzędna. Reguluje prawo zachowania się na drogach w przestrzeni 
publicznej. Jest również podstawą do rozstrzygania sporów, które mogą nastąpić 
w wyniku kolizji bądź wypadków drogowych. Przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego niewątpliwie ma wpływ na bezpieczeństwo poruszania się na drodze. 

 53 http://historiapojazdu.gov.pl; (dostęp 12.05.2017 r.).
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System przeglądów technicznych pojazdów w Polsce obejmuje wiele rodzajów 
badań. Znajdują się w nim badania okresowe, którym .cyklicznie podlegają prawie. 
wszystkie pojazdy poruszające .się po drogach. Pojazdy sprowadzone z .zagranicy 
oraz badania .dodatkowe i specjalistyczne. Badaniom specjalistycznym muszą być. 
poddane m.in. pojazdy .uczestniczące w wypadku drogowym.

Generalnym stwierdzeniem jest żywy, ciągły i bezpośredni wpływ admini-
stracji na dziedzinę jaką jest motoryzacja i związane z nią bezpieczeństwo na dro-
dze, czyli pojazdu mechanicznego będącego w ścisłej interakcji z człowiekiem. 
Nieustanne zmiany legislacyjne w tym obszarze muszą podążać za rozwojem 
techniki i służyć dobru i bezpieczeństwo człowieka, który jako materia ożywiona 
stanowi najwyższy cel ochrony.   
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Streszczenie
Tematem artykułu jest „Kontrola stanu technicznego pojazdów na tle kompetencji orga-
nów administracji publicznej”. Celem badawczym pracy jest zbadanie wpływu decyzji 
administracyjnych na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pracy zajęto 
się rozwojem transportu drogowego w  ujęciu historycznym oraz rolą administracji 
w kodyfikacji przepisów ruchu drogowego. W dalszej części zwrócono uwagę na wpływ 
rozwoju motoryzacji na ekologię. Scharakteryzowano również Centralną Ewidencję 
Pojazdów i Kierowców – system informatyczny, który obejmuje centralną bazę danych 
zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach 
i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania 
pojazdami. Charakterystyce poddany został zakres obowiązkowego badania technicz-
nego i konsekwencje prawne jego braku. Ukazano proceder fałszowania dokumentów 
oraz historii pojazdów a bezpieczeństwo na drodze i konsekwencje prawne. Szerzej zajęto 
się obowiązkowym wyposażeniem pojazdów w nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

Słowa klucze: badania techniczne pojazdów, Stacja Kontroli Pojazdów, bezpieczeń-
stwo na drodze, administracja publiczna
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Summary
The work involved the development of road transport in historical terms and the role of 
the administration in the codification of traffic regulations. In the following, attention 
was paid to the impact of automotive development on ecology. Also featured is the 
Central Register of Vehicles and Drivers - an information system that includes a central 
database containing data and information on road motor vehicles, their owners and 
owners, as well as persons with the required driving license. Characteristics have been 
subjected to the mandatory technical examination and the legal consequences of its 
absence. It shows the falsification of documents and vehicle history and road safety 
and legal consequences. The compulsory equipping of vehicles with modern safety 
systems has been expanded.

Keywords: vehicle technical testing, vehicle inspection station, road safety, public 
administration
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Środki ochrony i egzekwowania prawa 
twórcy do wynagrodzenia za korzystanie 
z utworu w ramach dozwolonego użytku
Remedies  and enforcement of the right to remuneration for use the original 
works of authorship under fair use

Wprowadzenie

Prawo twórcy do wynagrodzenie za korzystanie z utworu w ramach dozwolo-
nego użytku jest pewnego rodzaju rekompensatą, polegającą na przekazaniu 
środków finansowych uprawnionym z powodu uszczuplenia ich majątku ze 
względu na potencjalną możliwość zarobkowania poprzez eksploatację utworu 
na tym polu. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na podział dozwolonego użytku na 
osobisty i publiczny. Jest to istotna uwaga, gdyż w przypadku dozwolonego 
użytku osobistego mamy do czynienia z prawem do wynagrodzenia na rzecz 
twórcy dosyć osobliwie skonstruowanym. Trzeba jednak zauważyć powtarza-
jąc za Dorotą Sokołowską, że „każdy z przypadków odpłatnego dozwolonego 
użytku chronionych utworów należy uznać za odrębny przedmiot ewentualnej 
analizy prawnej, z uwagi na zauważalne różnice w treści ustawowej regulacji, 
co zwłaszcza odnosi się do sposobu odzwierciedlenia istniejącego po stronie 
twórcy prawa do wynagrodzenia”1. Przesądzenie o charakterze prawnym tych 
instytucji pociąga za sobą konsekwencję w sferze środków ochrony. Truizmem 
jest stwierdzenie, że konieczne jest zagwarantowanie środków ochrony i egze-
kwowania prawa, aby prawo było skuteczne. Bez środków ochrony uprawniony 
byłby pozbawiony realnej ochrony swoich praw.  Należy zgodzić się z Janem 
Błeszyńskim, który twierdzi, że  „rozwój techniki wpływa na poszerzenie skali 

 1 D. Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013, s. 361.
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eksploatacji twórczości chronionej prawem autorskim. Jednocześnie jednak 
sprzyja wzrostowi skal naruszeń praw autorskich”.2 

Dozwolony użytek prywatny, od którego przysługuję twórcom prawo do 
wynagrodzenia kształtuję się pod postacią opłat od urządzeń kopiujących i czy-
stych nośników. Z powodu pojawiania się coraz to nowych funkcji urządzeń 
technicznych użytkownicy zyskują możliwości, o których wcześniej nie można 
było myśleć. W związku z powyższym coraz częściej rozważa się przystawanie 
obecnego modelu opłat reprograficznych wynagradzania twórców za korzy-
stanie z utworu w ramach dozwolonego użytku do rzeczywistości. Pojawia się 
wiele głosów krytycznych co do modelu, który funkcjonuję w ustawie o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych3 ( dalej: pr. aut. ). Jak pisze Rafał Sikorski 
„nietrudno zauważyć, że urządzenia, na które współcześnie próbuje się nałożyć 
opłaty są zupełnie inne niż urządzenia takie jak magnetofon czy odtwarzacz 
wideo. Podobny problem dotyczy nowych nośników, na które również rozciąga 
się opłaty”4. Rzeczywiście, urządzenia będące obecnie w użyciu charakteryzują 
się funkcjami, które przede wszystkim są wykorzystywane przez użytkowników 
do innych celów niż kopiowanie utworów. Możliwe, że należałoby się zastanowić 
nad alternatywnym modelem rekompensowania twórcom strat, który to model 
zapewne prowadziłby też do wprowadzenia innych środków ochrony. 

Na wstępie trzeba zauważyć i podkreślić, że zasadą korzystania z utworów 
w ramach dozwolonego użytku publicznego jest jego nieodpłatność, tylko w nie-
wielkim zakresie ta forma korzystania z utworów przewiduję prawo twórcy do 
wynagrodzenia. W przeciwieństwie do opłat reprograficznych, w których to 
pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzenia jest obligatoryjne istnieją 
postacie dozwolonego użytku publicznego, które nie wymagają tego typu pośred-
nictwa. Wśród postaci dozwolonego użytku publicznego, które to przewidują 
prawo do wynagrodzenia dla twórcy należy wymienić niektóre postacie prze-
druku ( art. 25 ust. 2 pr. aut.), wykorzystanie utworu w antologiach, podręcz-
nikach i wypisach przeznaczonych do celów naukowych i dydaktycznych (art. 
271 pr. aut.), użyczenia egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (art. 351 
pr. aut.), opublikowania utworów w encyklopediach i atlasach zgodnie z art. 33 

 2 J. Błeszyński, Kopiowanie utworów chronionych prawem autorskim za pomocą urządzeń 
reprograficznych, [w:] Prace z prawa prywatnego. Księga Pamiątkowa ku czci sędziego Janusza 
Pietrzykowskiego, 2000, s. 27
 3 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2016 r. poz. 666, 1333.) 
 4 R. Sikorski, Opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim – skąd 
przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 
Rok LXXXVII – zeszyt 2 – 2015, s. 6.
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pkt. 3 pr. aut, a także wobec odpowiedniego żądania twórcy dzieła uprzednio 
uznanego za osierocone (art.358 ust. 5 pr. aut.). 

Prawo do wynagrodzenia w ramach dozwolonego 
użytku osobistego

 Geneza funkcjonującego modelu opłat reprograficznych

Obecny model opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników jest powszech-
nie stosowany w krajach europejskich. Dla celów prawno-porównawczych warto 
zauważyć, że istnieje również odmienny model wynagradzania strat twórcom 
za korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku. Alternatywny model 
polega na przekazywaniu środków pieniężnych  uprawnionym przez organizacje 
zbiorowego zarządzania bezpośrednio z budżetu państwa5. Omawiany system 
funkcjonuje na przykład w Hiszpanii oraz Finlandii. Należy również zauważyć, 
że  w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii nie istnieje w ogóle model 
wynagradzania twórców w ramach strat wynikających z dozwolonego użytku. 
Jest to spowodowane bardzo wąskim zakreśleniem ram dla tej instytucji. 

Opłaty od aparatury utrwalającej i od czystych nośników mają swe korze-
nie w art. 53 niemieckiej ustawie autorskiej z roku 19656. Ten przepis został 
wprowadzony do ustawy w związku z pojawiającymi się procesami sądowymi 
wszczynanymi przez organizację zbiorowego zarządu przeciwko producen-
tom nowych urządzeń7. Jak pisze Rafał Sikorski „przełomowe znaczenie dla 
rozwiązania kwestii wynagrodzenia za kopiowanie w sferze prywatnej miało 
rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z 1964 roku w sprawie Personalausweise8”9. 
Orzeczenie było kluczowe, ponieważ Sąd wskazał, że trzeba obciążyć obowiąz-
kiem zapłaty producentów  lub dystrybutorów sprzętu, aby doprowadzić do 
zrekompensowania strat uprawnionych wynikających z korzystania z utworów 
w ramach dozwolonego użytku prywatnego.

 5 Ibidem, s. 1
 6 Gesetz uber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte z dnia 9 września 1965 r., Bundes-
gesetzblatt I 1965, 1273.
 7 B. Hugenholtz, The Story, s. 183-188 cyt. za: R. Sikorski, op.cit., s. 4.
 8 Wyrok Bundesgerichtshof z dnia 29 maja 1964 roku, ZR 4/63.
 9 R. Sikorski, op.cit., s. 5.
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Opłaty reprograficzne w prawie polskim. 

Podstawą prawną pobierania opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników 
w prawie polskim jest art. 20 i 201 pr. aut. Pojawia się wiele trudności z konstrukcją 
prawną zawartą w rzeczonych artykułach. Teza Moniki Czajkowskiej-Dąbrow-
skiej mówiąca, że „konstrukcja przyjęta w art. 20 pr. aut. zawiera „osobliwości” 
(…)”10 jest jak najbardziej słuszna. W rzeczy samej, konstrukcja zawiera wiele 
sprzeczności, niejasności i niezrozumiałości, co powoduję, że można ją postrze-
gać jako „osobliwą”. Można tutaj tylko wskazać przykładowo, że ponoszenie 
opłat przez podmioty nie będące w rzeczywistości beneficjentami postanowień 
o dozwolonym użytku jest największą osobliwością tej instytucji11. Wzajemne 
sprzeczności pojawiają się na gruncie postanowień ustawowych o dozwolonym 
użytku oraz opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników. Przecież już art. 
23 ust. 1 pr. aut statuuje , że „ bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzy-
stać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.” 
Jeżeli nieodpłatnie to dlaczego ustawodawca nakazuję w art. 20 pr. aut. pobie-
rać opłaty, które w konsekwencji są przerzucane na faktycznych beneficjentów 
postanowień o dozwolonym użytku? Ze względu na charakter tej publikacji, jak 
i samego rozdziału najbardziej interesują nas jednak kontrowersję wykładnicze 
dotyczące charakteru prawnego tej instytucji. Widzimy tutaj dosyć znaczący 
problem, ponieważ konstatacja w tej materii wpływa bezpośrednio na rodzaj 
środków ochrony jakie twórca może uskutecznić w celu ochrony swoich praw.

Charakter prawny instytucji opłat reprograficznych.

Na wstępie trzeba zauważyć, że występują różne poglądy co do charakteru 
prawnego prawa do wynagrodzenia twórcom ich strat za korzystanie z utworu 
w ramach dozwolonego użytku.  Zgadzamy się stanowczo z Januszem Bartą 
i Ryszardem Markiewiczem, którzy piszą, że „prawo do wynagrodzenia na 
gruncie polskiego prawa autorskiego pojawia się jedynie wówczas, gdy pr. aut. 
takie wynagrodzenie wyraźnie wprowadza” 12. Zgodnie z tym twierdzeniem nie 
można się zgodzić z poglądem wyróżniającym prawo do wynagrodzenia sensu 
stricto charakteryzujący się tym, że w ramach korzystania na podstawie umowy 

 10 M. Czajkowska-Dąbrowska, Opłaty reprograficzne-osobliwości konstrukcji, dylematy 
praktyki, „Studia i analizy Sądu Najwyższego”,  2012, t. VI, s. 161.
 11 Ibidem, s. 162.
 12 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Autorskie, Warszawa 2016, s. 167.
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z utworu uprawnionemu przysługuję prawo do wynagrodzenia13. W takim przy-
padku pojawia się roszczenie o wynagrodzenia na podstawie wyraźnych postano-
wień umownych, chyba  że została zawarta umowa nieodpłatna14. W przypadku 
opłat od urządzeń kopiujących i czystych nośników ustawowe stwierdzenie, że 
twórcy przysługuję prawo do wynagrodzenia można wywodzić z art. 18 ust. 3 
pr. aut. Jednakże trzeba zauważyć, że konstrukcja wynagrodzenia autorskiego 
z powodu dozwolonego użytku osobistego różni się od wynagrodzenia, które 
przewidują przepisy o dozwolonym użytku publicznym. Można tutaj wskazać 
opierając się właśnie na art. 18 ust.3  pr. aut., że uprawnienie dotyczące opłat 
reprograficznych nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Jest to różnica 
w porównaniu z prawem do wynagrodzenia na gruncie dozwolonego użytku 
publicznego. To wynagrodzenie za korzystanie z utworu w ramach dozwolonego 
użytku publicznego należy się zawsze uprawnionemu, a nie twórcy rozumianemu 
jako autor danego utworu. Zdaniem Doroty Sokołowskiej wynagrodzenie z tytułu 
opłat reprograficznych kwalifikuję się do grupy wynagrodzeń o swoistym cha-
rakterze15. Jest to słuszna teza i poparta rzeczowym uzasadnieniem. Najbardziej 
przekonywującym argumentem jest „brak możliwości powiązania uiszczonej 
części opłaty z konkretnym aktem korzystania z konkretnego utworu”16. Chodzi 
tutaj o to, że nie ma faktycznej możliwości „połączyć” pobrania opłaty z faktem 
wykorzystania danego utworu. Jest to wyjątkowa sytuacja, która nie ma miejsca 
w przypadku prawa do wynagrodzenia na gruncie dozwolonego użytku publicz-
nego. W konsekwencji to swoiste prawo do wynagrodzenia tak naprawdę nie 
wynika z faktu korzystania z utworu przez użytkownika. Źródłem jest przepis 
ustawowy i a priori producenci oraz importerzy urządzeń wymienionych w art. 
20 pkt. 1,2 i 3 pr. aut. są zobowiązani do ich uiszczenia. Charakter opłat od urzą-
dzeń kopiujących i czystych nośników jest cywilnoprawny. Tak też przesądził 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 czerwca 2013 r.17. 

 13 D. Sokołowska, Opłaty reprograficzne, Warszawa 2014, s. 47.
 14 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Autorskie, Warszawa 2016, s. 167.
 15 D. Sokołowska, Opłaty reprograficzne, Warszawa 2014, s. 49.
 16 Ibidem, s. 54
 17 V CSK 366/12
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Środki ochrony i egzekwowania prawa twórcy do 
wynagrodzenia za korzystanie w ramach dozwolonego 
użytku osobistego

Przesądzenie o  charakterze opłat reprograficznych ma doniosłe znaczenie 
z punktu widzenia możliwych środków ochrony. Jeżeli opłaty od urządzeń kopiu-
jących i czystych nośników nie ingerują w sferę zakazową to nie jest możliwe 
zastosowanie roszczenia z art. 79 pr. aut. Należy przychylić się do poglądu wyra-
żonego przez Elżbietę Traple, która uznała omawiane opłaty za formę wynagro-
dzenia autorskiego18, jednakże nie wkraczające w sferę zakazową. Ponadto trzeba 
wskazać w tym miejscu, że „autorka ta jednak zaznacza, że zobowiązaniu temu 
nie można przypisać ani charakteru quasi-kontraktowego (brak tu jakiejkolwiek 
licencji), ani deliktowego (brak bezprawności wobec niewkroczenia w wyłączne 
prawo autorskie), i w związku z tym ostatecznie staje na stanowisku, że jest to 
zobowiązanie sui generis, którego wykonanie może być niewątpliwe dochodzone 
na drodze sadowej”19. W związku z powyższym należy stwierdzić, że z roszcze-
niem o uiszczenie opłaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników można 
się domagać bezpośrednio na podstawie przepisu ustawowego. Co charaktery-
styczne bezpośrednio z roszczeniem w stosunku do użytkowników o zapłatę 
stosownych sum są upoważnione tylko organizację zbiorowego zarządu. Zostało 
to kategorycznie przesądzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 
2008 r. 20. Dlatego też, twórcy mogą swoje roszczenia o wynagrodzenia kierować 
do organizacji zbiorowego zarządzania, a nie bezpośrednio do użytkowników 
postanowień o dozwolonym użytku prywatnego21.

Ważnym środkiem bez którego w niektórych wypadkach ciężko by było 
efektywnie dochodzić i egzekwować prawo twórcy do wynagrodzenia jest rosz-
czenie informacyjne z art. 105 ust. 2 pr. aut. „Celem tego roszczenia jest uła-
twienie dochodzenia innych zasadniczych roszczeń, wynikających z naruszenia 
autorskich praw majątkowych, a także opłat ustawowo przewidzianych (art. 20 
PrAut), a tym samym uzyskania efektywnej ochrony praw ustawowo zagwaran-
towanych. Oparte jest na założeniu, że poszkodowany może natrafić na istotne 
trudności w uzyskaniu koniecznych informacji, pozwalających na dochodzenie 

 18 Por. E. Traple (w:) J.Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. 
Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 163.
 19 D. Sokołowska, Opłaty reprograficzne, Warszawa 2014, s. 61.
 20 V CSK 22/08.
 21 J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego – Prawo autorskie, tom 13, 2013.
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roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich”22. W tym miejscu 
należy zauważyć, że zakres roszczenia informacyjnego z art. 105 ust. 2 pr. aut. 
jest szerszy od zakresu informacyjnego wynikającego z art. 47 pr. aut. Tak też 
twierdzi Monika Czajkowska-Dąbrowska, która to zauważa, że omawiane rosz-
czenie odnosi się do wszelkich wynagrodzeń dochodzonych przez organizację 
zbiorowego zarządzania w zakresie jej właściwości, a także nie dotyczy tylko 
wynagrodzeń, ale również opłat23.

Przedawnienie roszczeń z art. 20 pr. aut.

Powołując się na wcześniejsze ustalenia kwestią zasadniczą w  przypadku 
przedawnień roszczeń z art. 20 pr. aut. jest określenie statusu prawnego organi-
zacji zbiorowego zarządzania. Jak się powszechnie wskazuję najczęściej potrzeba 
określenia statusu prawnego organizacji zbiorowego zarządzania pojawia się 
w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów24. Stwierdza 
się, że organizacje zbiorowego zarządzania można traktować jako przedsiębior-
ców25. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r. o sygn. III SK 16/07 
stwierdził: „z powyższego wynika, iż stowarzyszenie będące organizacją zbio-
rowego zarządzania prawami autorskimi można uznać za przedsiębiorcę, jeżeli 
przyjmie się, iż świadczy ono usługi na rynku. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu 
wyroków Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego, organizacje zbiorowego 
zarządzania dostarczają rynkowi produktu, którego nie są w stanie dostarczyć 
sami twórcy - oferują zainteresowanym podmiotom dostęp w jednym miejscu 
(u jednego dostawcy) do bogatego - co do zasady - katalogu praw autorskich”26. 
Analizując to orzeczenie trzeba skonstatować, że rzeczywiście organizacja zbio-
rowego zarządzania prowadzi działalność, która ma charakter odpłatny i jest 
świadczona permanentnie co prowadzi do wniosku, że trzeba ją traktować jako 
przedsiębiorcę. 

 22 Zob. S. Tomczyk (w:) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. red. 
E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016.
 23 M. Czajkowska-Dąbrowska (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. 
Barta, R. Markiewicz, Kraków 2011, s. 635
 24 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 
z 2013 poz. 672 z późń. zm.)
 25 D. Sokołowska, Opłaty reprograficzne, Warszawa 2014, s. 108-109
 26 III SK 16/07 , OSNAPiUS 2009 nr 1-2, poz. 31, str. 75, Dz.U. UOKiK 2008 nr 2, poz. 21, 
str. 81, OSG 2009 nr 8, poz. 57.
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Prawo autorskie nie przewiduje szczególnych terminów przedawnienia 
w związku z czym musimy stosować terminy ogólne przyjęte w art. 118 k.c.27. 
W przypadku przesądzenie, że organizacje zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi należy traktować jako przedsiębiorcę należy stosować 3-letni termin 
przedawnienia dla roszczeń zgłaszanych przez ten podmiot. Nie zgadzamy się 
z interpretacją przyjmowaną przez Dorotę Sokołowską co do 10-letniego terminu 
przedawnienia28. Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Trzeba zauważyć, że 
działalność wykonywana przez organizację zbiorowego zarządzania jest wyko-
nywana „we własnym imieniu”. Jak podnosi się w piśmiennictwie: „Prowadze-
nie działania we własnym imieniu oznacza, że podmiot ją prowadzący sam 
organizuje swoją działalność, dokonuje w swoim imieniu czynności prawnych 
wiążących się z nią, jako uczestnik obrotu gospodarczego w szerokim znaczeniu 
tego pojęcia zawiera wszelkie umowy i ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte 
zobowiązania oraz popełnione czyny - nie tylko własne, lecz także osób dzia-
łających w jego imieniu i na jego rzecz.”29 Ponadto jest to zorganizowana, stała 
i permanentnie wykonywana działalność nastawiona na zysk. Orzeczenie Sądu 
Apelacyjnego z dnia 7 stycznia 2010 r. twierdzące, że uzyskiwanie przez organi-
zację odpłatności za świadczone usługi, celem pokrywania kosztów działalności 
statutowej, nie może być utożsamiane z działalnością zarobkową, z zamiarem 
osiągnięcia zysku jest niezrozumiałe30. 

Alternatywny model i alternatywne środki ochrony.

Jak zostało wskazane we wprowadzeniu, nieprzystawanie obecnego modelu opłat 
od urządzeń kopiujących i czystych nośników do rzeczywistości powinno skłonić 
do refleksji i wniosków de lege ferenda. Jak szczątkowo podnosiliśmy, urządzenia 
obecnie wykorzystywane co do zasady nie służą kopiowaniu utworów. Jeżeli 
posiadają takie funkcję to na pewno nie są to ich cechy wiodące. Raczej przy-
chylamy się do stwierdzenia, że jest to drugorzędna funkcja takich przedmiotów. 

 27 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 
z późn. zm.)
 28 D. Sokołowska, Opłaty reprograficzne, Warszawa 2014, s. 113-114
 29 S. Dmowski, R. Trzaskowski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część 
Ogólna red. J. Gudowski.
 30 I ACa 461/09
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W takim wypadku nie uzasadnione jest nakładanie opłat na tego typu urządzenia. 
Byłoby to zupełnie nie adekwatne i prowadziłoby do nie należytego uwzględnia-
nia interesów użytkowników. Jesteśmy zdania, że opłata powinna „podążać” za 
faktycznym beneficjentem postanowień o dozwolonym użytku aniżeli za urzą-
dzeniem, które może służyć do tych celów. Jak proponuję Rafał Sikorski „alterna-
tywnie opłata taka mogłaby być pobierana wraz z podatkiem od osób fizycznych. 
W obu wariantach opłata, która będzie opłatą o publicznoprawnym charakterze, 
będzie mogła być również uiszczana od tzw. gospodarstwa domowego. Źródłem 
oszczędności na etapie  poboru opłaty byłoby tu powiązanie takiego poboru 
z poborem innej daniny publicznej”31. Niewątpliwie charakter publicznoprawny 
proponowanej opłaty wpłynąłby też na środki ochrony. W takim przypadku nie 
mielibyśmy do czynienia z roszczeniem cywilnoprawnym organizacji zbiorowego 
zarządu, a działaniem Skarbu Państwa na podstawie ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji32. Prowadziłoby to do istotnych zmian w obo-
wiązującym systemie ochrony prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie 
w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Naszym zdaniem znacząco taka 
zmiana poprawiłaby efektywność wynagradzania twórcom ich strat z powodu 
uszczerbku, który generuje dozwolony użytek osobisty. Powszechność opłaty 
powodowałaby prawidłowe wyważenie interesów użytkowników i uprawnionych. 
Uważamy, że ustawodawca powinien przyjąć domniemanie, że każde gospodar-
stwo domowe posiada chociaż jedno urządzenie służące do zwielokrotniania 
przedmiotów chronionych w ramach użytku prywatnego. Takie domniemanie 
musi być oczywiście domniemaniem obalalnym, w związku z czym osoba, której 
takie urządzenia nie będą służyły do wyżej wymienionego celu powinna mieć 
możliwość uzyskać zwrot poniesionej opłaty. 

Prawo do wynagrodzenia w ramach dozwolonego użytku 
publicznego.

Charakter prawny prawa do wynagrodzenia twórcy w ramach dozwolonego 
użytku publicznego.

Z prawem do wynagrodzeniem twórcy w ramach dozwolonego użytku 
wiąże się pojęcie licencji ustawowej. Przychylamy się do poglądu Ryszarda 

 31 R. Sikorski, op.cit., s.16-17
 32 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.599 z późn. zm.).
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Markiewicza i Janusza Barty, którzy twierdzą, że powinno się pod tym pojęciem 
rozumieć taki stan rzeczy, który zezwala na korzystanie  z utworu bez zgody  
podmiotu praw autorskich33. Uważamy, że nie można licencji utożsamiać 
z postacią zezwolenia na korzystanie z utworu na danym polu eksploatacji 
tylko pod warunkiem uiszczenia wynagrodzenia. Przecież mamy też licencję 
nieodpłatne, które w nazwie mają słowo „licencja”. Nie podzielamy więc zdania, 
że „licencjami ustawowymi są regulację, które legalizują wykorzystywanie 
utworu bez zgody twórcy, jednakże za uiszczeniem stosownego wynagrodze-
nia”34. Naszym zdaniem pojęcie „licencję ustawowe” można używać wymiennie 
z „dozwolonym użytkiem”. Bardzo ciekawym poglądem jest ten wyrażony przez 
Jana Błeszyńskiego, który twierdzi, że podmiot chcący podjąć eksploatację 
danego utworu „nie potrzebuję na jej podjęcie uzyskiwać żadnego zezwole-
nia, zaś odpowiednie przepisy nie wyposażają nikogo w jakiekolwiek prawo 
podmiotowe, ani też nie nakładają na autora obowiązku znoszenia pewnej 
eksploatacji przez inne podmioty”35. 

Najważniejszym jednak problemem mającym bezpośrednie przełożenie na 
środki ochrony przysługujące twórcy w ramach  prawa do wynagrodzenia za 
korzystanie z dozwolonego użytku publicznego ma charakter prawny prawa 
do wynagrodzenia. Kluczowe jest przesądzenie czy korzystanie przez użyt-
kownika w ramach dozwolonego użytku z utworu bez zapłacenia stosownego 
wynagrodzenia podmiotowi uprawnionemu jest bezprawne. Od tego zależy czy 
będziemy mieć do czynienia z odpowiedzialnością z art. 79 pr. aut. czy tylko 
odpowiedzialnością kontraktową (ex contractu). Niektórzy przedstawiciele dok-
tryny podnoszą, że uprawnienie wynikające z licencji ustawowej jest podobne do 
umowy, z tym, że w miejsce oświadczenia jednej strony wchodzi powszechnie 
obowiązujący przepis ustawowy. Wskazuję się, że podobieństwo licencji usta-
wowej do umowy jest zbyt daleko idące ze względu na brak oświadczenia woli 
z drugiej strony36. Jednakże zwracamy uwagę, że powstanie zobowiązania nie 
musi wynikać z umowy. „Kontraktowa odpowiedzialność dłużnika powstaje 
między stronami istniejącego zobowiązania i – jak słusznie zauważa T. Pajor 
(Odpowiedzialność, s. 49, przypis 12) – pytanie, kto należy do kręgu wierzycieli 
i dłużników naruszonego zobowiązania jest zagadnieniem wstępnym przy usta-
laniu podmiotów odpowiedzialności kontraktowej. Jeśli źródłem zobowiązania 

 33 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Autorskie, 2010, s.135
 34 J. Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie autorskim, Kraków 2004, s. 78 cyt. za: D. 
Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013, s. 295
 35 J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1985, s. 133
 36 D. Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013, s. 300
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jest ustawa, podmioty te wskazuje właściwy jej przepis, gdy wynika ono z umowy, 
odpowiedzialność odnosi się do jej stron, z tym że należy uwzględniać i to, że 
wyjątek wprowadza art. 393 KC, ponieważ w tym wypadku wierzycielem może 
być osoba trzecia nieuczestnicząca w zawieraniu umowy.”37 Musimy przesądzić 
ustalając charakter prawny prawa do wynagrodzenia czy wynagrodzenie jest 
elementem koniecznym dla legalności korzystania z utworu. Jeżeli by tak było to 
korzystanie przez użytkownika z przedmiotu prawa autorskiego bez zapłacenie 
wynagrodzenia byłoby uznane za bezprawne co pociągałoby za sobą roszczenia 
z art. 79 pr. aut. Jesteśmy zdania, że korzystanie przez użytkownika z licencji usta-
wowej bez uiszczenia wynagrodzenia uprawnionemu nie jest naruszeniem praw 
majątkowych. Tak też twierdzą Janusz Barta i Ryszard Markiewicz : „Uprzedzając 
dalsze rozważania, należy wyraźnie stwierdzić, że obecnie dominuje wykładnia, 
według której niezapłacenie wynagrodzenia z tytułu korzystania z przedmiotu 
prawa autorskiego nie stanowi naruszenia autorskich praw majątkowych”38. Uza-
sadnieniem takiego poglądu powinno być wyważanie interesów uprawnionych 
i użytkowników. Wprawdzie podmiot prawa autorskiego zostaję pozbawiony 
swojego prawa wyłącznego, jednakże ustawodawca z jakiś powodów tak prze-
sądził. Wydaję się, że chodzi tutaj o nader ważne interesy publiczne i społeczne, 
które nie mogą być w żaden sposób ograniczane. Wykładnia prowadząca do 
możliwych roszczeń podmiotów uprawnionych z art. 79 pr. aut. prowadziłaby 
do nieuzasadnionej obawy użytkowników przed korzystaniem z postanowień 
o dozwolonym użytku publicznym. Przecież często występują spore trudności 
w uiszczeniu wynagrodzenia za korzystanie z dozwolonego użytku publicz-
nego czy to w postaci braku informacji o podmiocie uprawnionym czy nawet 
braku konsensusu co do wysokości. Słusznym rozwiązaniem tego problemu jest 
uznanie, „iż dopiero odmowa zapłaty lub zawarcia umowy ustalającej wysokość 
i warunki uiszczenia wynagrodzenia (w sytuacji gdy żądanie co do jego wyso-
kości nie ma charakteru oczywiście wygórowanego) stanowi naruszenie prawa 
autorskiego”39.

 37 K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 
Warszawa 2016,  komentarz do art. 471 k.c.
 38 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo Autorskie, Warszawa 2016, s. 168.
 39 Ibidem, s. 170
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Środki ochrony i egzekwowania prawa do wynagrodzenia 
w ramach dozwolonego użytku publicznego.

Jak zostało przesądzone powyżej w przypadku niezapłacenia wynagrodzenia 
uprawnionemu przysługuję roszczenie o wynagrodzenie. „Wśród orzeczeń 
odnoszących się do tej kwestii na uwagę zasługuje często przytaczany wyrok 
Sądu Najwyższego z 20 maja 1999 r., w którym Sąd uznał, że nie ma podstaw do 
dochodzenia od operatora sieci kablowej, dokonującego retransmisji w warun-
kach określonych w art. 24 ust. 3 pr. aut., roszczeń przewidzianych w art. 79 
ust. 1 tej ustawy” 40. Oczywiście trzeba zauważyć, że orzeczenie zostało wydane 
na nieistniejącym już stanie prawnym, jednakże konstrukcja prawna była taka 
sama41. Innymi słowy: Sąd uznał, że z naruszeniem autorskich praw majątko-
wych mamy do czynienia wtedy, jeżeli użytkownik korzysta z utworów bez 
zezwolenia podmiotu uprawnionego lub bez zezwolenia wynikającego z ustawy. 
Warto przytoczyć pogląd Elżbiety Traple, która to uważa, że „ tylko bezprawność 
polegająca na wkroczeniu w sferę prawa skutecznego erga omnes jest bezpraw-
nością bezwzględną i na niej opiera się odpowiedzialność deliktowa (określona 
w art. 79 pr. aut.), natomiast gdy dłużnik nie wykona zobowiązania (np. do 
zapłaty wynagrodzenia), to zachowanie takie też jest bezprawne, ale jest to 
bezprawność względna i stanowi podstawię odpowiedzialności kontraktowej, 
a nie deliktowej”42. Niewątpliwie jest to bardzo trafne i rozjaśniające wiele sta-
nowisko. My też przychylamy do zdania, że zapłacenie wynagrodzenia nie jest 
elementem warunkującym legalność korzystania z utworu na podstawie licencji 
ustawowej. Biorąc pod uwagę cel postanowień o dozwolonym użytku należy 
stanowczo przesądzić, że ustawodawca chciał umożliwić beneficjentom tych 
postanowień swobodne korzystanie z utworów w określonym zakresie. Powołu-
jąc się na wykładnie systemową także należy zauważyć, że umiejscowienie tych 
przepisów odgrywa znaczącą rolę. Jest to ograniczenie treści autorskich praw 
majątkowych, co oznacza, że nie powinno być obwarowywane dodatkowymi 
warunkami. Uważamy, że prawo do wynagrodzenia powinno być dochodzone 
na podstawie roszczenia o wynagrodzenie, a nie roszczenia z art. 79 pr. aut. Dla 

 40 I CKN 1139/97, D. Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, 
Poznań 2013, s. 461.
 41 Dla przypomnienia art. 24 ust. 3 pr. aut. Brzmiał:  z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, oper-
atorom sieci kablowych wolno rozpowszechniać utwory nadawane rzez inne organizacje radiowe 
lub telewizyjne dostępne na danym obszarze, jeżeli rozpowszechnianie w sieciach kablowych 
ma charakter równoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. Uprawnionym do utworów 
przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 42 E. Traple (w:) Prawo Autorskie – System Prawa Prywatnego, red. J. Barta, t. 13, 2013, s. 133.
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kompleksowości wywodu należy wskazać przeciwne poglądy. Zdaniem Joanny 
Marcinkowskiej „prawo twórcy do wynagrodzenia, wynikające z wykorzysty-
wania jego utworu w ramach licencji ustawowej, ma charakter bezwzględny, 
ponieważ w tym przypadku zapłata wynagrodzenia musi być traktowana jako 
jedna z przesłanek czyniących ten użytek dozwolony (zgodny z prawem)”43. 
Warto zauważyć, że niektóre nowsze orzeczenia prezentują taki pogląd44.

Podsumowanie.  

Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne omówienie środków ochrony i egzekwowa-
nia prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu w ramach dozwolo-
nego użytku. Większość rozważań poświęconych jest zobrazowaniu charakteru 
prawnego tej instytucji. Wierzymy, że zrozumienie istoty tej konstrukcji prawnej 
jest konieczne, aby prawidłowo pojmować i rozumieć środki ochrony służące 
egzekwowaniu prawa twórcy do wynagrodzenia. Podstawowym założeniem 
przez nas przyjętym było we wstępnej fazie rozróżnienie dwóch postaci prawa 
do wynagrodzenia, a więc wynagrodzenia należącego się twórcy wynikającego 
z dozwolonego użytku osobistego oraz dozwolonego użytku publicznego. Została 
wyraźnie zarysowana odmienność tych dwóch konstrukcji przejawiająca się 
w szczególnej osobliwości tzw. opłat reprograficznych. Istotnym fragmentem 
tego artykułu było także rozważanie istoty prawnej prawa do wynagrodzenia 
twórcy za korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku publicznego. 
Niewątpliwie przesądzenie  o relacji pomiędzy roszczeniem o zapłatę wyna-
grodzenia a pojęciem naruszenia praw majątkowych twórcy jest najważniejszą 
konstatacją wynikającą z tego omówienia. 
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Streszczenie 
Artykuł przedstawia w  sposób syntetyczny możliwe rodzaje rekompensowania strat 
podmiotom uprawnionym w wyniku korzystania z tych utworów przez osoby trzecie na 
podstawie dozwolonego użytku w prawie autorskim. Autorzy wskazują na dualistyczny 
podział  dozwolonego użytku (prywatny i publiczny). W pierwszej części pracy skupiają 
się na przeanalizowaniu charakteru prawnego opłat od urządzeń kopiujących i czystych 
nośników oraz omówieniu środków ochrony w przypadku naruszenia dopełnienia obo-
wiązku uiszczenia rzeczonej opłaty. Następny fragment daję możliwość zapoznania się 
z charakterem prawnym prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworów w ramach 
dozwolonego użytku publicznego. Ponadto rozważają możliwe środki ochrony docho-
dzenia tego prawa. 

Słowa klucze: dozwolony użytek prywatny, dozwolony użytek publiczny, prawo do 
wynagrodzenia, środki ochrony

Summary
The aim of this study is to analyze possibile types of remuneration for losses to eligible 
entities as a result of the use of these works by third parties under fair use in copyright. 
The authors point out to a dualistic division of fair use (private and public). The first 
part of the paper focuses on analyzing the legal nature of copyright levies and so-called 
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“blank media” and discussing about remedies in the event of a breach of the obligation 
to pay the charge. The next section gives you the opportunity to review the legal nature 
of the right to remuneration for fair use (public). In addition, they are considering 
possible remedies to protect this right.

Keywords: fair use (private),  fair use (public), right to remuneration, remedies
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Joanna Szumańska

Postępowanie przyspieszone w arbitrażu 
(fast track)
Expedited procedure in arbitration (fast track)

1. Uwagi wprowadzające

Jedną z największych zalet arbitrażu jest sprawność prowadzenia postępowania 
i stosunkowo szybkie wydanie orzeczenia, które na mocy Konwencji Nowojor-
skiej1 uzyskuje tytuł wykonalności przed sądami państwowymi. Wspomniana 
cecha pozwala odróżnić arbitraż od postępowania sądowego. Jednakże, roz-
wojowi arbitrażu może towarzyszyć nadmierne skostnienie procedur, które 
będzie prowadziło do wydłużenia okresu pomiędzy rozpoczęciem postępowania  
arbitrażowego, a  wydaniem orzeczenia2. Takie rozwiązanie będzie wyjątkowo 
niekorzystne dla stron postępowania, które decydują się na poddanie sporu pod 
kognicję sądów polubownych właśnie ze względu na jego szybkość. Dostrzeżenie 
tej praktycznej potrzeby nasiliło tendencję do poszukiwania nowych metod, 
które mogłyby zapewnić wydanie orzeczenia w czasie, który będzie spełniał 
oczekiwania stron postępowania. Jednym z zaproponowanych rozwiązań przy-
jętych w regulaminach sądów arbitrażowych jest arbitraż prowadzony w trybie 
przyspieszonym – fast track. Celem tego opracowania jest próba przestawienia 
instytucji postępowania arbitrażowego w trybie przyspieszonym. Omówienie 
procedury fast track nastąpi poprzez prawnoporównawcze ujęcie Regulaminów 
Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC) 
oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

 1 Konwencja o wykonywaniu i uznawaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z dnia 
10 czerwca 1958, Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41.
 2 W. Jurcewicz, Szczególne tryby postępowania mające na celu zapewnienie szybkości postę-
powania arbitrażowego, [w:] Arbitraż i mediacja: Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi A. 
Tynelowi, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 206.
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2. Pojęcie postępowania przyspieszonego 

Fast track arbitration, czyli postępowanie arbitrażowe prowadzone w trybie 
przyspieszonym jest szczególną procedurą, która przewiduje uproszczenie, 
a w związku z tym również przyspieszenie całego postępowania prowadzonego 
przed sądem polubownym. Procedura ta jest stosowana z reguły w sprawach 
o mniejszej wartości przedmiotu sporu, jednakże za zgodą stron może mieć 
zastosowanie w każdym przypadku postępowania arbitrażowego3. Arbitraż przy-
spieszony jest nową instytucją prawa arbitrażowego, która ma za zadanie reali-
zować postulat szybkości i odformalizowania postępowania arbitrażowego. Na 
wstępie należy zastrzec, iż pojęcia trybu przyspieszonego w arbitrażu, procedury 
fast track oraz expedited procedure należy traktować synonimicznie. Określenie 
fast track jest międzynarodowym terminem, który został przyjęty do języka 
polskiego arbitrażu handlowego jako narzędzie służące do opisu trybu przyspie-
szonego. Natomiast termin expedited procedure funkcjonuje jako anglojęzyczne 
określenie postępowania arbitrażowego w trybie przyspieszonym. Odmienną 
instytucją prawna, zmierzającą również do przyspieszenia postępowania arbitra-
żowego jest tzw. Expedited Formation of Arbitral Tribunal przewidziana w art. 9 
A4 Regulaminu LCIA5. Wspomniana instytucja umożliwia, aby Sąd Arbitrażowy 
w wyjątkowo pilnych przypadkach mógł na wniosek strony doprowadzić do 
powołania zespołu orzekającego (trybunału arbitrażowego) mając również prawo 
do skrócenia terminów ustalonych przez strony w zapisie na sąd polubowny6. 
Instytucji tej nie należy jednak traktować w sposób tożsamy z expedited proce-
dure, ponieważ nie reguluje ona zasad prowadzenia postępowania arbitrażowego 
w trybie przyspieszonym, ale tylko proponuje pewne środki w celu przyspieszenia 
postępowania arbitrażowego prowadzonego na zasadach ogólnych. Od pojęcia 
postępowania w trybie przyspieszonym należy odróżnić pojęcie arbitra doraź-
nego7. Nazewnictwo związane z tą instytucją może budzić mylne skojarzenia 
odnoszące się do zwiększenia szybkości postępowania. W rzeczywistości jednak, 

 3 W. Jurcewicz, Szczególne tryby postępowania..., s. 221.
 4 Art. 9.1 do art. 9.3 LCIA Arbitration Rules, 2014.
 5 The London Court of Internatinal Arbitration (LCIA)
 6 A. Szumański, [w:] Arbitraż Handlowy, System Prawa Handlowego, tom 8, Warszawa, 
2015, s. 23.
 7 Uregulowane w:  Regulamin Arbitrażowy i Regulamin ADR, ICC, Załącznik V – regulamin 
arbitra doraźnego, 2017.  Rules for Expedited Arbitrations, SCC, Appendix II – Emergency Arbi-
tartor, 2017. Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Załącznik II – Arbiter 
doraźny, 2012.
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arbiter doraźny stanowi odrębną od fast track instytucję, ponieważ nie rozstrzyga 
on sporu, ale dokonuje zabezpieczenia roszczenia. 

3. Regulacje postępowania przyspieszonego 
w regulaminach stałych sądów arbitrażowych

Arbitraż w trybie przyspieszonym dotyczy spraw nieskomplikowanych. Takie 
sprawy, ze względu na ich symboliczną wartość i niski stopień zawiłości nie 
wymagają często stosowania procedury arbitrażowej ze wszystkimi jej rygorami. 
Jednakże strony stosując standardową klauzulę arbitrażową będą związane jej 
wymogami (np. rozstrzygnięcie sprawy przez trzech arbitrów, brak możliwości 
skracania terminów). Spowoduje to nadmierne wydłużenie czasu oczekiwania 
na rozstrzygnięcie. Ze względu na niski stopień zawiłości sprawy postępowanie 
arbitrażowe w trybie przyspieszonym jest prowadzone przez jednego arbitra tzw. 
arbitra jedynego, który jest powoływany przez strony postępowania. Brak powo-
łania arbitra jedynego przez strony w wyznaczonym czasie powoduje powołanie 
arbitra przez organ nominacyjny. W doktrynie arbitrażu podkreśla się wiele 
zalet jakie niesie za sobą prowadzenie postępowania przez arbitra jedynego. 
Są to niewątpliwie większa elastyczność, szybszy sposób prowadzenia, tańsze 
postępowanie, zwiększenie proporcjonalności honorarium arbitra w stosunku do 
nakładu jego pracy. Ponadto, ważnym praktycznym czynnikiem wskazującym na 
zasadność procedury fast track jest zmniejszenie kosztów postępowania arbitra-
żowego w trybie przyspieszonym w stosunku do standardowego postępowania 
prowadzonego przed stałymi sądami arbitrażowymi lub powołanymi ad hoc. 
Wynagrodzenia arbitrów są ustalane według regulaminów stałych sądów arbi-
trażowych, stanowiąc zazwyczaj kwotę proporcjonalną do wartości przedmiotu 
sporu. Regulaminy stałych sądów arbitrażowych wskazują często minimalną 
i maksymalną procentową opłatę dla arbitrów. Na wynagrodzenie będzie miało 
wpływ m.in. efektywność arbitra, poświęcony czas, a jeżeli sprawa jest rozpo-
znawana przez więcej niż jednego arbitra sąd będzie miał prawo do zwiększenia 
ogólnej kwoty wynagrodzenia do maksymalnej. Procedura fast track będzie 
zatem związana z mniejszym ponoszeniem kosztów przez strony postępowania.  
Co więcej, fast track generuje możliwość uzyskania honorarium dla arbitra, 
które będzie odpowiadało poniesionemu nakładowi pracy, a wynagrodzenie 
będzie przysługiwało tylko jednemu, a nie trzem arbitrom. W doktrynie zwraca 
się uwagę, iż w przypadku stałych sądów arbitrażowych znajdują zastosowanie 
z reguły niższe opłaty arbitrażowe, z których wypłacane jest wynagrodzenie 
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arbitra8. Fast track będzie zatem szczególnie opłacalny dla drobnych i  średnich 
przedsiębiorców, ponieważ zapewnia szybki i niedrogi sposób rozstrzygania 
sporów o stosunkowo niewielkiej wartości. Kolejnymi aspektami jakie wpływają 
na wzrost szybkości postępowania jest możliwość skrócenia terminów regulami-
nowych przewidzianych w odniesieniu do poszczególnych czynności proceso-
wych. Ponadto, niektóre regulacje dotyczące fast track ustalają nieprzekraczalny 
termin do wyznaczenia rozprawy oraz wydania wyroku.  Rozprawa odbywa się 
zasadniczo na jednym posiedzeniu, a wyrok powinien być wydany w krótkim 
czasie po odbyciu rozprawy9. Wszelkie szczegółowe uregulowania dotyczące 
np. terminów zostały uregulowane odmiennie w regulaminach stałych sądów 
arbitrażowych. Należy podkreślić, że postępowanie przyspieszone realizuje jedną 
z naczelnych reguł prowadzenia postępowania arbitrażowego, zasadę szybkości 
i efektywności postępowania oraz unikania zbędnych kosztów10. 

a) Uwagi ogólne

Dostrzeżenie tych problemów w praktyce rozpoczęło dążenia sądów arbitrażo-
wych do stworzenia uproszczonych, szybszych i bardziej elastycznych oraz mniej 
kosztowych procedur. Skutkiem takich działań jest coraz większe przyjmowanie 
procedury fast track przez stałe sądy arbitrażowe na całym świecie. Przykładami 
takich sądów mogą być, International Chamber of Commerce (ICC), Stock-
holm Chamber of Commerce (SCC), Swiss Chmabers’ Arbitration Institution 
(SCAI), Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, The Arbitration Institute 
of the Finland Chamber of Commerce, Singapore International Arbitration 
Centre (SIAC) oraz Hongkong International Arbitration Centre (HKIAC). Dalsze 
wywody dotyczące analizy procedury fast track  zostaną oparte na porównaniu 
funkcjonowania procedury przyspieszonej w arbitrażu na postawie  Regula-
minu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Regulaminu Sztokholmskiej 
Izby Handlowej (SCC) oraz Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji 
Lewiatan. Porównanie powyższych regulaminów stałych sądów arbitrażowych 
najlepiej odda istotę funkcjonowania trybu fast track. ICC z siedzibą w Paryżu 
jest największym i  najprężniej rozwijającym się sądem polubownym w Europie. 

 8 A. Szumański, [w:] Arbitraż Handlowy, System Prawa Handlowego, T. 8, red. A. Szumań-
ski, Warszawa 2015, s. 477.
 9 Tamże, s. 22.
 10 A. Szumański, [w:] Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG, Komentarz, 
red. M. Łaszczuk, A. Szumański, Warszawa 2017, s. 119-124.
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SCC był jednym z pierwszych sądów arbitrażowych, które wprowadziły na tere-
nie Europy procedurę fast track, ponieważ już w 2007 roku ukazał się odrębny 
regulamin służący do prowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym, Expe-
dited Arbitartion Rules (2007). Natomiast Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji 
Lewiatan jest jedynym polskim sądem arbitrażowym, który stosuje procedurę 
fast track. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie nie 
przyjął do swojego regulaminu postępowania arbitrażowego w trybie przyspie-
szonym. W Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy KIGu znajduje się jedynie 
przepis, który stanowi, iż arbiter jedyny może rozstrzygać spory arbitrażowe tylko 
w szczególnych przypadkach. Należy do nich wymóg porozumienia stron co do 
orzekania w sprawie przez arbitra jedynego. Spory podlegają również rozstrzy-
gnięciu przez arbitra jedynego jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 
40.000 zł., chyba, że strony uzgodniły rozpoznanie sporu przez Zespół Orzeka-
jący. Ostatnim przypadkiem, w którym według Regulaminu Sądu Arbitrażowego 
przy KIGu dany spór kwalifikuje się do rozstrzygania przez arbitra jedynego 
jest decyzja Rady Arbitrażowej podjęta ze względu na okoliczności sprawy albo 
na uzasadniony wniosek strony11. Od strony legislacyjnej poszczególne sądy 
arbitrażowe przyjmują różne metody12. albo Zarówno Sąd Arbitrażowy przy 
Konfederacji Lewiatan jak i Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlo-
wej w Paryżu (ICC) przewidują regulację procedury przyspieszonej w formie 
załącznika do Regulaminów. Natomiast Sztokholmska Izba Handlowa (SCC) 
stworzyła odrębny regulamin dotyczący tylko przyspieszonego postępowania 
w arbitrażu (Expedited Arbitration Rules). 

b) Regulamin arbitrażowy ICC

Przepisy dotyczące przyspieszonego trybu postępowania w Międzynarodowym 
Arbitrażu Handlowym (ICC) uległy nowelizacji w marcu 2017 roku wprowa-
dzając do Regulaminu przepisy dotyczące procedury przyspieszonej (art. 30 
i Załącznik VI). Nadrzędnym celem nowo wprowadzonych regulacji dotyczą-
cych fast track była redukcja kosztów i zwiększenie transparentności arbitrażu 
prowadzonego według reguł ICC. Celem wprowadzenia trybu przyspieszonego 
do reguł ICC jest skrócenie czasu trwania postępowania arbitrażowego w spra-
wach mniej skomplikowanych o mniejszej wartości przedmiotu sporu. Zgodnie 

 11 Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, par. 18, pkt. 2, 2015.
 12 W. Jurcewicz, Szczególne tryby postępowania..., s. 222.
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z Regulaminem zgadzając się na poddanie się pod kognicję sądu arbitrażowego 
przy ICC, strony wyrażają również zgodę na dostosowanie się do reguł prowa-
dzenia postępowania w przyspieszonym trybie13. Oznacza to, że jeżeli sprawa 
kwalifikuje się do rozstrzygnięcia w trybie fast track, będzie automatycznie 
rozstrzygnięta w postępowaniu w trybie przyspieszonym. Reguły fast track będą 
miały zastosowanie w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 
wartości 2.000.000 USD z chwilą zawiadomienia stron przez Sekretariat, że danej 
sprawie stosuje się przepisy o przyspieszonej procedurze14. Procedura fast track 
znajduje również zastosowanie, jeżeli strony wyrażą na to zgodę (art.30). Istnieją 
jednak takie sytuacje, w których stosowanie procedury przyspieszonej będzie 
wyłączone zgodnie z regułami ICC. Należy do nich przypadek, gdy  umowa 
o arbitraż została zawarta zgodnie z regulaminem przed datą wejścia w życie 
przepisów o przyspieszonej procedurze. Następnie, regulacje dotyczące fast track 
zostaną wyłączone jeżeli strony obopólnie postanowiły wyłączyć stosowanie 
tych przepisów. Kolejną sytuacją niedopuszczającą fast track jest stwierdzenie 
przez sąd, że stosowanie procedury w danych okolicznościach jest niewskazane. 
Sąd podejmie taką decyzję na wniosek strony, przed ukonstytuowaniem się 
trybunału arbitrażowego lub z własnej inicjatywy. Postępowanie arbitrażowe 
w trybie przyspieszonym jest prowadzone przez arbitra jedynego. Arbiter może 
zostać wyznaczony przez strony, a w przypadku uchybienia przez strony termi-
nowi, arbiter zostanie wyznaczony w możliwie jak najkrótszym czasie przez Sąd 
Arbitrażowy. Procedura przyspieszona zgodnie z regułami ICC będzie również 
charakteryzowała się skróceniem terminów. Posiedzenie organizacyjne zostanie 
zwołane nie później niż 15 dni od daty przesłania akt do trybunału arbitrażowego 
(art. 3 pkt. 3 Załącznika VI). Termin, w ciągu którego trybunał arbitrażowy musi 
wydać wyrok wynosi sześć miesięcy od dnia posiedzenia organizacyjnego. Proce-
dura przyśpieszona w arbitrażu według reguł Międzynarodowej Izby Handlowej 
w Paryżu będzie charakteryzowała się pewnymi odmiennościami w stosunku 
do normalnego postępowania arbitrażowego. Do cech charakterystycznych 
związanych z fast track przy ICC należą niższe opłaty, które powinny być 20% 
niższe od opłat w standardowej procedurze arbitrażowej15. Następnie, o czym 
wspomniano wyżej, w procedurze przyspieszonej rozstrzyga arbiter jedyny. 
Zastrzeżono również obowiązek wcześniejszego przygotowanie rozprawy przez 

 13 Regulamin Arbitrażowy i Regulamin ADR, ICC, art. 30, s. 37.
 14 Tamże; Regulamin Arbitrażowy i Regulamin ADR, ICC, Załącznik VI – regulamin przy-
spieszonej procedury, art. 1 pkt. 2, 3, s. 73.
 15 Clifford Chance, ICC introduces fast-track arbitration procedure and bolsters transparency, 
April 2017, s. 2.
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arbitra – posiedzenie organizacyjne (case management) poprzez ustanowienie 
wymogu wysłuchania stron do 15 dni od otrzymania pozwu. Następną cechą 
charakteryzującą  fast track przy ICC jest brak możliwości dochodzenia nowych 
roszczeń po ukonstytuowaniu trybunału arbitrażowego, chyba że trybunał arbi-
trażowy upoważni do tego stronę. Ponadto, trybunał arbitrażowy może, po 
konsultacji ze stronami, zadecydować o rozstrzygnięciu sporu wyłącznie na 
podstawie dokumentów złożonych przez strony, a zatem bez przesłuchiwania 
świadków, przeprowadzania rozprawy oraz powoływania biegłych16. Arbiter 
jedyny ma również swobodę w stosowaniu środków proceduralnych, które uzna 
za właściwe. Tytułem przykładu można tutaj wymienić ograniczenie długości 
pism procesowych i pisemnych oświadczeń, ograniczony dowód z przesłuchań 
świadków. Reguły ICC nie dopuszczają również w trybie przyspieszonym fast 
track tworzenia Aktu Misji (art. 23) czyli terms of reference uznając je za zbyt 
czasochłonne do przeprowadzenia w procedurze przyspieszonej. Akt Misji jest 
dokumentem tworzonym na podstawie dokumentów dostarczonych przez strony 
lub w obecności stron, w którym trybunał arbitrażowy określi kwestie sporne 
do rozstrzygnięcia w postępowaniu arbitrażowym.

c) Regulamin arbitrażowy SCC

Sąd Arbitrażowy przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej (SCC) przewiduje również 
odrębną, szeroko uregulowaną przyśpieszoną procedurę postępowania arbi-
trażowego. Po raz pierwszy postępowanie przyspieszone zostało uregulowane 
w Regulaminie z 2007 roku (Expedited Arbitartion Rules 2007).  Sztokholmskiej 
Izby Handlowej zostały znowelizowane i ich nowe brzmienie obowiązuje od 1 
stycznia 2017 roku17. Reguły te zakładają również stosowanie reguł fast track 
w stosunku do spraw mniej złożonych oraz wpływają na szybkość i zwiększają 
elastyczność postępowania arbitrażowego. Cechą fast track jest brak automa-
tycznego skierowania danej sprawy do rozstrzygnięcia według reguł postę-
powania przyspieszonego tylko na podstawie wysokości wartości przedmiotu 
sporu. Wymogiem Regulaminu Sztokholmskiej Izby Handlowej jest uprzednie 
zastrzeżenie przyspieszonej procedury w kontrakcie na wypadek sporu, który 

 16 Regulamin Arbitrażowy i Regulamin ADR, ICC, Załącznik VI – regulamin przyspieszonej 
procedury, art. 3 pkt. 5, s. 74.
 17 L. Allenden, Expedited arbitration: Paris v Stokholm: full stream ahead, htppt//arbitra-
tionblog.practicallaw.com/expedited-arbitration-paris-v-stockholm-full-stream-ahead/ 10.01 
2017.
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powstanie w przyszłości albo wyrażenia zgody przez strony, aby postępowanie 
toczyło się według reguł fast track18. Zgodnie z art. 12 Regulaminu Sztokholm-
skiej Izby Handlowej (SCC) arbitraż przyspieszony jest prowadzony przez arbitra 
jedynego. Arbiter ten powinien być wyznaczony wspólnie przez strony sporu 
w ciągu 10 dniowego terminu. Po jego upływie uprawnienie to przechodzi na 
Organ Nominacyjny. W Regulaminie SCC znajduje się również postanowienie, 
które wskazuje, iż w przypadku stron postępowania będących różnej narodo-
wości arbiter jedyny powinien być innej narodowości niż każda ze stron, chyba 
że strony zgodnie dokonały wyboru arbitra niespełniającego tego kryterium 
lub taki arbiter został wyłoniony decyzją Organu Nominacyjnego. Pewną cechą 
odróżniającą arbitraż prowadzony według Regulaminu SCC jest możliwość 
wnoszenia, oprócz pozwu i odpowiedzi na pozew, uzupełniających twierdzeń 
na piśmie, jeżeli będą zwięzłe i wniesione w terminie nieprzekraczającym 15 
dni19. Posiedzenie organizacyjne służące przygotowaniu rozprawy przez arbitra 
powinno odbyć się niezwłocznie po skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez 
sąd arbitrażowy, a następnie plan prowadzenia danej sprawy zostanie ustalony 
przez arbitra jedynego w terminie 7 dni. Zgodnie z art. 36 Regulaminu Sztok-
holmskiej Izby Handlowej ostateczne rozstrzygnięcie powinno zostać wydane nie 
później niż trzy miesiące od czasu, gdy sprawa została skierowana bezpośrednio 
do arbitra jedynego. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu ze względu na 
uzasadniony wniosek arbitra. Statystyki prowadzone przez Sztokholmska Izbę 
Handlową pokazują, że aż 28% spraw arbitrażowych rozstrzyganych jest zgodnie 
z regułami postępowania przyśpieszonego expedited procedure20. Wciąż rosnący 
odsetek spraw rozstrzyganych w procedurze przyspieszonej wskazuje na duże 
zapotrzebowanie tej instytucji prawnej.

d) Regulamin arbitrażowy Konfederacji Lewiatan

W Regulaminie Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan regulacje doty-
czące trybu przyspieszonego zostały wprowadzone w 2010 roku, a następnie zno-
welizowane w 2012 roku. Fast track obowiązuje bez potrzeby zawierania odrębnego 
porozumienia w sprawie trybu przyspieszonego jeżeli strony uzgodniły stoso-
wanie Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a wartość 

 18 http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/expedited-arbitration/
 19 Article 19(3), Condcuct of the Arbitration, Rules for Expedited Arbitration, Arbitration 
Instistute of the Stockholm Chamber of Commerce
 20 L. Allenden, Expedited arbitration...
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przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. Jeżeli stronom postępowania arbitra-
żowego szczególnie zależy na jego szybkości, a dana sprawa nie spełnia wymogów 
kwalifikujących daną sprawę jako możliwą do rozstrzygnięcia w trybie fast track, 
Regulamin przewiduje możliwość zastosowania trybu przyspieszonego na zgodny 
wniosek stron, a więc także w stosunku do sporów o większej wartości. Zasada 
ta działa również w przeciwnym kierunku. Przyjmuje się bowiem, iż zgodnie 
z zasadami autonomii woli stron w swobodnym kształtowaniu stosunku praw-
nego, strony mogą zgodnie wyłączyć stosowanie trybu przyspieszonego nawet 
w przypadku drobnych sporów21. Takie założenie jest zgodnie z art. 1184 par.1 
Kodeksu postępowania cywilnego, który stwierdza, iż strony mogą uzgodnić 
zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym. Podobnie, prymat woli 
stron, został wyrażony w ustawie modelowej przygotowanej przez UNCITRAL22. 
Wynika z tego, że strony, które dokonały zapisu na sąd polubowny przy Sądzie 
Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oddając zaistniały bądź przyszły spór 
pod kognicję sądu arbitrażowego, mogą zgodnie z zasadą autonomii woli stron 
wybrać tryb postępowania stosowny do potrzeb i celów stron. Warunkiem takiego 
wyboru będzie jednak wymóg obopólnej zgody stron postępowania. Zgodnie 
z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan arbitraż w trybie 
przyspieszonym powinien wyróżniać się pewnymi szczególnymi cechami. Pierw-
szą z nich będzie zasada orzekania w przypadku fast track tylko przez jednego 
arbitra. Arbiter ten powinien być wybrany zgodnie przez strony albo powołany 
przez Komitet Nominacyjny Sądu Arbitrażowego. Następnie, w braku odmiennego 
zastrzeżenia stron, wszystkie pisma w postępowaniu powinny być doręczane tylko 
drogą elektroniczną. Zasadą obowiązującą podczas fast track jest jednodniowa 
rozprawa. Kwestią bardziej problematyczną ze względu na dążenie do maksymalnej 
szybkości w wydaniu rozstrzygnięcia może być koncentracja materiału dowodo-
wego. Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan uregulował 
to zagadnienie zobowiązując arbitra jedynego do odpowiedniego przygotowania 
rozprawy. W gestii stron leży jedynie wymiana pozwu i odpowiedzi na pozew. 
Dowody niewskazane w tych pismach mogą być zgłoszone na rozprawie jedynie 
pod warunkiem, że będą mogły być na tej samej rozprawie przeprowadzone. 
Arbiter będzie mógł odroczyć rozprawę tylko w razie konieczności i maksymalnie 
do następnego dnia roboczego. Zasady postępowania w trybie przyspieszonym nie 
wymagają uzgodnienia terminów przez strony, ponieważ wspomniane terminy są 

 21 A. W. Wiśniewski, Fast-track, czyli arbitraż przyspieszony – po polsku., [w] e-Przegląd 
Arbitrażowy. 
 22 UNCITRAL Model Law in International Commercial Arbitration, Article 19 (1), 1985 
with amendments as adpoted in 2006.
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uregulowane w Regulaminach poszczególnych sądów, którym przedłożono dany 
spór23. Załącznik 3 par. 1 pkt. 2 do  Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfede-
racji Lewiatan stanowi, iż terminy ustanowione w Regulaminie ulegają skróceniu 
do 7 dni. Nowy regulamin przyjęty w marcu 2012 roku przez Sąd Arbitrażowy 
przy Konfederacji Lewiatan zakłada większą elastyczność dotyczącą skróconych 
terminów przewidując pewne wyjątki, które są w niektórych przypadkach uzasad-
nione24. Na złożenie odpowiedzi na pozew obecny Regulamin przewiduje 14 dni 
od daty doręczenia pozwu. Natomiast w uzasadnionych przypadkach, Sekretarz 
Generalny może przedłużyć termin  na złożenie odpowiedzi na pozew, jednak nie 
dłużej niż o 14 kolejnych dni25. Wyrok w trybie fast track powinien być wydany 
w terminie 3 miesięcy od chwili ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego. Jednak 
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zespołu Orzekającego, Prezes Sądu 
może wydłużyć termin na wydanie wyroku26. Większa elastyczność w stosunku 
do terminów oznaczonych w Regulaminie jest następstwem odejścia od zasady, 
iż zachowanie kryterium stosunkowo niskiej wartości przedmiotu sporu będzie 
skutkowało bezwzględną możliwością dochowania terminów. Należy pamiętać, iż 
nawet sprawy o stosunkowo niskiej wartości przedmiotu sporu, mogą odznaczać 
się różnym stopniem złożoności i skomplikowania.

4. Porównanie regulacji przyspieszonego 
postępowania arbitrażowego w przedstawionych 
wyżej regulaminach stałych sądów arbitrażowych

Porównując analizowane regulaminy sądów arbitrażowych należy zwrócić uwagę 
na kilka rozbieżności. Pierwszą kwestią jest pojęcie niskiego skomplikowania 
sprawy, które stanowi swoiste kryterium kwalifikowania danej sprawy jako zdatnej 
do rozstrzygnięcia w trybie fast track. Pojęcie niskiego skomplikowania sprawy jest 
wyjątkowo nieostre, dlatego jest oznaczone w sposób odmienny w każdym z powyż-
szych regulaminów stałych sądów arbitrażowych.  Regulamin Sądu Arbitrażowego 
przy Konfederacji Lewiatan uznał za sprawę stosunkowo nieskomplikowaną taką, 

 23 M. Philippe,  Tryb uproszczony i środki doraźne w toczących się przed ICC postępowa-
niach arbitrażowych dotyczących fuzji i przejęć oraz wspólnych przedsięwzięć, [w:]  e-Przegląd 
Arbitrażowy.
 24 W. Jurcewicz, Szczególne tryby postępowania..., s. 224.
 25 Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Załącznik 3, par. 3 pkt. 2, 
s. 40.
 26 Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Załącznik 3, par. 8 pkt. 1, 
s. 42.
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której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. Natomiast w Regula-
minie Międzynarodowej Izby handlowej ICC wartość ta została ukształtowana 
odmiennie podając maksymalną wartość przedmiotu sporu w wysokości 2.000.000 
USD. Prowadzi to do wniosku, iż sprawy rozstrzygane przez ICC w trybie fast 
track mogą być znacznie bardziej skomplikowane. Skutkuje to zastrzeżeniem 
dłuższego terminu na wydanie rozstrzygnięcia, który w regulaminie ICC wynosi 6 
miesięcy, natomiast w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan rozstrzy-
gnięcie przez arbitra jedynego powinno być wydane w ciągu 3 miesięcy od czasu 
ukonstytuowania się trybunału arbitrażowego. Sztokholmska Izba Handlowa SCC 
w odróżnieniu od powyższych sądów arbitrażowych nie precyzuje maksymalnej 
wartości przedmiotu sporu, która określałaby daną sprawę jako zdatną do rozstrzy-
gnięcia w trybie fast track. Warunkiem zastosowania procedury przyspieszonej jest 
w przypadku SCC zastrzeżenie stron w umowie o rozstrzygnięciu sporu mającego 
powstać  w przyszłości w postaci zapisu na sąd polubowny z zastrzeżeniem trybu 
fast track albo zgoda stron na zastosowanie takiego trybu w stosunku do już istnie-
jącego sporu. Następnym, odrębnie uregulowanym zagadnieniem, na które wpływa 
określenie wartości przedmiotu sporu w regulaminach Sądu Arbitrażowego przy 
Konfederacji Lewiatan oraz Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC) 
jest dopuszczalność zastosowania procedury przyspieszonej w stosunku do spraw, 
których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż zastrzeżona w regulaminach 
oraz sytuacja, w której wartość przedmiotu sporu wzrasta na skutek wniesienia 
powództwa wzajemnego czyniąc wartość przedmiotu sporu wyższą niż dopusz-
czalna do zastosowania trybu fast track.  Zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitra-
żowego przy Konfederacji Lewiatan może dojść do rozstrzygnięcia w trybie fast 
track wyjątkowo również sporów, których wartość przekracza dopuszczalną granicę 
50.000 zł bez wcześniejszego porozumienia stron w tym zakresie. Zastosowanie 
trybu przyspieszonego będzie możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli 
określona w pozwie wartość przedmiotu sporu początkowo niższa niż 50.000 zł, 
po weryfikacji okaże się wyższa. Drugą sytuacją będzie wniesienie pozwu wza-
jemnego przez pozwanego na kwotę wyższą niż 50.000 zł. W podanych powyżej 
przypadkach będzie możliwe orzekanie przez arbitra jedynego w trybie przyspie-
szonym mimo niedochowania wymogu niskiego skomplikowania sprawy – nie 
przekraczających 50.000 zł. Należy jednak podkreślić, iż w sytuacjach  następczego 
zwiększenia wartości przedmiotu sporu, każda ze stron będzie mogła zażądać 
skierowania sporu do rozstrzygnięcia na zasadach ogólnych. Decyzję o orzekaniu 
w takim przypadku na zasadach ogólnych będzie mógł podjąć również arbiter 
jeżeli uzna takie rozwiązanie za słuszne. Regulamin ICC zastrzega automatyczne 
podporządkowanie sprawy do rozstrzygnięcia w trybie fast track jeżeli wartość 
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przedmiotu sporu danej sprawy nie przekracza 2.000.000 USD.  Regulamin ICC 
przewiduje jednak stosowanie procedury przyspieszonej w przypadkach wyższej 
wartości przedmiotu sporu, ale tylko jeżeli strony wyraziły na to zgodę. Ponadto 
ICC zastrzega, iż po ukonstytuowaniu się trybunału arbitrażowego żadna ze stron 
nie będzie dochodziła nowych roszczeń, chyba że upoważni ja do tego trybunał 
arbitrażowy27. Wynika z tego, że granica 2.000.000 USD jest traktowana zgodnie 
z regulaminem ICC bardziej restrykcyjnie. Wspomniane zagadnienie nie dotyczy 
Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC), która nie zastrzega w swoim regulaminie 
maksymalnej wartość przedmiotu sporu, czyniąc warunkiem zastosowania trybu 
fast track  porozumienie stron.

5. Uwagi końcowe

Cechą, której arbitraż zawdzięcza swoje rozpowszechnienie plasując się jako alter-
natywa dla sądownictwa powszechnego, była zawsze jego szybkość. Strony, którym 
zależało na sprawnym rozstrzygnięciu decydowały się zapłacić duże sumy celem 
rozstrzygnięcia danej sprawy bez zbędnego opóźnienia. Jednak obecnie skostnienie 
i uwikłanie procedur oraz wciąż wzrastające skomplikowanie spraw sprawiły, iż 
szybkość arbitrażu przestała zadowalać strony. Odpowiedzią na następujące zmiany 
jest stworzenie procedury fast track, która podkreśla i skupia się na cechach, które 
były fundamentalne dla postępowania arbitrażowego. Do tych cech należy szybkość 
i elastyczność. Arbitraż prowadzony w trybie przyspieszonym realizuje te cele 
poprzez uproszczenie procedur oraz skrócenie terminów28. Restrykcyjne limity 
odnoszące się do terminów postępowania arbitrażowego odnoszą się w szczegól-
ności do wyboru arbitra jedynego, terminu przedłożenia pism oraz, przygotowania 
rozprawy oraz sposobu przesłuchania świadków. Należy podkreślić, iż największą 
rolę będzie tutaj odgrywał restrykcyjny termin do wydania rozstrzygnięcia, który 
może zostać wydłużony tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli dana sprawa 
tego wymaga. Uproszczenie procedur wyraża się w zmniejszeniu liczby wymienia-
nych pism oraz dowodów z przesłuchania świadków, możliwości rozstrzygnięcia 
sporu wyłącznie na podstawie dokumentów, bez przeprowadzenia rozprawy lub 
przeprowadzenie rozprawy bez udziału świadków oraz biegłych. Należy przy-
puszczać, że postępowanie arbitrażowe prowadzone w trybie fast track będzie się 

 27 Regulamin Arbitrażowy i Regulamin ADR, ICC, Załącznik VI – regulamin przyspieszonej 
procedury, art. 3 pkt. 2, s. 74.
 28 I. Welser, C. Klausegger, Fast Track Arbitration: Just fast or something different?, s. 260-261.
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rozwijało i rozpowszechniało w następujących latach. Procedura przyspieszona 
w arbitrażu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i jest odpowiedzią na 
postęp w komunikacji międzyludzkiej. Obecnie powszechne elektroniczne środki 
komunikacji takie jak poczta elektroniczna i elektroniczne bazy dokumentów są 
niezbędne do spełnienia postulatu szybkości. 
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Streszczenie
Celem poniższego opracowania jest analiza instytucji fast track, czyli postępowania 
arbitrażowego prowadzonego w trybie przyspieszonym. Dążenie stałych sądów arbi-
trażowych do stworzenia procedur uproszczonych jest spowodowane tendencją do 
wydłużającego się czasu pomiędzy rozpoczęciem postępowania arbitrażowego, a wyda-
niem orzeczenia. W odpowiedzi na praktyczne potrzeby stron, które są zainteresowane 
jak najszybszym wydaniem rozstrzygnięcia, coraz więcej stałych sądów arbitrażowych 
oferuje możliwość prowadzenia postępowania arbitrażowego w  trybie przyspieszo-
nym w  stosunku do spraw nieskomplikowanych, o  stosunkowo niewielkiej wartości 
przedmiotu sporu. Celem wprowadzenia trybu fast track jest zwiększenie szybkości 
postępowania arbitrażowego, zmniejszenia jego kosztów m.in. poprzez wydawanie 
rozstrzygnięcia przez arbitra jedynego oraz odformalizowanie procedur. Omówienie 
procedury fast track nastąpi poprzez prawnoporównawcze ujęcie Regulaminów Mię-
dzynarodowej Izby Handlowej (ICC), Sztokholmskiej Izby Handlowej (SCC) oraz Sądu 
Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Słowa klucze: postępowanie przyspieszone, arbitraż, fast track, szybkość, procedura 
uproszczona.

Summary
The aim of this paper is to analyse the expedited procedure in arbitration. The increase 
in number of arbitral institutions creating such special rules for expedited proceedings 
demonstrates the need for speed, flexibility and transparency in arbitration proceedings. 
As a result many important international arbitration institutions offer specific rules for 
fast track arbitration. The rules provide for expedited procedure by granting the parties 
strict timelimits and limitation of procedural steps. In cases of simple nature of the case 
there is a possibilty that award will sooner be rendered. The arbitration in expedited 
procedure shall be decided by a sole arbitration. This solution will also reduce the cost 
of arbitration proceedings. To analyse the expedited procedure it will be compared 
with the Rules of International Chamber of Commerce (ICC), Stockholm Chamber of 
Commerce (SCC) and Lewiatan Court of Arbitration. 

Keywords: expedited procedure, arbitration, fast track, speed, limitation of proce-
dural steps.
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Paweł Karkowski

Umowne a ustawowe prawo do odstąpienia 
od umowy
Contractual and statutory right of withdrawal from a contract

1. Zagadnienia ogólne

Umowa jest jednym z podstawowych oraz najczęściej używanych narzędzi 
dokonywania czynności prawnych w obrocie gospodarczym. „Dochodzi ona 
do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron”1. Zasadą 
jest nierozwiązywalność umów, czyli inaczej pacta sunt servanda. Jednakże 
prawo cywilne, które reguluje obrót gospodarczy nie może być aż tak sztywne 
i także od tej zasady muszą zachodzić wyjątki. Taki wyjątek stanowi późniejsze 
rozwiązanie umowy przez strony stosunku z ich woli, wypowiedzenie umowy 
o charakterze ciągłym, a także odstąpienie od umowy. 

Odstąpienie od umowy jest to uprawnienie prawnokształtujące, gdyż daje 
możliwość do jednostronnego zniweczenia stosunku prawnego i dochodzi do 
skutku poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie stosunku na podstawie 
art. 61 par. 12. Można je podzielić na dwa typy. Pierwszy stanowi art. 395 k.c., 
który dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia takiej 
klauzuli w umowie, czyli tzw. umowne prawo odstąpienia od umowy. Natomiast 
drugi sposób stanowią art. 491 do 496 k.c. czyli tzw. ustawowe odstąpienie od 
umowy z powodu zwłoki dłużnika. Do tego dochodzą inne szczególne przepisy 
prawne ustawowego prawa od odstąpienia, które regulują możliwość odstąpie-
nia od umowy w innych przypadkach np. art. 560 k.c., które ustanawia takie 
uprawnienie w przypadku rękojmi za wady rzeczy sprzedanej czy art. 635 k.c. 

 1 Z. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2015, s. 221.
 2 Tenże, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2014, s. 362. Wyrok SN z 10.05.2013 r. 
(I CSK 411/12, Legalis).
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w przypadku umowy o dzieło. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest 
określenie wzajemnych relacji tych instytucji oraz odpowiedź na pytanie czy 
przepisy umownego prawa odstąpienia od umowy można stosować per analo-
giam do ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

2. Umowne prawo odstąpienia

Umowne prawo odstąpienia od umowy zostało uregulowane w art. 395 k.c. i sta-
nowi swoistego rodzaju przyzwolenie ustawowe na zawarcie w umowie klauzuli, 
która uprawnia jedną lub obie strony do odstąpienia od umowy w wyznaczonym 
czasie. Strona wykonuje takie prawo poprzez złożenie oświadczenia drugiej 
stronie. Ustawa nie przewiduje ograniczeń w ustanawianiu takich klauzul co do 
rodzaju umowy. Przepis ten jest zawarty w Tytule III Księgi III Kodeksu Cywil-
nego, który jest zatytułowany „Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych”. 
Toteż nie ma znaczenia czy taka umowa jest umową wzajemną czy też nie. Wraz 
z tą instytucją wiąże się wiele kwestii szczegółowych, które wymagają analizy. 

Pierwszą z nich jest skutek wykonania umownego odstąpienia od umowy. 
W doktrynie nie ma wątpliwości, że takie odstąpienie wywołuje skutek ex tunc3, 
ze względu na treść art. 395 par. 2 zd. 1 „w razie wykonania prawa odstąpienia 
umowa uważana jest za niezawartą”. Kwestią sporną pozostaje jednak fakt czy 
taki rodzaj odstąpienia wywołuje skutek rzeczowy, czy obligacyjny. Temat ten 
jest niezwykle szeroki, budzący kontrowersje oraz bogato opisany zarówno przez 
doktrynę jak i orzecznictwo. W mojej opinii należy przychylić się do prezento-
wanego przez część doktryny stanowiska, że odstąpienie od umowy wywołuje 
skutek rzeczowy bez względu na przedmiot, chociaż wydaje się to stanowi-
sko mniej powszechne. Skoro bowiem umowa uważana jest za niezawartą, to 
stwierdzenie, że odstąpienie na podst. art. 395 k.c. wywołuje skutek obligacyjny 
powodowałoby, że umowa niezawarta wcześniej przeniosła własność.4

Drugą kwestią jest charakter takiej klauzuli. Czy jest to warunek w rozu-
mieniu art. 89 k.c., instytucja podobna do której powinno się stosować przepisy 
o warunku w drodze analogii czy zupełnie odrębna instytucja prawa cywilnego. 

 3 Zob. B. Jelonek-Jarco, Umowne prawo odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.), „Przegląd 
Sądowy” nr 6, 2008, s. 70; Wyrok SN z 27.03.2008 r. (II CSK 477/07, Legalis); W. Popiołek [w:] 
Pietrzykowski K., (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, wyd. 8, Warszawa 2015.
 4 Por. E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Kraków 1974, s. 122, odmiennie 
natomiast m.in A. Zbiegień-Turzańska A. [w:] K. Osajda, (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, 
Warszawa 2017. 
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Warunek jest to zdarzenie przyszłe i niepewne, natomiast umowne prawo odstą-
pienia od umowy jest zdarzeniem na pewno przyszłym, które dokonuje się 
poprzez wolę jednej ze stron umowy i co do zasady też można stwierdzić, że 
niepewne, ponieważ nie wiadomo czy osoba uprawniona z niego skorzysta. 
Z tego też powodu przypomina warunek potestatywny, czyli taki warunek który 
zależy od woli osoby pozostającej stroną stosunku prawnego. W tym wypadku 
mielibyśmy do czynienia z warunkiem czysto potestatywnym - si voluero, gdyż 
jest to zdarzenie wyłącznie zależące od woli strony. Taki warunek zasadniczo 
uznawany jest za niedopuszczalny w polskim porządku prawnym5. Niemniej 
jednak nie można przyjąć założenia, iż jest to dozwolony przez ustawę warunek 
potestatywny rozwiązujący mimo, że praktyczne skutki są zbliżone. Słusznie 
bowiem zauważa B. Jelonek-Jarco, iż umowne prawo odstąpienia powoduje 
możliwość zniweczenia stosunku prawnego poprzez wykonanie uprawnienia 
prawnokształtującego, którego skutek skutek powstał w momencie dokonania 
czynności, natomiast „warunek co do zasady nie ma mocy wstecznej (art. 90 
k.c.), a skutki jego ziszczenia następują bezpośrednio, bez potrzeby składania 
oświadczenia woli przez strony”6. Stąd są to dwie oddzielne instytucje, ale bardzo 
podobne co do skutku. Można więc przyjąć wniosek, iż do umownego prawa 
odstąpienia należy w drodze analogii stosować przepisy o warunku. W orzecz-
nictwie i doktrynie można spotkać się ze stwierdzeniem brzmiącym nastę-
pująco: „zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia w skutkach odpowiada 
warunkowi”7.

Wydaje się również, że umowne prawo odstąpienia uregulowane w art. 395 
k.c. jest przepisem względnie obowiązującym. Jest to swoistego rodzaju przy-
zwolenie na zawarcie klauzuli do odstąpienia w umowie, czyli de facto wyraże-
nie woli stron. Wydawałoby się to nie do końca jasne, gdyby strony nie mogły 
ukształtować późniejszych relacji a także skutków wg własnej woli. Mogą one 
to uczynić zarówno do późniejszych rozliczeń, jak i określić ewentualny skutek 
odstąpienia jako ex nunc8. W przypadku takiego określenia powyższa klauzula 
staję się jeszcze bardziej podobna do instytucji warunku.

Powyższe zagadnienia wiążą się z kwestią czy do instytucji umownego prawa 
odstąpienia należy stosować art. 157 par. 1 k.c. i ewentualne skutki zawarcia 
takiej klauzuli mimo konieczności przestrzegania zakazu ustanowionego w tym 

 5 Wyrok SN z 11.08.2011 r. (I CSK 605/10, Legalis); P. Sobolewski, [w:] K. Osajda (red.) 
Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.
 6 B. Jelonek-Jarco, dz. cyt., s. 73
 7 Wyrok SN z 8.12.2004 r. (I CK 191/04, Legalis)
 8 Wyrok SN z 23.01.2008 r. (V CSK 379/07, Legalis); B. Jelonek-Jarco, dz. cyt., s. 70, 
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artykule. Artykuł ten stanowi bowiem zakaz przenoszenia własności nierucho-
mości pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Już zostało ustalone, że 
do tej instytucji powinno się stosować przepisy o warunku w drodze analogii, 
a najbardziej doniosłe znaczenie ma właśnie ten przepis. Podnoszone są głosy 
w doktrynie, że konieczność stosowania art. 157 par. 1 k.c. wiąże się z tym jaki 
przyjmuje się skutek odstąpienia - rzeczowy czy obligacyjny. Jednakże moim 
zdaniem do art. 395 k.c. zawsze powinien mieć zastosowanie zakaz z art. 157 
par. 1 k.c., ze względu na pewność obrotu gospodarczego oraz podobieństwo 
tych instytucji. Ponadto ważny argument przedstawia E. Drozd argumentujący, 
że skoro warunek wywołuje skutek ex nunc, a umowne prawo odstąpienia ex 
tunc to tym bardziej powinien mieć zastosowanie art. 157 par. 1 k.c.9 

Natomiast przeważający pogląd w doktrynie stanowi, że gdy w umowie 
zobowiązująco-rozporządzającej przeniesienia własności nieruchomości zawrze 
się warunek (w tym wypadku umowne prawo odstąpienia od umowy i stosuje 
się te przepisy per analogiam) to należy stosować art. 58 par. 1 oraz 3 k.c.10 
Z tego powodu moim zdaniem należy przyjąć, iż wyłączony jest skutek rozpo-
rządzający, a umowa zobowiązująca jest ważna ponieważ jeśli strony chciałyby 
się zobowiązać i jednocześnie przenieść nieruchomość to na pewno chciałyby 
się chociaż zobowiązać.

3. Ustawowe prawo odstąpienia

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (poza przepisami szczególnymi) 
zostało określone od art. 491 k.c. do art. 496 k.c. Art. 491 k.c. stanowi, że w przy-
padku zwłoki jednej ze stron druga strona może wyznaczyć drugiej stronie 
odpowiedni dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy strona 
będąca w zwłoce nie spełni swojego świadczenia w tym terminie druga strona 
będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Termin ten musi być odpowiedni, 
co oznacza że dłużnik będzie w stanie w tym czasie spełnić świadczenie. Przepis 
ten został umiejscowiony Dziale III Tytułu VII Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego 
zatytułowanego „Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wza-
jemnych”. Nie budzi więc wątpliwości fakt, że to specjalne uprawnienie nadane 
drugiej stronie stosunku prawnego i które jest wyjątkiem od zasady pacta sunt 

 9 E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Kraków 1974, s. 128.
 10 K. Gołębiowski, [w:] Gniewek E., Machnikowski P., (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, 
wyd. 7, Warszawa 2016.
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servanda ma zastosowanie tylko do umów wzajemnych. Na podstawie art. 476 
k.c. dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia swojego świadczenia w termi-
nie i powyższe opóźnienie jest spowodowane okolicznościami za które dłużnik 
ponosi odpowiedzialność.

Skutki takiego odstąpienia reguluje wprost art. 494 k.c., który zarówno 
w doktrynie jak i orzecznictwie wywołuje szereg rozbieżności interpretacyjnych. 
Stanowi on, że strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem wszystko co od 
siebie otrzymały na mocy umowy, a ponadto strona która odstępowała może na 
zasadach ogólnych domagać się naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 
zobowiązania. Takiego odszkodowania można się zatem domagać na podstawie 
art. 471 k.c. „W następstwie złożenia oświadczenia o odstąpieniu łączący strony 
stosunek prawny wygasa (a wraz z nim stosunki akcesoryjne). Umowa wzajemna 
przestaje wiązać – strony nie są już wzajemnie zobowiązane do świadczeń w niej 
przewidzianych (por. wyr. SA w Warszawie z 7.3.2001 r., I ACA 512/00, OSA 
2002, Nr 6), natomiast powstają nowe roszczenia określone w ustawie (por. np. 
wyr. SA w Gdańsku z 14.2.2014 r., I ACA 682/13, Legalis)”11. 

Zagadnieniem najbardziej kontrowersyjnym związanym z art. 494 k.c. jest 
skutek odstąpienia od umowy. Czy odstąpienie na tej podstawie wywołuje sku-
tek ex tunc czy ex nunc. Dominującym poglądem zdaje się wydawać pogląd 
o wywołaniu skutku ex tunc12. M. Kondek argumentuje, że skutek ex tunc wynika 
z brzmienia art. 494 k.c. ponieważ jeśli by stwierdzić, że art. 494 k.c. wywołuje 
skutek ex nunc to zwrot zawarty w tym przepisie o możliwości domagania się 
odszkodowania byłby niepotrzebny, gdyż możliwość domagania się odszkodowa-
nia wynikałaby z natury zobowiązania, a tak jest to swoistego rodzaju rozszerze-
nie reżimu odpowiedzialności kontraktowej13. Zupełnie odmiennie w tej kwestii 
wypowiada się m.in. F. Zoll, który stoi na stanowisku tzw. teorii przekształcenia14. 
Natomiast „odstąpienie od umowy wzajemnej, w której świadczenie jednej ze 
stron ma charakter ciągły, wywołuje bezsprzecznie skutek ex nunc”15.

W polskiej doktrynie prawnej nie jest jasne czy art. 494 k.c. wywołuje sku-
tek rzeczowy czy obligacyjny. W orzecznictwie dominuje pogląd stanowiący, 
że w przypadku rzeczy ruchomych występuje skutek rzeczowy16, natomiast 

 11 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. T. II. Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wpro-
wadzające, wyd. 8, Warszawa 2015.
 12 Wyrok SN z 28.11.2008 r. (V CSK 215/08, Legalis).
 13 K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017.
 14 F. Zoll [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. 
Olejniczak, wyd. 2 Warszawa 2014, s. 1232.
 15 Wyrok SN z 15.05.2007 r. (V CSK 30/07, LEX).
 16 Uchwała SN(7) z 27.02.2003 r. (III CZP 80/02, LEX).
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w przypadku nieruchomości skutek obligacyjny17. Jednakże M. Kondek wskazuje, 
iż „nie ma podstaw do różnicowania skutków odstąpienia od umowy przeniesie-
nia własności nieruchomości, skoro skutki jej zawarcia są w każdym razie takie 
same”18. Większość komentatorów również jest tego zdania, natomiast są oni 
podzieleni na temat tego, który skutek jest właściwy. Na stanowisku o rzeczo-
wym skutku stoi E. Drozd, który tak samo jak w przypadku umownego prawa 
odstąpienia argumentuje to w następujący sposób: skoro „umowa zobowiązująca 
stanowiąca podstawę dla umowy przenoszącej własność upada ex tunc, to chyba 
i umowa przenosząca własność upada automatycznie”19. Natomiast wydaje się 
mimo wszystko, że dominujący stanowi pogląd o tylko obligacyjnym skutku, 
który przestawiają m. in. A. Olejniczak i F. Zoll argumentując, że „skoro nie 
neguje się zawarcia umowy i nie neguje się istnienia zobowiązania, które nie 
zostało wykonane, to nie neguje się także istnienia w chwili zawierania umowy 
tytułu do przeniesienia prawa”20.

Ugruntowane natomiast jest stanowisko, iż w przypadku art. 494 k.c. moż-
liwe jest dochodzenie kary umownej zastrzeżonej w umowie21. Jest to substy-
tut odszkodowania, a przepis ten wprost stanowi o możliwości domagania się 
odszkodowania na podstawie przepisów ogólnych. 

4. Wzajemna relacja art. 395 k.c. i art. 492 k.c.

W tym miejscu pojawia się pytanie jaka jest wzajemna relacja obu reżimów 
prawnych - ustawowego i umownego prawo odstąpienia od umowy oraz jak 
należy zakwalifikować art. 492 k.c. Artykuł ten stanowi, że jeżeli uprawnienie 
do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewy-
konania zobowiązania w określonym terminie, a strona dopuszcza się zwłoki to 
druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 
Jest więc to też rodzaj zastrzeżenia umownego dzięki któremu strona może od 
umowy odstąpić, które z pozoru jest bardzo podobne do art. 395 k.c. „Ewentu-
alne skorzystanie z niego służy ochronie wierzyciela, który liczył na uzyskanie 

 17 Uchwała SN(7) z 30.11.1994 r. (III CZP 130/94, LEX).
 18 M. Kondek M. [w:] K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz,  wyd. 16, Warszawa 2017.
 19 E. Drozd, dz. cyt., 126.
 20 A. Olejniczak, [w:] A. Kidyba, (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III: Zobowiązania 
- część ogólna, Warszawa 2014, powołując się na F. Zoll [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 6: 
Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, wyd. 2 Warszawa 2014, s. 1229-1230.
 21 Wyrok SN z 29.06.2005 r. (V CK 105/05, LEX)
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świadczenia w terminie ściśle określonym. Jednocześnie stanowi to sankcję dla 
dłużnika za zwłokę”22.

Po pierwsze należy stwierdzić, że umowne prawo odstąpienia od umowy 
i ustawowe prawo odstąpienia od umowy są dwiema różnymi regulacjami. 
Pytanie brzmi czy ze względu na podobieństwo tych instytucji - „celem usta-
wodawcy było niewątpliwie we wszystkich tych przypadkach uregulowanie 
jednej instytucji, choć mającej różne źródła i funkcje”23 - to można stosować art. 
395 par. 2 zd. 1 do ustawowego prawa odstąpienia. Zdania są oczywiście w tej 
materii podzielone, jednakże moim zdaniem należy przychylić się do poglądu 
na temat samodzielności regulacji zawartej w art. 494 k.c. Tak też wypowiedział 
się w tej kwestii Sąd Najwyższy24. W tej regulacji nie ma mowy o tym, że umowę 
uważa się za niezawartą, lecz jest napisane, iż strony muszą zwrócić wszystko 
co świadczyły. Bardzo podobne stwierdzenie zawarte jest w art. 395 par. 2 zd. 
2 więc skoro w obu przepisach ustawodawca zdecydował się zawrzeć podobne 
zdanie, aczkolwiek w jednym przepisie pominął stwierdzenie, iż umowę uważa 
się za niezawartą tzn., że oba przepisy zostały celowo inaczej uregulowane i nie 
możemy mówić o luce prawnej. Jednakże głosy przeciwne są tak samo, jeśli nie 
nawet częściej spotykane w doktrynie.

Decydujące znaczenie ma stwierdzenie jaki charakter ma art. 492 k.c. Jeśli 
bowiem zostałoby stwierdzone, że jest to typ umownego prawa odstąpienia od 
umowy, albo chociaż powinno się stosować do niego przepisy art. 395 per ana-
logiam to przepis art. 492 k.c. byłby poddany reżimowi umownego prawa odstą-
pienia od umowy. Oznaczałoby to przede wszystkim, że zastrzeżenie z art. 492 
k.c. nie mogłoby być zawarte w umowie przenoszącej własność nieruchomości 
ze względu na art. 157 par. 1 k.c. Problem by występował również z terminem, 
gdyż w obu musi być zastrzeżony termin tyle, że innego typu. Przykładowo 
w umowie zostałaby zawarta klauzula, że stronie przysługuje prawo do odstąpie-
nia od umowy w przypadku niewykonania swojego zobowiązania przez drugą 
stronę w okresie pięciu dni. Co się dzieje po upływie tych pięciu dni? Strona 
musi wyznaczyć dodatkowy termin na podstawie art. 491 k.c. czy może stronie 
już nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Sąd Najwyższy wypowiedział się, że art 492 k.c. nie jest lex specialis do art. 
395 k.c., ale jest wyjątkiem od zasady zawartej w art. 491 k.c. i powinien być 

 22 M. Wojewoda, Lex commissoria (art. 492 zd. 1 k.c.) a umowne prawo odstąpienia (art. 
395 k.c.), [w:]  Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, (red.) W. J. Katner, 
U. Promińska, Warszawa 2010, s. 542
 23 M. Kondek [w:] K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 16, Warszawa 2017.
 24 Wyrok SN z 30.01.1998 r. (III CKN 279/97, Legalis).
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traktowany wąsko, zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendae. Ponadto 
stwierdził, że uprawnienie do odstąpienia bez „ostrzeżenia” jest dopuszczalne 
tylko w tym jednym przypadku25. W takim samym tonie wypowiada się B. 
Jelonek-Jarco. Stwierdza ona, że art. 492 k.c. jest częścią ustawowego prawa 
odstąpienia od umowy, co wynika z systematyki kodeksu cywilnego, a także 
z celu obydwu regulacji26. Jedna służy ułatwieniu procesu odstąpienia od umowy 
w przypadku zwłoki drugiej strony, druga natomiast pozostawia określony czas 
do namysłu stronom.

Należy w pełni podzielić pogląd o tym, że art 492 k.c. przewiduje ustawowe 
prawo odstąpienia od umowy oraz o odmienności tej instytucji od art. 395 k.c. 
Jest to tak jak wskazał Sąd Najwyższy wyjątek od zasady ustanowionej w art. 
491 k.c. Art. 491 k.c. jest swoistego rodzaju uprawnieniem w przypadku umów 
wzajemnych do „wyjścia” ze stosunku prawnego, który jest niekorzystny dla 
strony ponieważ druga strona nie spełnia swojego świadczenia. Art. 492 k.c. 
tylko upraszcza tą procedurę i nie może być tu mowy o podobieństwie do umow-
nego prawa odstąpienia, które w swej istocie jest bardzo podobny do warunku. 
Zastrzeżenie klauzuli lex commissoria z art. 492 k.c. może być wprowadzone do 
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Skoro art. 491 k.c. nie ogranicza 
możliwości odstępowania od umów tylko do ruchomości, to tak samo ma się to 
do art. 492 k.c. Rzeczą niedorzeczną byłoby gdyby (tak jak było to wskazane) 
zostałaby zawarta klauzula, że stronie przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy w przypadku niewykonania swojego zobowiązania przez drugą stronę 
w okresie pięciu dni i po upływie tych pięciu dni strona musi wyznaczać dodat-
kowy termin z art. 491 k.c. Oczywiście jest możliwe zawarcie umownego prawa 
odstąpienia od umowy z art. 395 k.c. pod warunkiem zawieszającym, który 
musiałby być spełnione w określonym czasie27, ale nie warunkiem spełnienia 
świadczenia przez drugą stronę. Słusznie zauważa bowiem Z. Banaszczyk, że 
art. 395 k.c. będzie miał „zastosowanie w odniesieniu do umów wzajemnych 
w tych wszystkich sytuacjach, w których  przewidzianą przez strony przesłanką 
odstąpienia nie będą okoliczności związane z niewykonaniem zobowiązania”28 
Wydaje się więc, że w takiej sytuacji ten pięciodniowy termin należałoby uznać 
za niezastrzeżony, a taką klauzulę traktować jako lex commissoria z art. 492 k.c., 

 25 Postanowienie SN z 20.03.2014 r. (I CSK 404/13, Legalis).
 26 B. Jelonek-Jarco, dz. cyt.
 27 P. Machnikowski, [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 
wyd. 7, Warszawa 2016.
 28 Z. Banaszczyk, Umowne i ustawowe prawo odstąpienia - zagadnienia wybrane, [w:] Oblicza 
prawa cywilnego Księga Jubileuszowa dedykowana Janowi Błeszyńskiemu (red.) K. Szczepanowska-
-Kozłowska, Warszawa 2013, s. 40.
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o ile oczywiście inne przesłanki z tego artykułu zostały spełnione. Należy również 
podkreślić, że w porównaniu do art. 395 k.c. art. 492 k.c. jest przepisem bez-
względnie obowiązującym. Terminy w tych przepisach także są zupełnie różne. 
Art. 395 k.c. określa termin ostateczny/maksymalny, natomiast art. 492 k.c. 
określa termin początkowy.29 Tak też w swoim orzeczeniu wypowiedział się Sąd 
Apelacyjny w Warszawie: „w myśl art. 492 KC wierzyciel może bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej 
zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle 
określonym, w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego. Nie chodzi w tym przypadku o wyznaczanie terminu ad 
quem do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu do umowy, lecz o wyznacze-
nie ściśle określonego terminu do spełnienia świadczenia, z upływem którego 
powstaje (a quo) prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy”30. W przypadku 
umownego prawa odstąpienia nie ma mowy o odszkodowaniu31, natomiast art. 
494 k.c. wprost odsyła do przepisów ogólnych w tym zakresie.

Jednakże, jak to w każdym punkcie niniejszego artykułu, także i w tym należy 
wskazać, że istnieje pogląd odmienny, który wskazuje konieczność wyznaczenia 
terminu z art. 395 k.c. do art. 492 k.c. czyli terminu w którym odstąpienie z art. 
492 k.c. może zostać wykonane32.

5. Zakończenie

Instytucja odstąpienia od umowy budzi wiele rozbieżności interpretacyjnych 
zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Problem ten jest niezwykle doniosły ze 
względu na praktyczne konsekwencje stosowania tej instytucji. W zależności od 
tego jaki pogląd doktryny zostanie przyjęty takie konsekwencje zostaną wywo-
łane. Konsekwencje te są od siebie momentami diametralnie różne co zdecydo-
wanie wpływa negatywnie na pewność obrotu gospodarczego. Z punktu widzenia 
uczestnika obrotu gospodarczego ma znaczenie czy  klauzula lex commissoria 
z art. 492 k.c. może być zawarta w umowie przenoszącej własność nieruchomości 
oraz czy skutek odstąpienia od umowy jest rzeczowy czy obligacyjny.

 29 Tamże.
 30 Wyrok SA w Warszawie z 8.01.2013 r. (I ACa 793/11, Legalis).
 31 Wyrok SN z 6.05.2004 r. (II CK 261/03, Legalis).
 32 Zob. A. Zbiegień-Turzańska [w:] K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 16, Warszawa 
2017.
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Trzeba jasno zaznaczyć, że mimo pewnych podobieństw umowne i ustawowe 
prawo odstąpienia od umowy są różnymi regulacjami. Art. 492 k.c. jest wyjąt-
kiem od zasady ustanowionej w art. 491 k.c. i nie ma nic wspólnego z art. 395 
k.c. Toteż należy definitywnie odrzucić możliwość zakwalifikowania art. 492 k.c. 
do umownego prawa odstąpienia od umowy, a także konieczność wyznaczania 
do klauzuli zawartej w art. 492 k.c. terminu końcowego zawartego w art. 395 
k.c. Art. 492 k.c. jako ustawowe prawo odstąpienia od umowy jest regulacją 
pełną, a także przepisem bezwzględnie obowiązującym. Natomiast art. 395 
k.c. jest przepisem względnie obowiązującym i strony same mogą w umowie 
określić skutki jego zastosowania. Należy również stwierdzić, że klauzula lex 
commissoria z art. 492 k.c. może być zawarta w umowie przenoszącej własność 
nieruchomości, a umowne prawo odstąpienia od umowy z art. 395 k.c. nie, ze 
względu na podobieństwo do instytucji warunku.

W mojej opinii należy odmiennie określić skutki poszczególnych rodzajów 
odstąpień od umowy. Umowne prawo odstąpienia od umowy z art. 395 k.c. 
wywołuje zdecydowanie skutek ex tunc (chyba, że strony zastrzegą inaczej) ze 
względu na sformułowanie „uważa się umowę za niezawartą”. Z tego też powodu 
należy określić skutek rzeczowy tego odstąpienia zarówno do ruchomości jak 
i nieruchomości. Tak jak to było wskazywane umowa niezawarta nie może moim 
zdaniem przenosić własności rzeczy. W przypadku art. 494 k.c. sytuacja jest 
bardziej skomplikowana. Moim zdaniem, tak jak już to zostało powiedziane, 
regulacja ta jest pełna i nie można do niej stosować art. 395 k.c. w drodze analogii. 
Przyjmując skutek ex tunc odstąpienia wynikający z samego brzmienia i istoty 
tego przepisu należy również stwierdzić, że powinno się przyjąć w tym wypadku 
skutek rzeczowy. Aczkolwiek przyjmując również przekonującą argumentację co 
do skutku ex nunc wniosek ten już byłby moim zdaniem nie na miejscu. Należy 
mieć jednak na uwadze, że w obecnym stanie prawnym istnieje ugruntowana 
linia orzecznicza Sądu Najwyższego, która w tym przypadku określa skutek 
rzeczowy co do ruchomości oraz obligacyjny co do nieruchomości. Przepis ten 
budzi tyle kontrowersji, iż taki kompromis obydwu stanowisk jest rozwiąza-
niem, które powinno być de lege lata stosowane ze względu na pewność obrotu 
gospodarczego33. 

 33 E. Drozd również wskazuje, że to jakiego rodzaju skutki prawne odstąpienia będą sto-
sowane w praktyce zależy od orzecznictwa Sądu Najwyższego tak: Drozd E. Rozwiązanie umowy 
przenoszącej własność nieruchomości [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 
1997, s. 20
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch niezwykle doniosłych prak-
tycznie, a także budzących kontrowersje interpretacyjne regulacji - umownego prawa 
odstąpienia od umowy uregulowanego w art. 395 k.c. oraz ustawowego prawa odstą-
pienia od umowy uregulowanego w przepisach od art. 491 k.c. do 496 k.c. Problemem 
są nie tylko same trudności interpretacyjne poszczególnych uregulowań tj. podobień-
stwo do warunku art. 395 k.c., skutki wykonania uprawnień z tych artykułów czy też 
ich względne albo bezwzględne obowiązywanie, ale przede wszystkim ich wzajemny 
stosunek względem siebie, który będzie stanowił rdzeń rozważań. Autor przeprowadzi 
analizę tej relacji odpowiadając na pytanie czy przepisy umownego prawa odstąpienia 
od umowy można stosować per analogiam do ustawowego prawa odstąpienia od 
umowy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku art. 492 k.c., który swoim brzmieniem 
przypomina art. 395 k.c. Odpowiadając na to pytanie Autor rozwieje wątpliwości co do 
sposobu i skutków stosowania art. 492 k.c.

Słowa kluczowe: lex commissoria, odstąpienie od umowy, skutek odstąpienia

Summary
The purpose of this article is to present two extremely important and controversial in 
case of interpretation regulations - the contractual right of withdrawal from the contract 
governed by art. 395 of the Polish Civil Code and the statutory right of withdrawal from 
the contract regulated by art. 491 up to 496 of the Polish Civil Code. The problem is 
not only the difficulty of interpretation of individual regulations for instance similarity 
to the condition of art. 395 of the Polish Civil Code, the effect of exercising the pow-
ers of these articles and their relative or absolute validity, but above all their mutual 
relationship with one another, which will constitute the core of the deliberations. The 
author will analyze the relationship by answering the question whether the provisions 
of the contractual right of withdrawal can be applied by analogy to the statutory right 
of withdrawal. This is particularly important in the case of art. 492 of the Polish Civil 
Code, which resembles art. 395 of the Polish Civil Code. In answering this question 
the author will dispel doubts about the manner and effects of the application of art. 
492 of the Polish Civil Code.

Keywords: lex commissoria, withdrawal from the contract, effect of withdrawal
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David Lutz

Financial Management and the Virtuous Life1

Zarządzanie finansami a prawe życie

“Money must serve, not rule!” – Pope Francis, Evangelii Gaudium

Finance can be ethical. In order to understand how this is possible, we must 
first understand both the purpose of financial management and the purpose 
of a human life.

The Purpose of Financial Management

According to the dominant theory of financial management, agency theory, the 
purpose of management is to maximize long-term shareholder value, measu-
red by share price. There are, however, several problems with agency theory. 
First, the theory’s very name is based upon the false assumption that the senior 
managers and directors of a corporation are agents of its shareholders. This is 
a misunderstanding of the principal-agent relationship. Corporate managers are, 
in fact, not agents of the corporation’s shareholders, but agents of the corporation 
itself. According to business law professor Margaret Blair: “Corporate officers 
and managers are agents of the corporation (not of the shareholders) and are 
subject to the oversight of directors. But the board itself is empowered to act 
for the corporation without being subject to the oversight or direction of any of 
the other participants in the corporation2.”

 1 This paper was presented in February 2016 in Budapest, Hungary at a conference of the 
KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban = Christian Social Principles in the Econ-
omy) Institute on “Finance in the Light of Morality.” I am extremely grateful to Dr. Laura Sarolta 
Baritz, O.P., economist and Dominican Sister, and her administrative assistant, Gergely Dabóczi, 
for organizing this excellent conference and inviting me to participate in it.
 2 Margaret M. Blair, “Corporate Law and the Team Production Problem,” in Claire A. Hill 
& Brett H. McDonnell, eds. Research Handbook on the Economics of Corporate Law (Cheltenham, 
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A second problem is that agency theory is unethical. In many situations, the 
managerial decision that would lead to maximization of long-term shareholder 
value would also be an ethical decision. In 1994 I worked with a company in 
Estonia that was struggling to make the transition from socialism to the global 
market economy. It was on the brink of insolvency because of a mistake in its cost 
accounting. Correcting this mistake not only increased the firm’s profitability, 
but also was indisputably ethical. In other cases, however, a shareholder value 
maximizing decision would be unethical. A publisher of academic books might 
be able to increase its share price significantly by switching to the publication 
of pornography. But doing so would be unethical. As the U.S. Conference of 
Catholic Bishops has recently affirmed: “Producing or using pornography is 
gravely wrong3.”

A third problem is that the widespread belief that corporate managers are 
legally obligated to maximize shareholder value is incorrect. In the words of 
business law professor Lynn Stout: “Shareholder value ideology is just that—an 
ideology, not a legal requirement or a practical necessity of modern business 
life. United States corporate law does not, and never has, required directors 
of public corporations to maximize either share price or shareholder wealth4”. 
Nevertheless, “by the turn of the millennium … business and policy elites in 
the United States and much of the rest of the world as well accepted as a truth 
that should not be questioned that corporations exist to maximize shareholder 
value5.” Furthermore, even if shareholder value maximization were required by 
law, such a law would by unjust and, consequently, non-binding. As St. Augustine 
tells us, “An unjust law is no law at all6”.

Shareholder value maximization is sometimes interpreted to mean produ-
cing the maximum increase in share price that can be achieved without doing 
anything unethical. But words mean what they mean. Unless a prohibition of 
unethical means is explicitly added, “maximization” means reaching the highest 
attainable value. Anything less than 100% of the greatest level of shareholder 
value that mangers could possibly achieve is not maximization. Furthermore, 
if shareholder value maximization were understood as increasing share price 
to the highest possible level without doing anything unethical, ethics would 

UK & Northampton, Massachusetts: Edward Elgar, 2012), 42.
 3 U. S. Conference of Catholic Bishops, Create in Me a Clean Heart: A Pastoral Response to 
Pornography (Washington: USCCB, 2015), 5.
 4 Lynn Stout, The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, 
Corporations, and the Public (San Francisco: Berrett-Koehler, 2012), 3.
 5 Stout, Shareholder Value Myth, 4.
 6 Augustine, De Libero Arbitrio, I, v, 11.
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play the role of merely a side constraint on the pursuit of profit. Ethics should, 
instead, provide the purpose of financial management. As Pope Francis tells us: 
“The principle of the maximization of profits … reflects a misunderstanding of 
the very concept of the economy7”.

The dominant theory of business ethics today is stakeholder theory, according 
to which the purpose of financial management is to benefit all stakeholders. 
A “stakeholder” is understood to be “any group or individual who can affect or is 
affected by the achievement of the organization’s objectives8”. The main mistake of 
stakeholder theory is that it fails to strike at the root of agency theory’s mistakes: 
materialism and individualism. Agency theory is rooted in the individualistic 
social contract tradition of political philosophy, which is, in turn, rooted in 
metaphysical materialism. According to a materialist worldview, abstract entities 
such as corporations do not exist; only individuals exist. As Michael Jensen and 
William Meckling put it: “It is important to recognize that most organizations 
are simply legal fictions that serve as a nexus for a set of contracting relation-
ships among individuals9”. Agency theory is individualistic and contractarian; 
stakeholder theory merely increases the number of individual parties to the 
social contract. Agency theory gives managers one target. Stakeholder theory 
tells them to aim at many different targets at the same time.

According to the social contract tradition, human beings are naturally indi-
vidualistic and human organizations are artificial. But, as Aristotle correctly tells 
us, a human person is “by nature a political animal10”. According to the principle 
of solidarity, we achieve our good as human persons only in community with 
other human persons. Therefore, the true purpose of financial management is 
neither to maximize shareholder value nor to benefit all stakeholder groups, but 
to promote the common good, the good of the corporation itself, understood 
as a community, and the good of the larger communities to which it belongs. 
As Pope Francis tells us: “The dignity of each human person and the pursuit of 
the common good are concerns which ought to shape all economic policies11.”

Aristotle distinguishes two species of wealth-acquisition, one natural and one 
unnatural. The natural way of acquiring wealth is a part of managing a household. 

 7 Francis, Encyclical Letter Laudato Si’, 195.
 8 R. Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach (Boston: Pitman, 
1984), 46.
 9 Michael C. Jensen & William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs, and Ownership Structure,” Rev. Version, in Economics and Social Institutions: Insights from 
the Conferences on Analysis & Ideology, ed. Karl Brunner (Boston, Martinus Nijhoff, 1979), 170-71.
 10 Aristotle, Politics, I, 2.
 11 Francis, Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium, 203.
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It uses money as a means to the end of securing the goods necessary for the mem-
bers of the household to live virtuous lives. Natural wealth-acquisition is limited, 
“for the amount of property which is needed for a good life is not unlimited12”. 
With the unnatural way of acquiring wealth, which is practiced by merchants, 
according to Aristotle, money is not a means but the end and the acquisition of 
money is unlimited, for merchants “increase their hoard of coin without limit13.”

St. Thomas Aquinas follows Aristotle in distinguishing natural and unnatural 
management, but recognizes the possibility that commerce can avoid being 
vicious:

A tradesman is one whose business consists in the exchange of things. Accor-
ding to the Philosopher [Aristotle], exchange of things is twofold; one, natural 
as it were, and necessary, whereby one commodity is exchanged for another, 
or money taken in exchange for a commodity, in order to satisfy the needs of 
life. Such like trading, properly speaking, does not belong to tradesmen, but 
rather to housekeepers or civil servants who have to provide the household or 
the state with the necessaries of life. The other kind of exchange is either that 
of money for money, or of any commodity for money, not on account of the 
necessities of life, but for profit, and this kind of exchange, properly speaking, 
regards tradesmen, according to the Philosopher. The former kind of exchange 
is commendable because it supplies a natural need: but the latter is justly dese-
rving of blame, because, considered in itself, it satisfies the greed for gain, which 
knows no limit and tends to infinity. Hence trading, considered in itself, has 
a certain debasement attaching thereto, in so far as, by its very nature, it does 
not imply a virtuous or necessary end. Nevertheless gain, which is the end of 
trading, though not implying, by its nature, anything virtuous or necessary, does 
not, in itself, connote anything sinful or contrary to virtue: wherefore nothing 
prevents gain from being directed to some necessary or even virtuous end, and 
thus trading becomes lawful. Thus, for instance, a man may intend the moderate 
gain which he seeks to acquire by trading for the upkeep of his household, or for 
the assistance of the needy: or again, a man may take to trade for some public 
advantage, for instance, lest his country lack the necessaries of life, and seek 
gain, not as an end, but as payment for his labor14.

In an essay on politics, Aquinas defines a king in terms of the good of the 
community that he rules: “A king is one who rules the people of one city or 

 12 Aristotle, Politics, I, 8.
 13 Aristotle, Politics, I, 9.
 14 Thomas Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 77, 4.
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province, and rules them for the common good15”. Although Aquinas does 
not explicitly say that business executives can manage their companies for the 
common good, he opens up that possibility by arguing that commerce is not 
necessarily vicious. The tradition to which Aquinas belonged has developed 
since his death to understand the common good as the goal of management: 
“Businesses should be characterized by their capacity to serve the common 
good of society through the production of useful goods and services16”. Business 
firms must be profitable if they are to promote the common good; but profit is 
not the purpose of business management. Money is necessary for success in 
business, but must be understood, not as the end, but as a means to things more 
important than money.

The Purpose of a Human Life

According to Aquinas, “everyone desires to be happy17”. The difference between 
an unethical life and an ethical life is the difference between living in a way that 
does not lead to true happiness and living in a way that does. Although pleasure 
can be a part of true happiness, pleasure and happiness are not the same. Pleasure 
may be present one moment and absent the next; true happiness is richer and 
more enduring. Many people live vicious lives that do not lead to the happiness 
they are seeking because they mistake mere pleasure for true happiness.

In seeking to discover what kind of life leads to happiness, Aristotle con-
siders various possibilities: the life of pleasure, the life of honor, and the life 
of contemplation. He mentions the life of money-making, but immediately 
dismisses it as not even a candidate for the happy life. The reason is that money 
is merely a means to things other than money, not an end in itself: “The life of 
money-making is one undertaken under compulsion, and wealth is evidently 
not the good we are seeking; for it is merely useful and for the sake of something 
else18”. A life that turns money into an end is not a happy life. If money ensured 
happiness, Donald Trump would be a happy man. Some of the things he has 
said recently suggest that he is not.
Aristotle goes on to identify the happy life as the virtuous life. The human good, 

 15 Thomas Aquinas, De Regno, II, 15.
 16 Compendium of the Social Doctrine of the Church, 338.
 17 Aquinas, Summa Theologiae, I-II, 5, 8.
 18 Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. W. D. Ross, I, 5.
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happiness, is “activity of soul in accordance with virtue19”. Aquinas follows Ar-
istotle in affirming that “happiness is the reward of works of virtue20”.

There is harmony, not discord, between the purpose of financial manage-
ment and the purpose of a human life. Individualism understands the public 
interest as merely an aggregate of individual interests, all of which may be in 
conflict with one another. Collectivism understands the good of individuals to 
be subordinated to the good of the collective. But the common good, the good of 
the community, is something both greater than and inseparable from the good 
of all of the community’s members. If we understand the purpose of financial 
management to be promoting the common good and if we understand the good 
of human persons to be attaining happiness by living virtuously, then managers 
can simultaneously fulfill their personal purposes and fulfill the purposes of 
the business firms they manage. In both cases, money is essential, but must be 
understood as a means to things that are more important than money, not as 
an end. A human life that turns money into an end is a disordered and unhappy 
life. A business corporation that turns money into an end is a dysfunctional and 
unethical corporation. As Alexandre Havard makes the point: “Mature business 
people are driven neither by personal financial gain nor by an obsessive desire 
to increase shareholder value21”.

The Virtues of the Financial Manager and the 
Business Corporation

A virtue is an excellent quality. Plato explains that the virtues of the excellent 
city-state and the virtues of the excellent person are the same virtues. He does 
not understand business as something different from politics, but simply as 
a part of politics. Although the nature of working communities has developed 
considerably since Plato’s day, we can understand the virtues of the business 
corporation and the virtues of the business manager as the same virtues.

Plato focused on four virtues: wisdom (σοφία), justice (δικαιοσύνη), fortitude 
(ἀνδρεία) and temperance (σωφροσύνη). Aristotle emphasized the distinction 
between theoretical wisdom (σοφία) and practical wisdom (φρόνησις). In the 
Catholic philosophical tradition, it is practical wisdom or prudence that has 

 19 Aristotle, Nicomachean Ethics, I, 7.
 20 Aquinas, Summa Theologiae, I-II, 5, 7.
 21 Alexandre Havard, Virtuous Leadership: An Agenda for Personal Excellence, 2nd Ed. (New 
Rochelle, New York: Scepter Publishers, 2014), 11.
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become one of the four “cardinal virtues”: prudence (prudentia), justice (iustitia), 
fortitude (fortitudo) and temperance (temperantia). It is noteworthy that we also 
find these four virtues in Christian Scripture: “And if anyone loves righteousness, 
her labors are virtues; for she teaches self-control and prudence, justice and 
courage; nothing in life is more profitable for mortals than these22”. The original 
meaning of the word “cardinal” is “hinge.” Living a virtuous life involves these 
four virtues primarily; many other virtues hinge on these four.

Prudence

Prudence is essential to financial management because it is the virtue of deci-
sion-making, which is the essence of the practice of management. An excellent 
financial manager is someone who not only understands the concepts of finance, 
but also makes excellent financial decisions.

Aquinas follows Aristotle in understanding prudence as “right reason applied 
to action23”. Prudence is not concerned with deciding the ends of actions; that 
role is reserved for other virtues, primarily justice. But, once a good end has been 
identified, prudence is concerned with the appropriate means to attaining it.

Modern moral philosophy frequently turns prudence into something quite 
unlike its traditional meaning: “prudential” motives are egoistic; “moral” moti-
ves are altruistic. For Aquinas, however, prudence is both self-regarding and 
other-regarding: “Since it belongs to prudence rightly to counsel, judge, and 
command concerning the means of obtaining a due end, it is evident that pru-
dence regards not only the private good of the individual, but also the common 
good of the multitude24”.

Prudence, like the other cardinal virtues, is not acquired by reading books or 
by studying business in a university; it is acquired through practice. A manager 
becomes prudent by making prudent decisions until doing so becomes a good 
habit, a good character trait. This raises a question: how can managers make 
prudent decisions if they are not already prudent? The manager who is not 
prudent, but wishes to become prudent, should observe and learn from the 
examples of managers who are already prudent. That is the reason mentors play 
such important roles in the formation of excellent managers.

 22 Wisdom 8:7.
 23 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 47, 2.
 24 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 47, 10.
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Aquinas provides a detailed analysis of the virtue of prudence. He identifies 
several subjective parts or species of prudence: “one is ‘prudence’ simply so cal-
led, which is directed to one’s own good; another, ‘domestic prudence’ which is 
directed to the common good of the home; and a third, ‘political prudence,’ which 
is directed to the common good of the state or kingdom25”. Prudence regarding 
one’s personal good and the common good are related, because “he that seeks the 
good of the many, seeks in consequence his own good26.”In this context, Aquinas 
asks whether military prudence should be recognized as a species of prudence, 
and then considers a possible objection: “Just as military business is contained 
under political affairs, so too are many other matters, such as those of tradesmen, 
craftsmen, and so forth. But there are no species of prudence corresponding to 
other affairs in the state. Neither therefore should any be assigned to military 
business27”. Aquinas then responds to the objection: “Other matters in the state 
are directed to the profit of individuals; but the business of soldiering is directed 
to the protection of the entire common good28”. This implies that there can be 
no prudence in business, because the activities of businesspersons are directed 
to their own profit, not to the common good.

Aquinas also recognizes three potential parts or “adjunct virtues” of pru-
dence, “which are directed to certain secondary acts or matters, not having as 
it were, the whole power of the principal virtue29”.  He explains a sequence of 
three “acts of practical reason” in the process of prudential decision-making and 
action: deliberation, judgment and command. One adjunct virtue corresponds 
to deliberation, and two to judgment. Then, command is “the proper act of 
prudence” itself30.

The first of the adjunct virtues is good deliberation (ευβουλία). The other two 
adjunct virtues are concerned with good judgment. Aquinas makes a distinc-
tion between good judgment in ordinary situations (σύνεσις) and good judg-
ment in extraordinarily difficult situations (γνώμη). The latter two virtues are 
distinct from the virtue of good deliberation, because “many can take good 
counsel, without having good sense so as to judge well31”. Within the life of 
a person possessing all of these virtues, however, good deliberation leads to 
good judgment.

 25 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 47, 11.
 26 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 47, 10.
 27 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 50, 4.
 28 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 50, 4.
 29 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 48.
 30 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 53, 2.
 31 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 51, 3.
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The difference between good judgment in ordinary situations and good judg-
ment in difficult situations is relevant to financial management. Good managers 
can make good decisions in situations like many they have encountered before. 
There are rules to guide decisions in such situations. Only excellent managers 
can consistently make good decisions in unique, complex situations, where no 
rules of action can provide adequate guidance, or where the correct decision 
requires departure from the rules that guide ordinary decision-making.

Following good deliberation and good judgment, the final and chief act of 
prudence is command. Aquinas explains how the three acts of prudence are 
distinguished from and related to one another:

The first [act] is to take counsel, which belongs to discovery, for counsel is an 
act of inquiry . . . . The second act is to judge of what one has discovered, and this 
is an act of the speculative reason. But the practical reason, which is directed 
to action, goes further, and its third act is to command, which act consists in 
applying to action the things counselled and judged32.

Aquinas also identifies eight integral parts of prudence: memory (memoria), 
docility (docilitas), reason (ratio), circumspection (circumspectio), caution (cau-
tio), understanding (intellectus), acumen (solertia), and foresight (providentia)33. 
They can be classified into three groups, corresponding to the three acts of 
practical reason.

Aquinas also explains that there are three ways of falling short of the virtue of 
prudence. The first way is possessing the vice of imprudence, which is opposed 
to the virtue of prudence. One can also fail to be prudent by possessing false 
prudence, which resembles true prudence and is sometimes mistaken for the 
genuine virtue. Aquinas offers the example of a “prudent robber,” who makes 
decisions that enable him to be a successful thief, but who lacks genuine pru-
dence34. Other examples of false prudence are carnal or worldly prudence (the 
false prudence of one who “looks upon carnal goods as the last end of his life”35), 
cunning or craftiness, guile and fraud, and inordinate solicitude about temporal 
matters and the future.

A third way to fall short of prudence is to exercise true but imperfect prudence. 
Aquinas explains that imperfect prudence is indeed true prudence, because it 
devises fitting ways of obtaining a good end; and yet it is imperfect, from a twofold 
source. First, because the good which it takes for an end, is not the common end of 

 32 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 47, 8.
 33 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 49.
 34 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 47, 13.
 35 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 55, 1.
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all human life, but of some particular affair; thus when a man devises fitting ways 
of conducting business or of sailing a ship, he is called a prudent businessman, 
or a prudent sailor: – secondly, because he fails in the chief act of prudence, as 
when a man takes counsel aright, and forms a good judgment, even about things 
concerning life as a whole, but fails to make an effective command36.

This means that it is possible for business managers to be truly, but imper-
fectly prudent. Aquinas makes the same point in another passage: “A man is 
said to be prudent in two ways. First, simply, i.e. in relation to the end of life as 
a whole. Secondly, relatively, i.e. in relation to some particular end; thus a man 
is said to be prudent in business or something else of the kind37.”

Furthermore, despite Aquinas’s argument that military prudence is, but 
commercial prudence is not, a species of prudence, there are passages in which 
he assigns the prudence of the soldier, along with that of the businessperson, 
to the category of imperfect prudence: “Some men, in so far as they are good 
counsellors in matters of warfare, or seamanship, are said to be prudent officers 
or pilots, but not simply prudent: only those are simply prudent who give good 
counsel about all the concerns of life38”. And, in yet another passage, Aquinas 
suggests that business and the military stand in the same relation to the virtue 
of prudence: “Every virtuous man takes good counsel in those things which are 
directed to the end of virtue, although perhaps he does not take good counsel in 
other particular matters, for instance in matters of trade, or warfare, or the like39”.

Although both the profession of arms and the profession of management 
can be perverted by vices, both promote the common good when practiced 
virtuously. Just as virtuous military officers protect the community from unjust 
aggression, virtuous business managers serve the common good by providing the 
goods and services that we need to live virtuous lives. In addition to the virtue of 
military prudence, we should acknowledge that there is a virtue of managerial 
prudence. Although the purpose of business management is not to maximize 
a financial variable, it is impossible for a manager or corporation to serve the 
common good without prudent financial management.

 36 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 47, 13.
 37 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 55, 2.
 38 Aquinas, Summa Theologiae, I-II, 57, 4.
 39 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 51, 1.
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Justice

Justice, the greatest of the moral virtues, is “a habit whereby a man renders to 
each one his due by a constant and perpetual will40”. Following Aristotle, Aqu-
inas distinguishes three kinds of justice. The German philosopher Josef Pieper 
provides a diagram to help us understand them:

Aristotle and Aquinas first distinguish justice as a general virtue from justice 
as a particular virtue. Aquinas explains that justice as a general virtue is called 
“legal justice”:

The good of any virtue, whether such virtue direct man in relation to himself, 
or in relation to certain other individual persons, is referable to the common 
good, to which justice directs: so that all acts of virtue can pertain to justice, 
in so far as it directs man to the common good. It is in this sense that justice is 
called a general virtue. And since it belongs to the law to direct to the common 
good …, it follows that the justice which is in this way styled general, is called 
“legal justice,” because thereby man is in harmony with the law which directs 
the acts of all the virtues to the common good41.

Aquinas goes on to explain that legal justice is a general virtue “virtually,” in 
that “it directs the acts of all the virtues to the common good,” but not essentially: 

 40 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 58, 1.
 41 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 58, 5.
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“Legal justice is a special virtue in respect of its essence, in so far as it regards 
the common good as its proper object42”.

Justice as a particular virtue “is directed to the private individual, who is 
compared to the community as a part to the whole43”. Particular justice has two 
species: commutative justice and distributive justice. Commutative justice, or 
justice in exchange, is concerned with relationships between individual members 
of the community. Distributive justice is concerned with relationships between 
the community and its individual members.

If we understand the business corporation as a community that belongs to 
larger communities (a nation, a region, the entire global community), according 
to the principle of subsidiarity, commutative justice involves both relationships 
between persons within the corporation and relationships between the corpo-
ration and persons or organizations external to it. For example, it is concerned 
with buying and selling goods and services at just prices. In the words of Aquinas: 
“It is altogether sinful to have recourse to deceit in order to sell a thing for more 
than its just price, because this is to deceive one’s neighbor so as to injure him44”.

According to distributive justice, the goods of the community are to be distri-
buted proportionately. Within a business firm, employees should be remunerated 
in proportion to their contributions to the fulfillment of the firm’s purpose. 
Although this does not mean that everyone should be paid equally, it does 
prohibit enormous disparities between managers’ salaries and workers’ wages. 
In the United States, the chief executive officer (CEO)-to-worker pay ratio has 
increased significantly over the past several decades, arguably to an unjust degree.

Legal justice is concerned with both the contributions of managers and 
workers to the good of their corporations and the contributions of corporations 
to the good of the larger communities to which they belong. Employees should 
make just contributions to the success of their corporations. Corporations should 
produce goods and services that are actually good for and actually serve society.

Pieper identifies and distinguishes the three forms of justice in terms of rela-
tions among the social whole or community and its individual members: “recipro-
cal, or mutually exchanged justice (iustitia commutativa), which orders the relation 
of individual to individual partner; ministering justice (iustitia distributiva), which 
brings order to the relations between the community as such and the individuals 
who are its members; legal or general justice (iustitia legalis, iustitia generalis), 

 42 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 58, 6.
 43 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 61, 1.
 44 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 77, 1.
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which orders the members’ relations to the social whole45. Pieper maintains that 
justice should “prevail and become a reality, in its threefold form46”.

It is noteworthy that many recent authors have decided to rename legal 
justice, frequently as “social justice.” For example, Russell Butkus and Steve 
Kolmes tell us that justice is “traditionally defined in three modalities, com-
mutative, distributive and social47”.  Renaming legal justice as “social justice” is 
problematic, however, because “social justice” is also frequently used to mean 
distributive justice. Joseph Burke, for example, writes: “The term social justice is 
today generally used as a synonym of what used to be called distributive justice48”. 
So, “social justice” is used today sometimes as a synonym for legal justice and 
sometimes as a synonym for distributive justice.

I suggest that it would be helpful to avoid the ambiguous term “social justice” 
and, instead, understand legal justice as “contributive justice.” The first person 
I know of who wrote about “contributive justice” is the German economist Heinrich 
Pesch, S.J. (1854-1926). Rupert Ederer comments on Pesch’s analysis of justice: 
“Contributive justice covers demands of the common good on the part of all who 
are members of society at its various levels, and who derive benefits from mem-
bership in societies and from the respective common good which each involves49”.

In their Pastoral Letter Economic Justice for All, the U.S. Catholic Bishops 
identify the role of each of the three forms of justice, initially calling the third 
form “social justice”:

Commutative justice calls for fundamental fairness in all agreements and 
exchanges between individuals or private social groups….

Distributive justice requires that the allocation of income, wealth, and power 
in society be evaluated in light of its effects on persons whose basic material 
needs are unmet….

Social justice implies that persons have an obligation to be active and pro-
ductive participants in the life of society and that society has a duty to enable 
them to participate in this way….50.

 45 Josef Pieper, The Four Cardinal Virtues (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame 
Press, 1966), 71-72.
 46 Pieper, Four Cardinal Virtues, p. 75.
 47 Russell A. Butkus & Steve Kolmes, “Ecology and the Common Good: Sustainability and 
Catholic Social Teaching,” Journal of Catholic Social Thought,” 4:2 (2007): 433.
 48 Joseph Burke, “Distributive Justice and Subsidiarity: The Firm and the State in the Social 
Order,” Journal of Markets & Morality, 13:2 (2010): 297.
 49 Rupert J. Ederer, Economics as if God Matters (Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 
2011), 40.
 50 U.S. Catholic Bishops, Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching 
and the U.S. Economy (Washington: U.S. Conference of Catholic Bishops, 1986), 69-71.
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But the Bishops go on to note that the third form can be called “contributive 
justice”: “This form of justice can also be called ‘contributive,’ for it stresses the 
duty of all who are able to help create the goods, services, and other nonmaterial 
or spiritual values necessary for the welfare of the whole community51”. Referring 
to legal justice as contributive justice emphasizes the responsibility of managers 
to provide goods and services that truly contribute to the common good.

Fortitude

According to Aquinas: “Fortitude is chiefly about fear of difficult things, which 
can withdraw the will from following the reason52”.  Hungary has a well-deserved 
reputation for heroic courage. In the words of Pope Pius II: “Hungary is the shield 
of Christianity and the protector of Western civilization53”. Although fortitude is 
exercised principally by soldiers on the battlefield, it is also required by managers in 
the boardroom. Managing virtuously usually does not risk physical wounds or death, 
but it does frequently risk serious harm to one’s career. Courageous managers act 
virtuously, regardless of the consequences for themselves. As Plato makes the point: 
“A man who is good for anything ought not to calculate the chance of living or dying; 
he ought only to consider whether in doing anything he is doing right or wrong54”.

Temperance

“Temperance, which denotes a kind of moderation, is chiefly concerned with 
those passions that tend towards sensible goods, viz. desire and pleasure, and 
consequently with the sorrows that arise from the absence of those pleasures55”. 
Temperate financial managers will avoid excessive eating and drinking, as well 
as sexual immorality, which will contribute to their true happiness, and may 
or may not also contribute to successful managerial careers. In addition, they 
will avoid the vice and sin of pride, which is the downfall of many managers.

 51 U.S. Catholic Bishops, Economic Justice for All, 71.
 52 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 123, 3.
 53 Pius II, Letter to Holy Roman Emperor Frederick III, 1459.
 54 Plato, Apology.
 55 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 141, 3.
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Magnanimity and Humility

Alexandre Havard argues that “leaders are defined by their magnanimity and 
humility56”. Much that he writes about leadership is equally true of management. 
The virtue of magnanimity hinges on the cardinal virtue of fortitude; humility 
hinges on temperance. Aquinas explains that they belong together: “A twofold 
virtue is necessary with regard to the difficult good: one, to temper and restrain 
the mind, lest it tend to high things immoderately; and this belongs to the virtue 
of humility: and another to strengthen the mind against despair, and urge it on to 
the pursuit of great things according to right reason; and this is magnanimity57”. 
Havard agrees that these virtues work together: “Magnanimity generates noble 
ambitions; humility channels these ambitions into serving others58.”

Conclusion

True happiness is not attained by becoming wealthy, but by living virtuously, that is, 
by pursuing personal excellence. Although we need money to obtain the necessities 
of life, money is not the purpose of our lives. Living a virtuous life does not mean 
sacrificing one’s personal good, but rather recognizing that one’s personal good is 
inseparable from the common good, the good of the communities to which one 
belongs. For business managers, the virtuous life means living virtuously not only 
outside the office, but also during working hours. Contributive justice directs acts 
of all the moral virtues to the common good; managerial prudence decides the 
appropriate means to good ends. For Christian managers, the virtuous life also 
includes the theological virtues: faith, hope and charity.

The true purpose of business management is not to maximize a financial 
variable, but to promote the common good. Finance can be ethical, if mana-
gers understand that money is not an end, but merely a means to things more 
important than money. Because the common good includes many things that 
cannot be quantified, we cannot speak of “maximizing” the common good. If 
the purpose of management were shareholder value maximization, management 
would be fundamentally mathematical. But it is not. A popular adage tells us, “If 
you can’t measure it, you can’t manage it.” But business management, including 

 56 Havard, Virtuous Leadership, xvii.
 57 Aquinas, Summa Theologiae, II-II, 161, 1.
 58 Havard, Virtuous Leadership, xviii
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financial management, involves managing people. And what it means to be 
a human person includes many things that cannot be measured. Unlike maxi-
mizing shareholder value, promoting the common good cannot be quantified.

Business has traditionally been distinguished from the professions – such as 
medicine, law, education, etc. – because professionals serve the common good, 
but businesspersons were assumed to pursue personal profit. But if the purpose 
of business is understood to be promoting the common good, then business also 
is a profession. And, for Christians, it is a vocation, a calling. Pope Francis tells 
us: “Business is a vocation, and a noble vocation, provided that those engaged in 
it see themselves challenged by a greater meaning in life; this will enable them 
truly to serve the common good by striving to increase the goods of this world 
and to make them more accessible to all59”.

Just as the good of a person includes much more than money and the good 
of a business firm includes much more than profit and share price, the good of 
a nation includes much more than Gross Domestic Product. A wealthy country 
is not necessarily a happy country. In the United States there were 47,055 drug 
overdose deaths in 201460 and 42,773 suicides61. This suggests that that the adage 
“Money can’t buy happiness” may contain truth. Pope Benedict XVI tells us: “Eco-
nomic activity cannot solve all social problems through the simple application 
of commercial logic. This needs to be directed towards the pursuit of the common 
good62”.We need to understand that the true wealth of nations includes more than 
economic wealth. It is more important that a nation has the resources and con-
ditions that make it possible for citizens to live virtuous lives. For the nation, just 
as for the financial manager and the business firm, “Money must serve, not rule!”
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 59 Francis, Evangelii Gaudium, 203.
 60 Haeyoun Park & Matthew Bloch, “How the Epidemic of Drug Overdose Deaths Ripples 
Across America,” The New York Times, 18 January 2016.
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Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze 
turystycznym
Human resource management in the tourism industry

I. Wstęp

Najważniejszym aktywem w każdej organizacji są jego zasoby ludzkie, a więc 
zatrudnieni w nim pracownicy, którzy indywidulanie lub zespołowo dążą do reali-
zacji celów przedsiębiorstwa. Tak cenny zasób powinien być umiejętnie zarządzany, 
zwłaszcza w sektorze turystycznym, gdzie klienci usług turystycznych mają do 
czynienia z produktem niematerialnym. Dlatego celem artykułu jest przedsta-
wienie, jak w praktyce stosowane są narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi 
w branży turystycznej, jako jednego z obszarów zarządzania przedsiębiorstwem 
poprzez poznanie opinii zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach pracowników.

Dla potrzeb badawczych przygotowano ankietę zawierającą pytania dotyczące 
narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Ankietę przeprowadzono w kwietniu 2017 
roku na grupie 75 pracowników, ale poprawnie wypełniło ankietę 63 pracowników. 
Wśród ogółu indagowanych aż 85% stanowiły kobiety, co świadczy o tym że branża 
turystyczna jest bardzo sfeminizowana. Analiza wieku respondentów wykazała, 
że są to osoby młode (45,2% nie przekroczyła 35 roku życia). Ponadto pracownicy 
są dobrze wykształceni, gdyż aż 69% posiada wykształcenie wyższe magisterskie. 

II. Zarządzanie w sektorze turystycznym 

Mówiąc o zarządzaniu w turystyce można odnosić się do zarządzania całym 
systemem turystyki oraz do zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Zakres działalności narodowych organizacji zarządzających całym syste-
mem turystyki jest szeroki i obejmuje wiele dziedzin, od promocji i kreowania 
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turystycznego wizerunku kraju (regionu, jednostki osadniczej), po inwestycje, 
stymulowanie innowacji, czy kształcenie pracowników dla potrzeb branży tury-
stycznej. W zależności od tych dziedzin i możliwości poszczególnych organi-
zacji, różnie kształtują się ich funkcje. W większości krajów na świecie funkcje 
te można podzielić na: analityczną i badawczą, marketingową, informacyjną, 
koordynacyjną oraz konsultacyjno – doradczą1.

Właściwe zarządzanie działaniem całego systemu turystyki za pomocą para-
metrów i instrumentów ekonomicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy właściwie 
rozumie się istotę turystyki jako zjawiska gospodarczego, ale teżspołecznego. Jeśli 
rozumie się przez to tylko obsługę ruchu turystycznego, świadczenie i sprzedaż 
dóbr turystycznych, realizację ujawniającego się popytu lub potrzeb na rynku 
turystycznym oznacza to znaczne zawężenie i uproszczenie problemu. Sektor 
turystyczny nie może być bowiem rozpatrywany z pominięciem dziedzin, które 
są z nim związane lub pozostają pod jego wpływem. Ponadto, o ile do wymo-
gów gospodarki rynkowej i rosnącej konkurencji lepiej i szybciej dostosowały 
się przedsiębiorstwa turystyczne, o tyle więcej problemów z tym mają regiony 
i miejscowości turystyczne czy uzdrowiskowe2. Dlatego efektywne stosowanie 
przez władze centralne, regionalne czy lokalne parametrów sterowania turystyką 
jest jednym z najtrudniejszych problemów gospodarczychi społecznych.

Analizując zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym należy zauważyć, 
że dotychczas przedsiębiorstwa z sektora turystycznego rzadko należały do czo-
łówki zarządzania, ponieważ są to przeważnie mikro i małe przedsiębiorstwa, 
ponadto duże jest ich rozdrobnienie geograficzne oraz w wielu przedsiębior-
stwach występuje negatywne podejście do rozwoju zawodowego pracowników, 
utrudniające wprowadzanie nowych rozwiązań stosowanych w innych branżach. 
Efektywne i skuteczne funkcjonowanie na nieustannie zmieniającym się rynku 
turystycznym w coraz większym stopniu wymaga posiadania przez pracowni-
ków, zwłaszcza pełniących stanowiska menadżerskie, wiedzy oraz umiejętności 
pozwalających na kształtowanie nowych, konkurencyjnych zachowań. Szansę na 
sukces mają bowiem tylko te przedsiębiorstwa turystyczne, które potrafią wyjść 
na przeciw pojawiającym się na rynku wyzwaniom3.

Przedsiębiorstwo turystyczne jest uczestnikiem rynku, który stwarza moż-
liwości funkcjonowania i  rozwoju, ale jednocześnie weryfikuje działalność 

 1 J. Walasek, Turystyka w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły 
Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 2009, s. 15.
 2 A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 31.
 3 A. Rapacz, Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007, s. 9.
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przedsiębiorstwa w sferze zaspokajania potrzeb uczestników ruchu turystycz-
nego. Z punktu widzenia zarządzania niezwykle istotne znaczenie ma fakt, że 
turystyka opiera się przede wszystkim na usługach. Produkty materialne należą 
w tej branży do rzadkości, co w dużym stopniu determinuje sposób zarządzania 
przedsiębiorstwem turystycznym, a zwłaszcza zasobami ludzkimi. 

Zarządzanie i administrowanie, podobnie zresztą jak turystyka, to kategorie 
złożone, interdyscyplinarne, wieloaspektowe. Złożoność zagadnień związanych 
z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa doprowadziła do wyodrębnie-
nia wielu obszarów zarządzania, m.in.: finansami, zasobami ludzkimi, wiedzą 
czy jakością. W odniesieniu do każdego z nich można mówić o planowaniu, 
organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu.

Obszary zarządzania i administrowania dotyczą nie tylko szeroko pojętych 
przedsiębiorstw turystycznych, ale również wszelkiego typu innych przedsię-
biorstw. W literaturze funkcjonują również podziały zarządzania na obszary 
w ścisłym odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych. Na przykład J. Sarnow-
ski i E. Kirejczyk wyróżniają następujące obszary zarządzania przedsiębiorstwem 
turystycznym: zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, projektowanie 
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego, marketingowe zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie finansowe, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zarządzanie operacyjne, zarządzanie jakością, kontrola 
i controlling4. Należy też pamiętać, że obszary zarządzania w przedsiębiorstwach 
turystycznych odpowiadają najważniejszym polom zarządzania w pozostałych 
przedsiębiorstwach. Techniki i narzędzia stosowane w ramach tych obszarów 
będą oczywiście dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa turystycz-
nego i branży, w której działa (przedsiębiorstwa hotelarskie, gastronomiczne, 
transportowe, biura podróży). 

III. Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Termin zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management) pochodzi 
z literatury amerykańskiej i oznacza zbiór działań związanych z ludźmi, ukierun-
kowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracow-
ników5. Termin ten został ukształtowany w połowie lat 80-tych XX wieku i zaczął 

 4 J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, ALMAMER – 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 51.
 5 Słownik zarządzania kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 183.
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wypierać wcześniej używane pojęcia, takie jak ,,polityka personalna (kadrowa) czy 
,,zarządzanie kadrami (personelem)”. Nie chodziło tylko o zmianę terminologii, 
ale o nową filozofię zarządzania zatrudnionymi pracownikami w organizacji, tzn. 
przedsiębiorstwa zaczęły postrzegać zatrudnionych pracowników, jako strategiczny, 
cenny zasób6, gdyż pracownicy stanowią nie tylko składnik kosztów organizacji ale 
przede wszystkim są częścią jej aktywów. Tymczasem wcześniejsza terminologia 
kojarzona była przede wszystkim z administracyjnym podejściem do zatrudnionych 
pracowników. Zasadnicza różnica między zarządzaniem zasobami ludzkimi, a zarzą-
dzaniem kadrami polega na specyficznym podejściu do tego samego przedmiotu 
zarządzania, którym są wszystkie kwestie wchodzące w zakres funkcji personalnej 
organizacji7. Zarządzanie zasobami ludzkimi można rozpatrywać w różnych wymia-
rach: funkcjonalnym, instrumentalnym i instytucjonalnym. Wymiar funkcjonalny 
polega na organizowaniu poszczególnych zadań i czynności w procesy tworzenia 
wartości. Z kolei wymiar instrumentalny ukierunkowany jest na wybór właściwych 
metod oraz technik przyczyniających się do rozwiązywania zaistniałych problemów 
personalnych w przedsiębiorstwie. Natomiast poprzez wymiar instytucjonalny należy 
rozumieć określenie ról i kompetencji podmiotów uprawnionych do podejmowania 
decyzji personalnych oraz wzajemnych powiązań między nimi8. Zarządzanie zaso-
bami ludzkimi jest metodą, która zmierza do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa na rynku dzięki zatrudnionym pracowników, którzy indywidualnie 
lub zespołowo dążą do realizacji jej celów. Osiągnięcie sukcesu przez przedsiębior-
stwo można zrealizować wykorzystując do tego narzędzia (instrumenty) zarządza-
nia zasobami ludzkimi takiej jak pozyskanie (dobór) odpowiednich pracowników, 
szkolenie ich oraz podtrzymywanie ich w chęci do wykonywania powierzonych im 
zadań poprzez odpowiedni system ich motywowania.

IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce – 
wyniki badań 

W celu zbadania jak w praktyce wygląda zarządzanie zasobami ludzkimi prze-
prowadzono badania w sektorze turystycznym. Badaniami objęto biura podróży 
i przedsiębiorstwa hotelarskie.

 6 W. Golnau, Rozwój podejścia do zarządzania ludźmi, (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
red. W. Golnau, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 11.
 7 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 37.
 8 Tamże, s. 37.
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Jednym z najważniejszych zadań zarządzania zasobami ludzkimi jest pozy-
skanie pracowników do przedsiębiorstwa, którzy swoją pracą przyczyniają się 
do osiągnięcia jego celów rynkowych. Pozyskanie pracowników jest realizowane 
poprzez rekrutację, którą można zdefiniować jako działanie zmierzające do 
poszukiwania i przyciągania kandydatów do organizacji. Skuteczna rekrutacja 
powinna doprowadzić do pojawienia się kandydatów zainteresowanych obję-
ciem wakującego stanowiska oraz spełniających wymagania tego stanowiska. 
Ponieważ rekrutacja jest podstawowym (pierwszym) narzędziem zarządzania 
zasobami ludzkimi, gdyż poprzez to narzędzie przedsiębiorstwo wychodzi na 
rynek pracy, identyfikuje tam kategorie (grupy) pracowników i stara się zain-
teresować ich swoją ofertą dlatego pytanie w ankiecie dotyczące tego narzędzia 
zostało zadane pracownikom przedsiębiorstw turystycznych jako pierwsze.

 Wyniki badań dowodzą, że przedsiębiorstwa turystyczne wykorzystują 
przede wszystkim rekrutację zewnętrzną w pozyskiwaniu pracowników. W swo-
ich działaniach stosują takie metody rekrutacji jak: kapitał relacyjny9, ogłoszenia 
prasowe, Internet, targi pracy, biura karier na uczelniach oraz stażystów. Spośród 
wymienionych wyżej metod, dla 52,4% pracowników (przede wszystkim biur 
podróży) główną metodą rekrutacji był kapitał relacyjny. Oznacza to, że pracow-
nicy zostali poleceni przez pracowników już zatrudnionych w organizacjach. 
Metoda ta daje bardzo wysoką skuteczność w poszukiwaniu pracowników, skraca 
czas rekrutacji oraz, co jest istotne dla ekonomiki przedsiębiorstw, nie wymaga 
nakładów finansowych10. 

W dobie rozwoju technologii informatycznych coraz większego znaczenia 
nabiera w rekrutacji pracowników Internet. Metoda ta była źródłem informacji 
o wolnym stanowisku dla 27,0% pracowników. Przedsiębiorstwa wykorzystują 
w tym celu własne strony internetowe, portale pracy oraz portale branży tury-
stycznej, portale społecznościowe. Internet pozwala na szybką rekrutację, ma 
globalny zasięg, stosunkowo niski koszt pozyskania pracownika(w przypadku 
wykorzystania własnych stron www. przedsiębiorstw)11. Interesujące jest to, że 
przedsiębiorstwa wykorzystują portale społecznościowe przede wszystkim do 
derekrutacji pracowników, tzn. służą do weryfikacji pracowników. 

 9 Kapitał relacyjny określa zasoby związane z relacjami międzyludzkimi. Jest to umiejętność 
podtrzymywania bliskich i trwałych związków oraz otwartość na innych. Innymi słowy kapitał 
relacyjny oznacza osoby polecone, rekomendowane. 
 10 Niekiedy zdarza się, że przedsiębiorstwa nagradzają finansowo swoich pracowników za 
rekomendowanie kandydata, ale tylko w przypadku gdy polecona osoba zostanie zatrudniona na 
wakującym stanowisku. 
 11 Przedsiębiorstwa korzystające z portali pracy muszą ponosić znaczne koszty finansowe 
za wystawienie swojej oferty pracy rzędu nawet 2 tys. za dwa tygodnie wystawienia oferty. 
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Dla 15,6% ankietowanych źródłem informacji o etacie były oferty umiesz-
czone w prasie. Metoda ta traci systematycznie na znaczeniu, co jest związane 
z rozwojem Internetu, jako metody rekrutacji. 

Tylko 4,0% respondentów o wolnych etatach dowiedziało się z biur karier 
funkcjonujących na uczelniach oraz uzyskało taką informację na targach pracy. 
Oznacza to, że te metody są mało efektywne jeśli chodzi o szukanie pracy. 

Tylko 1,0% badanych dostało pracę, gdyż pracodawca był zadowolony z ich 
pracy podczas odbywania stażu w przedsiębiorstwie (dotyczyło to tylko przed-
siębiorstw hotelarskich).

W wyniku przeprowadzenia akcji rekrutacyjnej wyłania się pewna grupa 
kandydatów do objęcia wakującego stanowiska w przedsiębiorstwie. Ponie-
waż jednak z reguły stanowisko jest jedno do obsadzenia, a kandydatów wielu 
dlatego w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje się kolejne narzędzie, 
a mianowicie selekcję kandydatów. Najogólniej można powiedzieć, że selekcja 
kadr oznacza przeprowadzenie analizy przydatności zawodowej kandydatów 
zgłaszających się do pracy12. Jej istotą jest wybór nowego pracownika przed-
siębiorstwa spośród zgłoszonych kandydatów, którego kwalifikacje najbardziej 
pasują do wymogów określonych w zarysie wymagań. Z uwagi na fakt, że zatrud-
nienie niekompetentnego pracownika może przynieść organizacji negatywne 
konsekwencje w procesie selekcji kadr wykorzystywane są różne metody selekcji. 
Do metod tych zalicza się: selekcję wstępną (analiza dokumentów kandydata), 
rozmowę kwalifikacyjną, różnego rodzaju testy (w tym psychologiczne), wywiad 
telefoniczny, referencje, ośrodki oceny (assessment center).

Najpopularniejszą metodą selekcji wykorzystywaną w badanych przed-
siębiorstwach jest rozmowa kwalifikacyjna (interview) podczas, której po raz 
pierwszy dochodzi do wzajemnej konfrontacji kandydata i pracodawcy. Na tę 
metodę selekcji wskazało aż 81,0% ankietowanych. Zaletą tej metody jest to, że 
przyszły pracodawca może w szybki sposób zweryfikować informacje zawarte 
w życiorysie oraz ocenić kryteria kwalifikacyjne, behawioralne i osobowościowe. 
Metoda ta nie wymaga też ponoszenia kosztów, ale wymaga dużego doświad-
czenia od rekruterka. 

Dosyć popularną metodą selekcji jest też wywiad telefoniczny (9,5%) oraz 
sprawdzanie referencji (6,3%). Obie te metody są praktycznie bezkosztowe, ale 
pozwalają na dodatkową weryfikację kandydata. W przypadku wywiadu tele-
fonicznego pracodawca, przed podjęciem decyzji o spotkaniu z kandydatem, 

 12 M. Kalinowski, Selekcja kandydatów do pracy, (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. 
W. Golnau, CeDeWu.pl, Warszawa 2004, s. 145.
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może uściślić pewne fakty z CV. Metoda ta ma istotne znaczenie, gdy kandydat 
mieszka z dala od miejsca, w którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo. Z kolei 
referencje są ważne u absolwentów czy młodych pracowników, którzy mają małe 
doświadczenie zawodowe pozwalają wykazać ich najlepsze cechy. 

Tylko 3,2% ankietowanych zostało poddanych metodzie selekcji, jaką jest 
centrum oceny podczas której kandydat bierze udział w zadaniach zbliżonych do 
wykonywanej pracy na stanowisku, na które aplikuje. Metoda ta ma małe zasto-
sowanie, gdyż wymaga profesjonalnie przygotowanej kadry, tzw. asesorów którzy 
oceniają zachowania kandydatów i wyciągają natychmiast wnioski. Ponadto 
metoda ta jest bardzo czasochłonna. Powoduje to, że tylko nieliczne przedsię-
biorstwa są w stanie prowadzić taką metodę selekcji. Dotyczy to głównie dużych 
przedsiębiorstw hotelarskich o rozbudowanym dziale zasobów ludzkich dlatego 
na te narzędzie selekcji wskazały osoby pracujące w takich przedsiębiorstwach.

Zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych powodują, że przedsię-
biorstwa turystyczne zaczęły coraz wyraźniej dostrzegać potrzebę i znaczenie 
szkoleń. Dlatego kolejnym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi podda-
nym analizie będą szkolenia pracowników. 

Terminem szkolenie można określić wiele różnorodnych działań i form 
doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w różnych obsza-
rach13. Przeważnie chodzi o rozwijanie różnych umiejętności, a zwłaszcza o pod-
noszenie kompetencji, dotyczących wykonywanej pracy albo umożliwiających 
podjęcie pracy na nowym stanowisku. Szkolenie pracowników jest postrze-
gane przez organizacje, jako ważna inwestycja w zasób ludzki, a co za tym 
idzie w przyszłość przedsiębiorstwa, gdyż ustawiczne szkolenie pracowników 
umożliwia przedsiębiorstwu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Inwestowanie 
w pracownika staje się nieodzowne, gdyż nie tylko jest czynnikiem motywującym 
(samorealizacja pracownika), ale powoduje też pożądany wzrost efektywności 
ekonomicznej14.

Aż 60 pracowników ankietowanych przedsiębiorstw turystycznych (95,0%) 
odpowiedziało, że w ostatnim okresie (5 lat) uczestniczyło w szkoleniach zwią-
zanych z pracą, którą wykonują. Potwierdza to tylko fakt, że szkolenia są waż-
nym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi, do którego przedsiębiorstwa 
turystyczne przywiązują dużą wagę zwłaszcza, że ich przeprowadzenie wiąże 
się z dużymi kosztami.

 13 M. Łaguna, Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 13.
 14 Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002, s. 140.
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Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy prowadziły przede wszystkim 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Tak odpowiedziało 44 pracowników (70,0% 
badanych). W pewnym sensie jest to zjawisko niepokojące, gdyż osoby będące 
wcześniej na szkoleniach, nabywszy pewne umiejętności powinny same szkolić 
innych pracowników przedsiębiorstwa i tym samym obniżać koszty szkoleń 
i funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Pracownicy, którzy odbyli szkolenia poddawani byli różnym metodom 
nauczania. W 68,0% dominował wykład ponieważ jest popularną i najbardziej 
tradycyjną metodą nauczania.

Pozostałe metody nauczania takie jak dyskusja, analiza przypadku (case 
study, case analysis), gry i symulacje, uczenie się na stanowisku pracy mimo 
swoich wielu zalet były rzadko stosowane. Z pośród tych metod dominowała 
analiza przypadku 15,0%. Metoda ta daje pracownikom okazję do nabywania 
wprawy w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji w symulowanych 
sytuacjach. Służy do uczenia się rozwiązywania złożonych oraz nieustruktura-
lizowanych problemów.

Analiza odpowiedzi dotyczących efektywności odbytych szkoleń wykazuje, 
że 84,3% pracowników zadowolonych jest ze szkoleń, które wzbogaciły ich pracę. 
Niestety 15,9% ankietowanych (10 pracowników) stwierdziło, że odbyte szkolenia 
nie wpłynęło na zwiększenie ich umiejętności i wiedzy.

Osiągnięcie zgodności między oczekiwaniami pracownika i pracodawcy 
zawsze było bardzo trudne, dlatego organizacja powinna tak postępować, aby 
tę zgodność osiągnąć. Służy temu kolejny instrument zarządzania zasobami 
ludzkimi jakim jest motywowanie pracowników. Termin ten można zdefinio-
wać jako pewne działanie mające na celu podniesienie u pracowników poczują 
lojalności wobec przedsiębiorstwa, chęci bycia jego członkiem oraz podniesie-
nie efektywności i skuteczności pracy15. Działanie to jest bardzo trudne, gdyż 
wymaga od menadżerów wysokich umiejętności, a przede wszystkim opiera 
się na zrozumieniu człowieka i jego potrzeb. Chodzi o to, aby trafić w potrzeby 
pracownika. Aby to osiągnąć należy oddziaływać na pracownika za pomocą 
różnych motywatorów (czynników bodźców, narzędzi). Motywatory te można 
podzielić na motywatory płacowe (płaca zasadnicza, bonusy, premie) i moty-
watory pozapłacowe materialne (m.in. świadczenia socjalne, ubezpieczenie, 
opieka medyczna) oraz pozamaterialne (m.in. awanse, pochwały, komfort pracy). 
Niekiedy zdarza się, że menadżerowie stosują motywację negatywną, tj. poprzez 

 15 Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, 
C.H. Beck, Warszawa 2002, s.51.
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stosowanie ujemnych bodźców (np. nagana), ale motywatory takie nie są sku-
teczne gdyż lepiej nagradzać pracowników niż ich karać. 

Z przeprowadzanych badań wynika, że głównym czynnikiem motywującym 
pracowników przedsiębiorstw turystycznych do wydajniejszej pracy są moty-
watory płacowe. Za najważniejszy uznano satysfakcjonującą pensję podsta-
wową, na którą wskazało aż 33 ankietowanych (52,4%) oraz premię -10 wskazań 
(15,9%)16. Odpowiedzi takie wskazują, że pracownicy wolą gotówkę gdyż polskie 
pensje w stosunku do kosztów utrzymania są niskie dlatego jest silna presja na 
wynagrodzenia.

Wśród motywatorów istotne znaczenie mają też czynniki pozapłacowe. 
Istotnymi czynnikami są dobra atmosfera w firmie, dobre relacje z kolegami 
w zespole, pewność zatrudnienia (brak ryzyka zwolnienia) oraz pochwały i doce-
nienie ze strony przełożonego. 

Negatywnym zjawiskiem podczas wykonywania pracy na stanowisku są 
bodźce demotywujące, które wpływają na podjęcie decyzji przez pracowników 
o rozwiązaniu umowy o pracę. Badani pracownicy za najważniejsze bodźce 
demotywujące uznali złe relacje z kolegami z zespołu, atmosferę pracy oraz 
pensję podstawową. Takie odpowiedzi pokazują, że wynagrodzenie nie jest 
podstawową przyczyną odejść pracowników, a są nią relacje międzyludzkie. 

Jedną z najważniejszych, a zarazem wywołujących największe emocje narzę-
dzi zarządzania zasobami ludzkimi jest ocenianie pracowników. Narzędzie te 
jest o tyle ważne, gdyż wiąże się z polityką płacową, szkoleniową i planowaniem 
ścieżek kariery. Poprzez ocenianie pracowników należy rozumieć wyrażanie 
w formie pisemnej lub ustnej osądu o pracownikach lub na wartościowaniu 
ich cech osobowych, zachowań i efektów pracy17. Dzięki ocenie pracodawca 
może przewidzieć wykorzystanie potencjału pracownika dla realizacji celów 
przedsiębiorstwa, zaś pracownik może podsumować stopień wywiązywania się 
z powierzonych mu obowiązków i zaplanować  ścieżki rozwoju oraz przyszłe cele. 

Badane przedsiębiorstwa turystyczne stosuję ocenę pracowników. Wszyscy 
(100%) ankietowanych pracowników stwierdziło, że w ich przedsiębiorstwach 
występuje ocena pracowników. Taka odpowiedź świadczy o tym, że badane 
organizacje bardzo profesjonalnie podchodzą do problemu zarządzania zaso-
bami ludzkimi, gdyż weryfikują potencjał pracowników, monitorują na bieżąco 

 16 Ankietowani pracownicy proszeni byli o zaznaczenie tylko jednego czynnika, który ich 
najbardziej motywuje do pracy. Mieli też możliwość wpisania takiego czynnika.
 17 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998, s. 143.
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umiejętności pracowników, motywują ich do pracy oraz umożliwiają pracow-
nikom samodoskonalenie. 

Najważniejszym kryterium poddawanym ocenie pracowników były kryteria 
efektywnościowe (wyniki pracy). Tak odpowiedziało 83,0% badanych. Jest to 
zrozumiałe, gdyż w gospodarce rynkowej nie efektywne jednostki lub zespoły 
pracownicze nie mają racji bytu. Ponadto ocenie poddawane były też kryteria 
behawioralne (np. jakość w wykonywaniu powierzonych zadań, stosunek do 
klienta, oraz psychologiczne (np. umiejętność nawiązywania kontaktów). 

Zdaniem 17,4% ankietowanych (11 pracowników) podczas przeprowadzanej 
oceny pracowników menadżerowie nie uniknęli błędów. Wśród błędów indago-
wani wymieniali złe interpretowanie zachowanie pracowników, ocenianie przez 
pryzmat jego cech (a nie efektywności), konformizm oceniającego oraz kierowa-
nie się wydarzeniami z ostatniego okresu pracy. Wymienione błędy popełniane 
podczas oceny okresowej są typowymi błędami popełnianymi przez przełożo-
nych. Jednak uniknąć jest ich bardzo trudno, gdyż oceny dokuje człowiek. 

V. Podsumowanie

Zatrudnieni pracownicy stanowią bardzo ważny zasób, ponieważ są częścią 
aktywów przedsiębiorstwa i w coraz większym stopniu decydują o przewadze 
konkurencyjnej organizacji na rynku, dlatego bardzo ważne jest umiejętne 
zarządzanie tym zasobem. Służą do tego różne narzędzia. Analiza wyników 
badań ankietowych wykazała, że przedsiębiorstwa turystyczne bardzo profe-
sjonalnie podchodzą do zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystując w tym 
celu różne narzędzia. Analiza metod rekrutacji pokazała, że przedsiębiorstwa 
ufają swoim pracownikom i poprzez nich rekrutują nowych. Ponadto kreują 
się na nowoczesne organizacje wykorzystując w dużym stopniu Internet, jako 
narzędzie pozyskania pracowników. W ocenie przydatności pracowników do 
organizacji stosują różne metody selekcji, choć skala tych metod jest dosyć 
wąska. Przedsiębiorstwa dbają też o rozwój pracowników, czego dowodem są 
przeprowadzane liczne szkolenia, które są pozytywnie oceniane. Badania też 
pokazały, że pracowników do pracy motywuje głównie wynagrodzenie, choć 
za najważniejsze czynniki demotywujące uznają motywatory pozamaterialne. 
Organizacje monitorują też wywiązywanie się z powierzonych pracownikom 
obowiązków wykorzystując w tym celu kolejne narzędzie zarządzania zasobami 
ludzkimi, jakim jest ocena pracowników, choć nie unikając przy tym błędów. 
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Streszczenie
Istotnym elementem w  działalności każdego przedsiębiorstwa jest właściwe zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, zwłaszcza w sektorze turystycznym, gdzie nabywcy usług 
turystycznych mają do czynienia z produktem, jakim jest niematerialna usługa. Dlatego 
celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki zarządzania zasobami 
ludzkimi w sektorze usług turystycznych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano 
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teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Odniesiono się do istoty zarządza-
nia zasobami ludzkimi oraz do zarządzania w turystyce. W końcowej części artykułu 
zostały omówione wyniki przeprowadzonych badań ankietowych dotyczących narzędzi 
zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych.

Słowa kluczowe: zarządzanie, zasoby ludzkie, organizacja, przedsiębiorstwo tury-
styczne, turystyka

Summary
One of the most important aspects of proper management is human resources, particu-
larly in the tourist industry, where tourist services buyers are dealing with a products, 
which is intangible service. Therefore, the purpose of this article is to present the human 
resources management issues in the tourism industry. Theoretical aspects of human 
resource management are presented in the first part of the article. Reference made to 
the essence of human resource management and tourism manegement. In the final 
part of the article are described the results of the survey concerning human resources 
management tools in tourism companies.

Keywords: management, human resources, organization, tourist business, tourism
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Agnieszka Kramek

Bezpieczeństwo ekologiczne obszarów 
zurbanizowanych
Ecological safety of urban areas

1. Wstęp

Dynamiczny rozwój przemysłu i aglomeracji miejskich spowodował destrukcję 
i zburzenie równowagi środowiska naturalnego. W latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku zauważono narastające problemy ekologiczne i zwrócono uwagę 
społeczeństwa na konieczność poszukiwania efektywnych sposobów ich roz-
wiązywania. Międzynarodowe dokumenty takie jak Deklaracja Sztokholmska 
(1972 r.), Deklaracja z Rio de Janeiro (1992 r.) uznano za kluczowe dla rozwoju 
prawa ochrony środowiska. Rosnąca świadomość ekologiczna spowodowała 
zmianę zachowań społecznych – m. in. wzrost zainteresowania i poparcia dla tzw. 
partii Zielonych oraz konsumenckich – rozwój rynku produktów „ekologicznych”. 

Definicja bezpieczeństwa ekologicznego poddana została w ostatnich latach 
wielu modyfikacjom1. Pojęcie to można interpretować wielopłaszczyznowo. 
Można je rozumieć nie tylko jako dobrej jakości powietrze, wodę i bezpieczną 
dla zdrowia żywność, ale także możliwości rekreacji i wypoczynku oraz wystę-
powanie w stanie niezagrożonym wszystkich, dziko żyjących gatunków. Pojęcie 
to obejmuje również szeroki zakres przedsięwzięć organizacyjnych, gospodar-
czych i społecznych w ujęciu międzynarodowym mających na celu poprawę 
jakości środowiska2. W definiowaniu bezpieczeństwa środowiskowego istotne 
jest zwrócenie uwagi na rolę koncepcji zrównoważonego rozwoju: „bezpieczeń-
stwo ekologiczne (ang. ecological security) to zespół uwarunkowań chroniących 

 1 M. Żuber, Bezpieczeństwo ekologiczne, Repetytorium, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2014, 
s. 5-10.
 2 P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, 
Łódź 2012, s. 47-53.
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człowieka i środowisko przed zagrożeniami ekologicznymi oraz takie kształto-
wanie stosunków naturalnych i społecznych w biosferze Ziemi, które tworzy 
właściwe warunki życia całej ludzkości, nie podważając zarazem podstaw życia 
na naszej planecie, głównie poprzez wdrażanie i realizację koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju”. Projekt Polityki Ekologicznej Państwa i monitoring środowiska 
to kluczowe działania w procesie zapewnienia stabilności w zakresie bezpieczeń-
stwa ekologicznego. Spójność z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz ochroną 
zasobów naturalnych gwarantuje dynamiczny rozwój kraju oraz egzystowanie 
społeczeństwa w środowisku odpowiedniej jakości3.

2. Zagrożenia środowisk antropogenicznych

Zagrożenia środowisk antropogenicznych takich jak terenów miejskich, przemy-
słowych i komunikacyjnych to problem wieloaspektowy i w dyskusji dotyczącej 
bezpieczeństwa ekologicznego trudny do klasyfikacji. „Zagrożenie traktuje się 
jako sytuację, w której zachodzi możliwość zaistnienia obrażeń człowieka oraz 
powstania szkód materialnych w środowisku lub ich kombinacji spowodowanych 
przez czynniki materialne lub ich zespoły: obciążenia, zaburzenia, zniszczenia, 
zanieczyszczenia i skażenia”4. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi 
tereny zurbanizowane są: siarka i jej tlenki, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, 
ozon, metale ciężkie, pochodne ropy naftowej. Wpływają one zarówno na stan 
sanitarny powietrza, jak również lądów i wód5. 

Źródła zagrożeń stanowią działania związane z niezrównoważoną eks-
ploatacją zasobów naturalnych, zanieczyszczaniem Ziemi przez substancje 
pochodzenia przemysłowego, transportowego i komunalnego6 oraz degradacją 
ekosystemów w wyniku katastrof ekologicznych7. Mogą mieć charakter natu-
ralny w postaci klęsk i katastrof żywiołowych, cywilizacyjny czyli bezpośrednio 
związany z gospodarczą działalnością człowieka (stosowanie niebezpiecznych 
technologii przemysłowych, próby nuklearne i testy nowych typów broni, naru-
szanie stosunków wodnych w środowisku, niewłaściwa gospodarka odpadami), 

 3 D. Senczyk, Bezpieczeństwo ekologiczne a zrównoważony rozwój: wzajemne relacje, „Prze-
gląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2013, nr 4, 65-67.
 4 S. Śladkowski, Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczpospolitej Polskiej, Akademia Obrony 
Narodowej, Warszawa 2004, s. 27.
 5 G.W. van Loon, S.J. Duffy, Chemia środowiska, Warszawa 2008, s. 170.
 6 M. Żuber, Bezpieczeństwo…, s. 14.
 7 J. Antczak, Wypadki chemiczne a bezpieczeństwo ekologiczne, „Rachunkowość na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Gospodarka-etyka-środowisko” 2016, nr 436, s. 21-29.
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celowy (pożar w wyniku podpalenia), losowy (silne wiatry), stały (emisja zanie-
czyszczeń), incydentalny (powódź), transgraniczny (mogą się rozprzestrzeniać) 
lub być niemobilne. W zależności od uwarunkowań przyrodniczych zagrożenia 
środowiskowe w miastach występują z różną intensywnością i częstotliwością. 
Najczęściej spotykane z nich to zagrożenia:

•	  hydrologiczno-meteorologiczne (powodzie, długotrwałe ekstremalne 
temperatury, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, susze lub ano-
malne, intensywne opady, miejskie wyspy ciepła),

•	  geologiczne (osuwiska, trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów),
•	  pożarowe (budynków mieszkalnych, biurowych, obiektów przemysło-

wych i użyteczności publicznej, magazynów itp.),
•	  budowlane i infrastruktury technicznej (gazowej, wodociągowej, elek-

troenergetycznej, oczyszczania miast, sieci teleinformatycznej),
•	  w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i śródlądowym,
•	  chemiczne, 
•	  radiologiczne,
•	  sanitarno-epidemiologiczne.
Szczególnym rodzajem zagrożenia jest zagrożenie synergiczne czyli wyni-

kające z istnienia zależności pomiędzy czynnikami je wywołującymi. Przy spe-
cyficznym uwarunkowaniach zagrożenie naturalne może wywołać zagrożenie 
antropogeniczne lub odwrotnie – powódź powodująca awarie przemysłowe, 
katastrofy budowlane czy zalanie magazynów substancji niebezpiecznych, 
silne wiatry niszczące infrastrukturę energetyczną, drzewostany będące z kolei 
zagrożeniem dla transportu, emisja zanieczyszczeń do środowiska powodująca 
zmiany klimatyczne oraz wzrost odnotowanych przypadków chorób układu 
oddechowego i krążenia wśród społeczeństwa8.

We współczesnym świecie zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego w dużej 
mierze związane jest z czynnikami antropogenicznymi (cywilizacyjnymi). Nie-
właściwe wykorzystywany postęp technologiczny narusza równowagę między 
człowiekiem a przyrodą. Źródłem największego niebezpieczeństwa są katastrofy 
powodowane przez przemysł i transport połączone z nadmierną emisją toksycz-
nych gazów, cieczy i pyłów (katastrofa chemiczna) lub substancji radioaktywnych 
(katastrofa jądrowa). Konsekwencje wyżej wymienionych zjawisk mogą ujawnić 
się w krótkiej perspektywie lub działać długookresowo wywołując skutki cho-
robowe u przyszłych pokoleń.

 8 B. Wieteska-Rosiak, Bezpieczeństwo ekologiczne miasta, (w:) EkoMiasto#Środowisko. 
Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Łódź 2016, s. 119-120.
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Należy zwrócić uwagę na zagrożenia w środowisku spowodowane wpływem 
potencjalnych działań militarnych – nie osiągnie ono zakładanych zdolności 
produkcyjnych jeśli zostanie zniszczone.  Z drugiej strony w trakcie konfliktu 
zbrojnego środowisko zapewnia jakość życia populacji oraz działalność bojową 
wojsk – ułatwia lub utrudnia walkę.

Szerokie spektrum możliwych zagrożeń powoduje, że charakteryzują się one 
olbrzymią złożonością i dynamizmem, a ich skutki obejmują najczęściej duży 
obszar ekosystemu miejskiego. Prowadzi to do degradacji, dewastacji, albo do 
klęski ekologicznej. Ostatecznie w każdym przypadku zdolność samooczyszcza-
nia środowiska zostaje drastycznie osłabiona, a powrót do stanu wyjściowego 
jest procesem długotrwałym, kosztownym i nie zawsze możliwym do realizacji9. 

3. Skutki ingerencji człowieka w środowisko 
przyrodnicze

Zagrożenia środowiskowe pojawiły się w polskiej rzeczywistości wraz z trans-
formacją życia społeczno-gospodarczego na początku lat 90. Liczba ludzi rosła 
w bardzo szybkim tempie, a co za tym idzie nastąpił znaczny wzrost konsumpcji, 
produkcji i zużycia energii. Każdy natomiast produkt materialny w ostatecznym 
rozrachunku tworzy odpad. Warto uzmysłowić sobie fakt, że niemal każda forma 
aktywności społecznej i gospodarczej wiąże się z kontaktem ze środowiskiem 
naturalnym. Zupełne wyłączenie terenów środowiska jest możliwe tylko na 
obszarach objętych ścisłą ochroną przyrodniczą (parki narodowe). Procesy 
gospodarcze (m. in. inwestycyjne), transportowe i przemysłowe generują zagro-
żenia ekologiczne10, które skutkują:

a) Zmianą klimatu światowego poprzez tzw. efekt cieplarniany czyli pod-
grzewanie atmosfery w rezultacie zmniejszenia jej przezroczystości spo-
wodowanej emisją zwiększonej ilości dwutlenku węgla,

b) Zmianą chemizmu atmosferycznej pary wodnej (kwaśne deszcze) spo-
wodowaną tlenkami siarki i azotu,

c) Zubażaniem warstwy ozonu stratosferycznego głównie z powodu uwol-
nionych do atmosfery freonów używanych w chłodnictwie i do produkcji 

 9 S. Śladkowski, Bezpieczeństwo…, s. 30-32.
 10 M.Z. Kulisz, Bezpieczeństwo ekologiczne a rozwój inwestycyjny w Polsce, „Rocznik Bez-
pieczeństwa Międzynarodowego” 2012/2013, s. 153-155.



 Artykuł ekonomiczny | 317

aerozoli oraz wzrost ilości ozonu troposferycznego na obszarach wielko-
miejskich o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego,

d) Smogiem w wielu aglomeracjach miejskich, który tworzy się przy okre-
ślonych warunkach meteorologicznych, ukształtowaniu terenu i wpro-
wadzonych do atmosfery zanieczyszczeniach,

e) Wzrostem ogólnej radioaktywności substancji we wszystkich kompo-
nentach środowiska (atmosfera, woda, gleba) czyli tzw. tła radioaktyw-
nego w wyniku detonacji nuklearnych (badania wojskowe) czy awarii 
elektrowni jądrowych,

f) Dezertyfikacją czyli pustynnieniem wielu terenów na skutek niewłaści-
wej, często zbyt intensywnej gospodarki rolnej, niszczeniem naturalnej 
okrywy roślinnej i zaburzeniem stosunków wodnych,

g) Deforestacją – zmniejszaniem powierzchni lasów z powodu niezrów-
noważonej gospodarki leśnej oraz masowego wyrębu lasów w celach 
energetycznych11.

Główną przyczyną degradacji środowiska naturalnego jest działalność czło-
wieka w wyniku, której następuje długotrwałe przekroczenia norm zanieczysz-
czenia  oraz naruszona zostaje ogólna równowaga ekologiczna na wybranym 
obszarze. Pod koniec XX wieku wraz z dynamicznym rozwojem cywilizacji 
skutki zagrożeń ekologicznych nabrały wymiaru procesu globalnego. Obszary 
zagrożone wskazywane są na podstawie różnorodnych kryteriów, m. in.: gęsto-
ści zaludnienia, stopnia uprzemysłowienia i zatrudnienia w przemyśle, zużycia 
wody, ilości odprowadzanych ścieków, wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych, struktury użytkowania gruntów, powierzchni gruntów zdegradowa-
nych oraz wielkości produkcji odpadów12. 

Źródłem informacji o jakości środowiska jest państwowy monitoring śro-
dowiska. Tworzy on system ujednoliconych pomiarów, ocen i prognoz dla kon-
kretnych obszarów kraju. Odpowiada również za gromadzenie, przetwarzanie 
i informowanie społeczeństwa o stanie środowiska13.

Skutki zagrożeń środowiskowych w mieście mogą być odczuwalne w sferze 
gospodarczej, społecznej, dziedzictwa kulturowego oraz zagospodarowania 
przestrzennego. Straty mogą ponieść gospodarstwa domowe, podmioty gospo-
darcze, samorządy gmin, powiatów, województwa oraz państwo. Wysokość strat 
jest wypadkową zasięgu zagrożenia oraz wrażliwości obiektów, społeczeństwa 

 11 H. Manteuffel Szoege, Zarys problemów ekonomiki środowiska, Warszawa 2005, s. 77-78.
 12 M.Z. Kulisz, Bezpieczeństwo…, s. 154.
 13 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519), 
art. 25.
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i środowiska. Degradacja może mieć charakter materialny - jeśli uszczerbku 
doznało mienie lub trudny do zmierzenia niematerialny - jak straty psycholo-
giczne i stres wskutek utraty zdrowia lub życia mieszkańców, braku dostępu do 
wody i żywności, ewakuacji i wysiedlenia, bezpośredni – gdy doszło do znisz-
czenia infrastruktury lub pośredni – straty w zyskach przedsiębiorstwa, utrata 
miejsca pracy i dochodów. Przedsiębiorstwa są narażone na straty w towarze, 
przestoje produkcji (przerwy w dostawie energii), utratę reputacji i wizerunku 
z powodu niezrealizowanych zamówień i zleceń, wzrost kradzieży w przypadku 
awarii systemów zabezpieczeń. Natomiast zniszczenia w gospodarstwach rolnych 
będą odczuwane w mieście jako podwyżka cen żywności. Szkody środowiskowe 
jak zniszczone drzewostany mogą zakłócać transport drogowy i kolejowy14.

Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, poprawa stanu środowi-
ska oraz kształcenie na rzecz zrównoważonego i inteligentnego rozwoju miast to 
główne cele rozwojowe i kierunki interwencji mające zapewnić bezpieczeństwo 
ekologiczne Polski.

Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin to kluczowe 
wyzwanie w dziedzinie energetyki. Zidentyfikowanie strategicznych złóż surow-
ców energetycznych i ochrona ich przed zabudową infrastrukturalną należą do 
działań priorytetowych w tym zakresie. Bezpieczeństwo ekologiczne jest ściśle 
związane ze stabilnością energetyczną kraju, dlatego konsekwentne dążenie do 
zmniejszenia energochłonności polskiej gospodarki wydaje się zasadne. Gospo-
darowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody stanowi 
ważne środowiskowe uwarunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego miast. 
Polska jest krajem posiadającym jeden z najniższych wskaźników możliwości 
zatrzymywania wody wynoszącym tylko ok. 6% średniego rocznego odpływu 
(wśród krajów europejskich). Warunkiem rozwoju biogospodarki jest również 
ograniczenie i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej oraz adaptacja 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej do nowych warunków klimatycznych. Istotne 
wydaje się także uporządkowanie zarządzania przestrzenią w zakresie gospo-
darowania środowiskiem15. 

Drugi aspekt związany z poprawą stanu środowiska wyraża się w zapewnieniu 
dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki. Badania pokazują, że 
obszary miejskie są szczególnie narażone na zagrożenia w tej dziedzinie wyni-
kające m. in. z zanieczyszczeń wód podziemnych substancjami pochodzącymi 

 14 B. Wieteska-Rosiak, Bezpieczeństwo…, s. 131-132.
 15 https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/strategia-bezpieczenstwo-energety-
czne-i-srodowisko-perspektywa-do-2020-r/, z dnia 19.06.2017.
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z nieszczelnych zbiorników paliwowych należących do stacji benzynowych16, 
zasoleniem wód powierzchniowych substancjami stosowanymi do odladzania 
dróg17 czy wtórnego zakażenia wody pitnej w trakcie jej dystrybucji rurocią-
gami18. Konieczne w Polsce jest podjęcie działań ukierunkowanych na przecho-
dzenie z systemu składowania odpadów na system wspierający przetworzenie 
oraz efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku surowców, 
a także energetyczne wykorzystanie odpadów, wdrażanie i wspieranie niskood-
padowych technologii produkcji. Problemem stają się nanoodpady utrudniające 
oczyszczanie ścieków19, niekontrolowane uwalnianianie się nanozanieczyszczeń 
do środowiska20  oraz ocena ich wpływu na organizmy żywe21. Priorytetowym 
zadaniem jest poprawa jakości i ochrona powietrza miejskiego, w tym ograni-
czenie oddziaływania energetyki. Szczególne niebezpieczne są pyły i zaadsorbo-
wane na nich metale ciężkie22. Poprawę stanu środowiska realizuje się również 
poprzez wspieranie nowych i promocję polskich technologii energetycznych 
i środowiskowych23.

Ważnym kierunkiem jest tworzenie warunków do powstawania zielonych 
miejsc pracy oraz promowanie zachowań i kształtowanie postaw ekologicznych24.

Warto mieć na uwadze, że zarówno skutki naturalnych jak i antropogenicz-
nych zagrożeń środowiska mają charakter transgraniczny i obejmują swoim 
działaniem wiele regionów i państw jednocześnie – globalne ocieplenie, występo-
wanie dziury ozonowej, katastrofy o podłożu naturalnym i przemysłowe. Zakres 
tych zjawisk wymaga współpracy międzynarodowej, szczególnie w zakresie 

 16 D. Gąsior, Physicochemical characteristic and assessment of grounwater quality within the 
area of selected fuel stations in Opole, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2015, nr 4, s. 423-436.
 17 N. Mazur, Wpływ soli do odladzania dróg na środowisko przyrodnicze, „Inżynieria 
i Ochrona Środowiska” 2015, nr 4, s. 449-458.
 18 M. Mrowiec, T. Herczyk, E. Kuliński, Analiza zmienności parametrów jakościowych 
w wodzie pitnej w układzie dystrybucji, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, 2016, nr 1, 27-35.
 19 M. Madeła, E. Neczaj, A. Grosser, Fate of engineered nanoparticles i wastewater treatment 
plant, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2016, nr 4, s. 577-587.
 20 B. Mrowiec, Risk of nanowastes, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2016, nr 4, s. 469-478.
 21 E. Karwowska, E. Miaśkiewicz-Pęska, M. Załęska-Radziwiłł, Wpływ nanoproduktów na 
wybrane organizmy – ocena ekotoksykologiczna, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2015, nr 1, 
s. 109-118.
 22 A. Kiebała, M. Kozieł, W. Zgłobicki, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn w pyle drogowym na terenie Lublina, 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska”, 2015, nr 3, s. 299-310.
 23 R. Malinowski, Biotworzywa jako nowe materiały przyjazne środowisku naturalnemu, 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2015, nr 2, s. 215-231.
 24 E. Wolter, W trosce o świadomość ekologiczną społeczeństwa XXI wieku, „Forum Peda-
gogiczne” 2016, nr 2, s. 61-74.
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monitorowania, przekazywania danych i prognozowania skutków, formalizo-
wanych stosownymi umowami i porozumieniami25.

4. Zarządzanie środowiskiem w Polsce

Przyroda w miastach pełni funkcję ekologiczną, wpływa na kształtowanie walo-
rów estetycznych oraz spełnia rolę społeczną, dydaktyczną i wychowawczą. Sys-
tem przyrodniczy miasta podporządkowano interesom mieszkańców szczególnie 
w wymiarze wypoczynkowym, zdrowotnych i estetycznym. W Polsce, pod koniec 
ubiegłego wieku sukcesywnie zaniedbywano zieleń w miastach i skuteczną 
ochronę przyrody. Szansą na reorientację podejścia do środowiska jest koncepcja 
usług ekosystemów, czyli korzyści jakie można czerpać ze zdrowych, sprawnie 
funkcjonujących ekosystemów. Działalność antropogeniczna powoduje spadek 
korzyści potencjalnie możliwych do uzyskania przez społeczeństwo. Należy 
zwrócić uwagę na istotę i znaczenie wyceny zasobów przyrodniczych w mieście, 
która umożliwia podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji środowiskowych 
również w sensie ekonomicznym26.

Podstawową ideą polityki ekologicznej państwa jest zachowanie równowagi 
pomiędzy przyrodą a społeczeństwem, dążenie do pełnego regulowania, w sposób 
korzystny dla człowieka, obiegu materii i energii w przyrodzie, zgodnie z zasadą 
przezorności, prewencji i odtwarzalności oraz utrzymaniem struktury przyrody27. 
Założenie to pozwoliło na sformułowanie następujących kierunków działania:

•	 Kontrola i monitoring wszystkich komponentów środowiska,
•	 Profilaktyka przed działaniami generującymi straty środowiskowe,
•	 Kształtowanie środowiska poprzez jego zrównoważone użytkowanie oraz 

wprowadzanie innowacyjnych technologii redukujących materiałochłon-
ność i odpadowość oraz zmniejszających energochłonność procesów 
produkcyjnych,

•	 Rekultywacja środowiska mająca na celu odtworzenie struktury zniszczo-
nych ekosystemów oraz przywrócenie zdolności produkcyjnej środowiska 
utraconych wskutek antropopresji28.

 25 M.Z. Kulisz, Bezpieczeństwo…, s. 155.
 26 J. Kronenberg, Usługi ekosystemów – nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrod-
niczego, (w:), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 
red. A. Rzeńca, Łódź 2016, s. 63-88.
 27 H. Manteuffel Szoege, Zarys…, s. 128-134.
 28 P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo…, s. 205.
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Dla każdego przedsięwzięcia mogącego znacząco lub potencjalnie zna-
cząco wpływać na środowisko29 (w tym na obszary Natura 2000) wymagane 
jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Doku-
menty z zakresu przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki 
wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa i rybołówstwa, turystyki 
i innego wykorzystania terenu określają kształt możliwych inwestycji ingeru-
jących w strukturę przyrody. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
opiera się w szczególności na koncepcji przestrzennej zagospodarowania kraju, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz strategiach rozwoju. Organami odpowiedzialnymi w zakresie wydawania 
bądź uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach danej inwestycji 
są Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Regionalne Dyrekcje Ochrony 
Środowiska30. Wykaz kompetencji i ich zadania regulują zapisy ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko31. 

Gwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego musi być realizowane zgodnie 
z zasadą sprawiedliwości, ponieważ jedną z naczelnych wartości ochrony prawnej 
środowiska jest sprawiedliwość ekologiczna. Wymusza to konieczność przezwy-
ciężania nierównomierności korzystania z zasobów przyrodniczych poprzez 
przestrzeganie proporcji w reglamentacji dostępu do tych dóbr. W Polsce stosuje 
się różne typy instrumentów ekonomicznych w kontekście sprawiedliwości eko-
logicznej: opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty za zanieczyszczanie 
środowiska (za zrzut ścieków i wód kopalnianych, za składowanie odpadów 
stałych, za emisję zanieczyszczeń do powietrza), opłaty za eksploatację zasobów 
środowiska (kopalin, wód), opłaty za degradację środowiska (za wycinanie 
drzew i krzewów, za przejmowanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne), opłaty usługowe i systemy kaucji (za wywóz śmieci, oczyszczanie 
ścieków), opłaty depozytowe (akumulatory ołowiowe), opłaty produktowe (za 
produkty zużyte uciążliwe dla środowiska), opłaty administracyjne (pozwolenia 
zintegrowane), subwencje, rynek pozwoleń na emisję zanieczyszczeń oraz bodźce 
finansowe do przestrzegania prawa (kary i opłaty podwyższone)32. 

 29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71).
 30 M. Z. Kulisz, Bezpieczeństwo…, s. 158-159.
 31 Dz. U. 2016, poz. 353, art. 131.
 32 H. Manteuffel Szoege, Zarys…, s. 145-161.
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Rosnące zainteresowanie firm i organizacji praktycznym realizowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii umiaru33 zaowocowało spo-
rządzaniem i publikowaniem raportów środowiskowych. Są to nowoczesne 
instrumenty komunikacji między przedsiębiorstwem a otoczeniem wyrażające 
się w dbałości o środowisko oraz działaniach zmierzających do minimalizowania 
jego negatywnego wpływu na przyrodę i jej zasoby. Szczególną rolę odgry-
wają tu Systemy Zarządzania Środowiskiem (SZŚ). Stanowią one zintegrowaną 
część całego systemu zarządzania organizacją danego podmiotu i muszą być 
spójne z celami, priorytetami i procedurami w nim obowiązującymi. Opierają 
się głównie o dwa standardy – normę ISO 14001 oraz Rozporządzenie EMAS, 
które wspomagają zarządzanie zgodnie z założeniami polityki środowiskowej34. 

Pierwszy z nich opracowany został przez Międzynarodową Organizację Nor-
malizacyjną i odnosi się do koncepcji kompleksowego zarządzania jakością. 
Wiodąca ideą normy ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie i poprawianie SZŚ, 
aby nadrzędny cel minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko był speł-
niamy niezależnie od zmieniających się warunków. Może być stosowana przez 
każdą organizację. Jest dobrowolna, ale jej przepisy stają się obowiązujące, gdy 
zostanie przyjęta. 

Z kolei rozporządzenie EMAS (Eco-Management and Audio Scheme) nazy-
wane jest systemem ekozarządzania i audytu zostało opracowane przez Komisję 
Europejską. System EMAS ma celu stworzenie SZŚ w przedsiębiorstwie opartego 
na procesie nieustannych usprawnień zarówno w odniesieniu do technik pro-
dukcyjnych jak i technik zarządzania. Podmioty, które chcą uzyskać rejestrację 
w systemie EMAS muszą spełnić szereg wymagań prawnych i organizacyjnych 
oraz poddać się ocenie akredytowanego weryfikatora środowiskowego i opubli-
kować deklarację środowiskową35.

Europejskim narzędziem wspierania innowacyjnych wdrożeń rozwiązań pro-
ekologicznych do praktyki rynkowej i administracyjnej jest system weryfikacji 
technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification). 
Jego głównym celem jest dostarczenie rzetelnej i bezstronnej informacji doty-
czącej skuteczności i efektywności nowych technologii w kontekście korzyści 
środowiskowych deklarowanych przez producenta36.

 33 K. Górka, M. Łuszczyk, A. Thier, Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów natu-
ralnych, „Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna” 2016, nr 453, s. 25-37.
 34 W. Tomczyk, System Zarządzania Środowiskiem w proekologicznych działaniach na rzecz 
ochrony środowiska, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich”, 2014, nr 1, s. 239-248.
 35 Tamże.
 36 www.mos.gov.pl (z dnia 21.06.2017).
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5. Bezpieczeństwo środowiska w polskim systemie 
prawnym

System bezpieczeństwa ekologicznego jest nieprzerwanie tworzony i modernizo-
wany od ponad dziesięciu lat. Opiera się na strukturze organizacyjnej, w której 
ważną rolę odgrywa poziom lokalny, gdzie zazwyczaj pojawia się źródło zagro-
żenia. Wszystkie jednostki i instytucje wykonawcze łączy jednolity cel i zadania, 
dlatego możliwe jest uzyskanie efektów obronnych zarówno w czasie pokoju jak 
i kryzysu czy wojny. Jednak dynamiczne zmiany środowiskowe powodujące 
klęski żywiołowe oraz społeczeństwo konsumpcyjne wymagają nowelizacji 
dokumentów, które zapewniają stabilną sytuację w państwie37. 

Polityka ochrony środowiska obejmuje działania mające na celu racjonalne 
wykorzystanie zasobów naturalnych, poprawę stanu środowiska, neutralizowanie 
skutków działalności antropogenicznej oraz prewencję lub minimalizowanie 
zagrożeń ekologicznych. Podstawą tak określonej koncepcji jest zasada zrów-
noważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP) pełniąca funkcję nadrzędną do 
pozostałych zasad: prewencji (art. 6 ust. 1 ustawy POŚ), przezorności (art. 6 ust. 2 
ustawy POŚ), „zanieczyszczający płaci” (art. 7 ustawy POŚ), uspołecznienia (art. 
9, 10 ustawy POŚ), kompleksowej ochrony oraz nieważności decyzji sprzecznej 
z wymaganiami ochrony środowiska (art. 11 ustawy POŚ). 

Umowa Stowarzyszeniowa z Unią Europejską oraz późniejsze pełnoprawne 
członkostwo zintensyfikowały działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce. 
Zmiany systemu polityczno – administracyjnego kraju wyodrębniły samorządy 
terytorialne i nadały wymiar lokalny aktywnej polityce środowiskowej. Ułatwiło 
to identyfikację potrzeb w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodno-
-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem oraz przedsiębiorstw 
generujących olbrzymie ilości zanieczyszczeń38.

Bezpieczeństwo ekologiczne jako integralna część systemu bezpieczeństwa 
Polski regulują akty prawne w kilku najważniejszych obszarach. Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.39 zobowiązuje władze publiczne 
do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska, 
prowadzenia polityki zgodnie z zasadą ekorozwoju oraz informowania społe-
czeństwa o stanie środowiska.

 37 S. Śladkowski, Bezpieczeństwo…, s. 58.
 38 A. Rzeńca, Polityka ekologiczna miasta, (w:), EkoMiasto#Środowisko. Zrównoważony, 
inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, red. A. Rzeńca, Łódź 2016, s. 89-118.
 39 Dz. U. Nr 78, poz. 483, art. 5, 68, 74.
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Ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem umożliwia ustawa z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej40, ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 
r. o stanie klęski żywiołowej41, ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym42, które tworzą model zarządzania spójny z wymogami członkostwa 
w NATO i Unii Europejskiej.

Anomalie pogodowe wymusiły na władzach publicznych zadbanie o bez-
pieczeństwo powodziowe43, a rosnące zainteresowanie energią jądrową o bez-
pieczeństwo radiologiczne44.

Bezpieczeństwo ekologiczne w aspekcie ochrony środowiska przed nad-
zwyczajnymi zagrożeniami zapewnia szereg dokumentów: ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska45, ustawa z dnia 20 lipca 1991r. 
o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska46, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym47, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane48.

Polityka ekologiczna jest w dużej mierze konsekwencją postanowień unij-
nych nakazujących spadek emisyjności, energochłonności i materiałochłonności 
procesów technologicznych różnych gałęzi przemysłu oraz wskazujących na 
znaczącą rolę społeczeństwa w kreowaniu postaw ekologicznych. Istotnymi 
dokumentami są tutaj Strategia Europa 2020 z inicjatywą przewodnią Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów49 oraz Program działań w zakresie środowiska 
do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”50. 
W unijnych przepisach dotyczących ochrony środowiska nastąpiła znacząca 
zmiana w 2010 roku wprowadzona dyrektywą 2010/75/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (IED). 
Istotnie zaostrzyła przepisy dotyczące zintegrowanej kontroli zanieczyszczeń 
oraz wymagań pełnej zgodności technologicznej z najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT). Odstępstwa od wytycznych są możliwe jedynie w wyjątkowej 
sytuacji – jeśli spełnienie wymogów wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi 

 40 Dz. U. 2016, poz. 191.
 41 Dz. U. 2016, poz. 1954.
 42 Dz. U. 2017, poz. 209.
 43 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121).
 44 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2017, poz. 576).
 45 Dz. U. 2017, poz. 519.
 46 Dz. U. 2016, poz. 1688.
 47 Dz. U. 2017, poz. 1073.
 48 Dz. U. 2016, poz. 290.
 49 http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (z dnia 22.06.2017).
 50 http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/pl.pdf (z dnia 22.06.2017).
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kosztami w porównaniu z korzyściami dla środowiska - wówczas organ wyda-
jący pozwolenie zintegrowane uznaje tę argumentację za zasadną i zawiadamia 
o zaistniałej sytuacji Komisję Europejską. Zmiany te zostały wprowadzone do 
polskiego systemu prawnego nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska51.

Do zagadnień bezpieczeństwa ekologicznego odnosi się również Strategia bez-
pieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.52, która zawiera dekla-
racje poprawy stanu wszystkich komponentów środowiska, adaptacji do zmian 
klimatycznych, zachowania bioróżnorodności poprzez inwestycje w źródła nisko-
emisyjne oraz usprawnienie gospodarki odpadami. Zwrócono uwagę na wzmoc-
nienie systemu zarządzania kryzysowego oraz minimalizowanie skutków zdarzeń 
z udziałem sił natury, a także upowszechnienie i rozwój edukacji ekologicznej.

Z kolei Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspek-
tywa do 2020 r. jasno wskazuje główne cele i kierunki w obszarze poprawy 
stanu środowiska oraz bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w ener-
gię (racjonalna gospodarka kopalinami, wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, zastosowanie paliw alternatywnych, przygotowanie do wprowadzenia 
energetyki jądrowej)53.

Warto pamiętać, że gospodarka surowcami nieenergetycznymi ma ogromne 
znaczenie dla rozwoju przemysłu oraz innowacyjnych, zaawansowanych techno-
logii w branży komputerowej, elektroniki i elektrotechniki, telefonii komórkowej 
czy instalacji elektrycznych. W Polsce możliwości pozyskiwania surowców mine-
ralnych są niewielkie z powodu współwystępowania surowców z innymi metalami 
(platyna, gal, molibden, nikiel), zbyt dużego rozproszenia w skorupie ziemskiej 
(ren) lub braku złóż o znaczeniu ekonomicznym (beryl, boksyty, magnez, kobalt, 
wolfram). W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na efektywność wydobycia 
kopalin, racjonalne i kompleksowe ich wykorzystanie, a także skuteczny odzysk 
i recykling54. Cele i zakres działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
surowcowego zostały określone w dokumencie Założenia do Planu działań na 
rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych55 przyjętego 

 51 E. Wiśniowska, Najlepsze dostępne techniki (BAT) jako instrument ochrony środowiska, 
„Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2015, nr 3, s. 358-397.
 52 https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf (z dnia 22.06.2017).
 53 http://www.me.gov.pl/Energetyka/Strategia+Bezpieczenstwo+Energetyczne+i+ 
Srodowisko (z dnia 22.06.2017).
 54 B. Witkowska-Kita, K. Biel, W. Blaschke, A. Orlicka, Gospodarka surowcami nieenergety-
cznymi w Polsce – surowce mineralne krytyczne, strategiczne i deficytowe, „Przegląd Górniczy” 
2016, nr 3, s. 76-84.
 55 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony 
-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/plan-dzialan-surowce-dla-przemyslu/ 
(z dnia 23.06.2017).
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31 marca 2015 r. po licznych konsultacjach międzyresortowych i społecznych. 
W Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki – Dynamiczna Polska 
202056 oraz w wielu programach wykonawczych podkreślono znaczenie recy-
klingu i innych metod odzysku oraz konieczność opracowywania nowoczesnych 
metod pozyskiwania, bilansowania i wykorzystania surowców naturalnych. 
Również zapisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze57 zmierzają do realizacji 
koncepcji ekorozwoju.

Bezpieczeństwo ekologiczne znajduje odzwierciedlenie zarówno w polskiej 
jak i europejskiej polityce ekologicznej, kluczowy jest zatem rzeczywisty stopień 
realizacji sformułowanych norm prawnych.

6. Podsumowanie

Realizując koncepcję bezpieczeństwa ekologicznego na terenach zurbanizowa-
nych warto pamiętać o dynamicznie zmieniającym się klimacie i konsekwencjach 
dla społeczeństwa i gospodarki. Nadmiar lub niedobór wody i susze, fale gorąca, 
przerwanie ciągłości dostaw energii, wody i żywności oraz rozprzestrzenianie 
się chorób przenoszonych przez wektory stanowią główne skutki powstałych 
zmian. Ważnym krokiem w kierunku odwrócenia tych tendencji jest udział Polski 
w polityce adaptacyjnej do zmian klimatycznych, działania na rzecz wdrażania 
gospodarki niskoemisyjnej w miastach oraz budowanie świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa. Również SZŚ stanowią ogromne wsparcie w realizacji celów 
środowiskowych. Nowe mobilne technologie w monitoringu oraz systemy infor-
matyczne w zarządzaniu środowiskiem ułatwiają wypełnianie rygorystycznych 
założeń polityki ekologicznej. We współczesnej rzeczywistości zyskuje ona nowy 
wymiar, gdzie wyraźnie eksponuje się wątek zrównoważonego gospodarowania 
w kontekście potrzeb społecznych i środowiskowych.

Identyfikowanie zagrożeń środowiskowych powinno stanowić bodziec do 
podejmowania wyzwania, żeby zmierzyć się ze współczesnymi problemami 
ekologicznymi wykorzystując działania umożliwiające utrzymanie naturalnego 
otoczenia w dobrej jakości również dla przyszłych pokoleń. Należy pamiętać, że 
zgodnie ze Światową Strategią Ochrony Przyrody z 1980 r. „Ziemi nie odziedzi-
czyliśmy po naszych rodzicach, lecz pożyczyliśmy ją od naszych dzieci”.

 56 Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacy-
jności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (M.P. 2013, poz. 213).
 57 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz. 1131).
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Streszczenie
Zagrożenia środowisk antropogenicznych takich jak terenów miejskich, przemysłowych 
i  komunikacyjnych to problem wieloaspektowy. Źródła zagrożeń stanowią działania 
związane z  niezrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, zanieczyszczaniem 
Ziemi przez substancje pochodzenia przemysłowego, transportowego i komunalnego oraz 
degradacją ekosystemów w wyniku katastrof ekologicznych. Skutki zagrożeń środowisko-
wych w mieście mogą być odczuwalne w sferze gospodarczej, społecznej, dziedzictwa 
kulturowego oraz zagospodarowania przestrzennego. Zrównoważona gospodarka zaso-
bami naturalnymi, poprawa stanu środowiska oraz kształcenie na rzecz zrównoważonego 
i inteligentnego rozwoju miast to główne cele rozwojowe i kierunki interwencji mające 
zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne Polski. Działalność antropogeniczna powoduje 
spadek korzyści potencjalnie możliwych do uzyskania przez społeczeństwo. Należy zwrócić 
uwagę na istotę i znaczenie wyceny zasobów przyrodniczych w mieście, która umożliwia 
podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji środowiskowych również w  sensie eko-
nomicznym. Szczególną rolę odgrywają tu Systemy Zarządzania Środowiskiem (SZŚ). 
Stanowią one zintegrowaną część całego systemu zarządzania organizacją danego pod-
miotu i muszą być spójne z celami, priorytetami i procedurami w nim obowiązującymi. 
Opierają się głównie o dwa standardy - normę ISO 14001 oraz Rozporządzenie EMAS, 
które wspomagają zarządzanie zgodnie z założeniami polityki środowiskowej oraz sys-
tem weryfikacji nowych technologii środowiskowych ETV. Bezpieczeństwo ekologiczne 
znajduje odzwierciedlenie zarówno w polskiej jak i  europejskiej polityce ekologicznej, 
kluczowy jest zatem rzeczywisty stopień realizacji sformułowanych norm prawnych.

Słowa kluczowe: polityka ekologiczna, ekorozwój, bezpieczeństwo ekologiczne, 
zagrożenia środowiskowe

Summary
The threat of anthropogenic environments such as urban, industrial and transportation 
is a multifaceted problem. Sources of danger are activities related to the unsustainable 
exploitation of natural resources, the pollution of the Earth by substances of indus-
trial, transport and communal origin and the degradation of ecosystems as a  result 
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of ecological catastrophes. The effects of environmental hazards in the city may be 
felt in the economic, social, cultural and spatial spheres. Sustainable management of 
natural resources, improvement of the environment and education for sustainable and 
intelligent development of cities are the main development goals and directions of inter-
ventions aimed at ensuring ecological safety of Poland. Anthropogenic activity causes 
the potential benefits of society to fall. Pay attention to the essence and importance of 
valuing natural resources in the city, which makes it possible to make more rational 
environmental decisions also in an economic sense. Environmental Management Sys-
tems (EMS) play a special role here. They form an integrated part of the organization’s 
overall management system and must be consistent with the objectives, priorities and 
procedures in place. They are mainly based on two standards - the ISO 14001 standard 
and the EMAS Regulation, which support management in accordance with environ-
mental policy and the ETV environmental technology verification system. Ecological 
security is reflected in both Polish and European ecological policy, so it is crucial that 
the actual implementation of the legal norms is taken into account.

Keywords: ecological policy, ecodevelopment, ecological security, environmental 
hazards
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Katarzyna Szuper

Polskie produkty regionalne na rynku 
europejskim
Polish regional products on the European market

Zachowania konsumentów w Europie ulegają stopniowym zmianom. Kupujący 
wybierają nie tylko produkty o wyższych standardach higienicznych i zdrowot-
nych, lecz szukają również takich, które posiadają świadectwa potwierdzające 
ich pochodzenie lub gwarancję odpowiedniej metody produkcji. „Jakość” 
staje się hasłem przewodnim. Rosnąca świadomość konsumentów znajduje 
odzwierciedlenie w zwiększonym popycie na produkty charakteryzujące się 
wysoką jakością, która jest wynikiem szczególnych metod ich wytwarzania, 
wyjątkowego składu lub określonego pochodzenia. Chociaż rynek produktów 
regionalnych jest stosunkowo niewielki, to jego popularność stale rośnie. 
Produkty  te posiadają specjalny system certyfikowania i znakowania, który 
obowiązuje w Unii Europejskiej. Ważnym elementem zaistnienia produktów 
regionalnych na rynku europejskim jest prowadzenie działań marketingowych 
służących ich popularyzacji, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości 
konsumenta na temat produktów wysokiej jakości oraz są podstawą rozwoju 
regionalnego.  

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie rynku produktów 
regionalnych polegającym na przedstawieniu jednolitego rynku europejskiego 
i produktu jako narzędzia marketingu międzynarodowego. W artykule zamiesz-
czono regulacje prawne dotyczące produktów regionalnych oraz aktualną listę 
polskich produktów. Wskazano również niektóre korzyści dla polskich przed-
siębiorstw wytwarzających produkty regionalne na rynku europejskim, konsu-
mentów, a także regionów.
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Wymiana międzynarodowa na rynku europejskim

Rynek europejski jest jednym z największych rynków wymiany handlowej na 
świecie. Z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj stał się częścią 
tzw. jednolitego rynku UE. Jest to obszar bez granic wewnętrznych, na którym 
zostaje zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału1. Jego 
istotą jest osiąganie wielorakich celów służących społeczności europejskiej. 
Jednolity rynek, od chwili utworzenia w 1993 roku, otworzył się na konkurencję, 
stworzył nowe miejsca pracy, wyznaczył przystępniejsze ceny dla konsumentów 
oraz przyniósł przedsiębiorstwom i obywatelom korzyści w postaci szerokiego 
wyboru towarów i usług2. Pierwszą z tzw. czterech wolności stanowiących pod-
stawę rynku wewnętrznego UE jest swobodny przepływ towarów. Na rynku 
nie ma granic, a więc i barier celnych. Wszystkie towary podlegają tym samym 
normom i wymogom certyfikacyjnym,  powinny być obłożone takimi samymi 
podatkami. Osiągnięcie tak daleko idącej liberalizacji obrotów towarami pomię-
dzy państwami członkowskimi wymagało zniesienia wszelkich barier taryfowych 
oraz pozataryfowych - np. fiskalnych, jakościowych czy ilościowych. Zasada 
swobodnego przepływu towarów dotyczy zarówno wyrobów przemysłowych, 
jak i produktów rolnych oraz spożywczych. Państwa członkowskie mogą wpro-
wadzać ograniczenia importowe, eksportowe lub w tranzycie, jeśli wymagają 
tego względy moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony zwierząt i roślin, ochrony narodowych 
dóbr kultury oraz ochrony własności przemysłowej lub handlowej, podjęcie 
takich działań nie może jednak służyć jakiejkolwiek dyskryminacji oraz speł-
niać roli ukrytych restrykcji w handlu wzajemnym3. Odpowiednio funkcjo-
nujący rynek wewnętrzny ma wpływać na poprawę wyników gospodarczych 
państw członkowskich. Podstawą funkcjonowania rynku jest całość stosunków 
wymiennych w świecie, między wszystkimi krajami lub zrzeszeniami. Wymiana 
międzynarodowa, powstała w wyniku specjalizacji i wzrostu skali produkcji, jest 
podstawą racjonalnego wykorzystania zasobów czynników produkcji, którymi 
dysponuje dany kraj, gdyż zwykle rynki narodowe nie są na tyle chłonne, aby 
zapewniały zbyt masowej i wyspecjalizowanej produkcji. Specjalizacja i wymiana 

 1 Jednolity Akt Europejski - podpisany 17 lutego 1986 r. (Luksemburg) oraz 28 lutego 1986r. 
(Haga) (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.) - Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5; Sekcja II, Art. 13.
 2 K. Kołodziejczyk, Rynek wewnętrzny i wspólne polityki, [w:] W. M. Góralski (red.), Unia 
Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka – Współpraca, Kraków 2007, s. 39-42.
 3 K. Tomaszewski, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, Enterprise Europe Network, [PDF] 
http://www.een.sopot.pl/templates/422/files/file/JRE_publ.pdf s.5 [ data dostępu: 04.03.2017r.].
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międzynarodowa prowadzą do rozszerzenia rynków zbytu i pozwalają na lepsze 
wykorzystanie posiadanych czynników produkcji w poszczególnych krajach 
włączonych w system międzynarodowej współpracy4. Dzięki wymianie mię-
dzynarodowej rośnie zapotrzebowanie globalne na czynniki produkcji istniejące 
w danym kraju w dużej ilości. Popyt krajowy zwiększa się o popyt zagraniczny. 
W wyniku wykorzystania zalet wymiany międzynarodowej następuje zatem 
wzrost dochodów nominalnych oraz lepsze zaspokojenie popytu przy jednocze-
snej zniżce cen dóbr deficytowych. W rezultacie umożliwia to wzrost dochodów 
realnych społeczeństwa i podnoszenie poziomu stopy życiowej, gdyż potrzeby 
ludzi są w coraz większym stopniu zaspokajane na podstawie potencjału gospo-
darki światowej, a nie krajowej, chociaż w danym kraju stopień ich zaspokojenia 
zależy od poziomu rozwoju jego gospodarki5. Wymiana międzynarodowa wiąże 
gospodarki poszczególnych krajów w jedną całość i jest niezbędnym warunkiem 
kontynuowania procesów gospodarczych i rozwoju gospodarczego. Ograniczenia 
lub przerwanie wymiany międzynarodowej zagraża gospodarkom krajowym 
wywołując w nich negatywne skutki, objawiające się z reguły spadkiem produkcji 
i zmniejszeniem stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych6. Dlatego poszcze-
gólne kraje dążą do uczestniczenia w międzynarodowym podziale pracy i mię-
dzynarodowej wymianie, mimo że zdają sobie sprawę, iż następuje uzależnienie 
gospodarki krajowej od powiązań z gospodarkami innych krajów.

Produkt jako narzędzie marketingu 
międzynarodowego

Chcąc w pełni zrozumieć kwestię wymiany międzynarodowej należy scharakte-
ryzować jej przedmiot, którym jest  produkt. Produktem można nazwać wszystko 
to, co producenci oferują na rynku by zaspokoić potrzeby nabywców. Może to 
być dobro materialne, miejsce, osoba, usługa. Produkt może składać się zarówno 
z części materialnych i niematerialnych7. Definicja ta poszerzona jest przez J. 
Altkorna, do produktu zalicza on również idee i organizacje8.  Zgodnie z definicją 

 4 M. Księżyk, Ekonomia podejście historyczne i prospektywne, Kraków 2013, s. 411-414.
 5 Tamże, s. 414-416.
 6 Z. Dokurno, Fenomen wzrostu gospodarczego w warunkach globalizacji w kontekście 
wybranych współczesnych teorii ekonomii, [w:] J. Rymarczyk (red.), Ekonomia 7. Regionalizm 
i globalizacja, Wrocław 2010, s.253-263.
 7 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, W. Wong, Marketing, podręcznik europejski, Warszawa 
2002, s. 615.
 8 J. Altkorn, Podstawy marketingu, Kraków 2004, s.95-99.
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T. Smolenia produktem może być wszystko to, co można zaoferować na rynku 
nabywcom i co jest w stanie zaspokoić ich określoną potrzebę lub pragnienie9. 
Aby produkt osiągnął sukces na rynku musi zaspokajać potrzeby konsumentów 
oraz zapewnić dla nich określone korzyści. Z tego powodu, iż może posiadać 
wiele zalet, może być różnie postrzegany przez różnych nabywców. Podobnie 
z kupującymi, którzy mają zróżnicowane preferencje i motywy zakupu danych 
produktów i kierują się jedną albo kilkoma cechami produktu. Im więcej pro-
dukt zaspokaja potrzeb tym staje się bardziej atrakcyjny dla nabywcy i chętniej 
przez niego kupowany. Oprócz użyteczności, każdy produkt powinien pełnić 
dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich wiąże się  z łatwością użytkowania, 
druga zaś z kształtem i kolorystyką, które w warunkach gospodarki rynkowej 
mają duże znaczenie. Klientom oferuje się wiele różnych produktów zaspokaja-
jących tę samą potrzebę. Na wybór wpływać może kształt, kolor i inne elementy 
kształtujące pierwsze wrażenie. Ogromne znaczenie ma także opakowanie. 
Elementy składowe produktu mogą przyczynić się do wzrostu jego popularności 
wśród konsumentów, a rosnąca konkurencja skłania producentów do ciągłego 
ulepszania oferowanych dóbr. W wymianie handlowej występuje bardzo wiele 
substytutów danego dobra, dlatego też pojawienie się produktów regionalnych, 
które są dodatkowo chronione daje możliwość zaistnienia producentom tych 
towarów na rynku międzynarodowym.

Regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące 
produktów regionalnych

W Unii Europejskiej coraz większego znaczenia nabiera produkcja żywności 
o wysokich parametrach jakościowych. Coraz więcej wagi przywiązuje się do 
ochrony i promocji produktów regionalnych lub tradycyjnych. Najważniej-
szymi wspólnotowymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony tych produktów 
są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 
21 listopada 2012r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 
grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczą-
cych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych 
i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych 

 9 A. Czubała, T. Smoleń, Podstawy marketingu, Warszawa 2012, s.90.
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zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proce-
duralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 
179 z 19.6.2014, str. 17) i Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 
z dnia 13 czerwca 2014r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 
36)10. Rejestracja oznaczeń produktów chroni jego nazwę przed nieuczciwym 
przywłaszczeniem lub jej podrobieniem. Szczególnie istotne jest jednak to, że 
unijny znak rejestracji gwarantuje, że w ten sposób zarejestrowany produkt jest 
bezpieczny dla konsumenta i chociaż jest wytwarzany „tradycyjnie”, to spełnia 
określone wymogi higieny i podlega kontroli11. Dzięki takiemu systemowi 
regulacji prawnych, przepisy wspólnotowe dotyczące rejestracji produktów 
regionalnych i tradycyjnych jednocześnie chronią i promują wytwarzanie 
wysokojakościowej żywności. 

Szeroka i różnorodna oferta produktów spożywczych dostępna na rynku 
państw UE wymaga dostarczenia konsumentowi jasnych i ściśle określonych 
informacji o pochodzeniu produktów, co wymusza  dokładny ich opis i oznako-
wanie. Posiadanie specjalnego oznaczenia poświadcza autentyczność wyrobu 
i jest gwarancją jego jakości. Ramy regulacji wspólnotowych  określają  jedno-
lity system oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia stwarzając tym 
samym jednakowe warunki konkurencji dla producentów. Aby mieć ochronę 
w każdym państwie członkowskim wspólnoty, oznaczenia geograficzne i nazwy 
muszą być zarejestrowane na szczeblu Wspólnoty w Rejestrze Chronionych 
Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych i Rejestrze Świadectw Szcze-
gólnego Charakteru12. Przez „nazwę pochodzenia” – należy rozumieć nazwę 
konkretnego miejsca, z którego dany produkt pochodzi, a jego jakość i renoma 
poprzez wpływ otoczenia naturalnego (klimat, ziemia, woda) i sposób wytwa-
rzania (wpływ tzw. „czynnika ludzkiego”) związane są z tym miejscem. Cały 
cykl produkcji/ wytwarzania  od momentu produkcji surowca do uzyskania  
wyrobu finalnego musi być zlokalizowany w tym konkretnym miejscu. Nato-
miast przez pojęcie   „oznaczenie geograficzne” – należy rozumieć obszar 
geograficzny (region, miejsce, ew. kraj) używany do opisu produktu, którego 
specyficzna jakość, właściwości czy renoma może być przypisana temu miejscu 

 10 www.minrol.gov.pl [data dostępu: 04.03.2017r.].
 11 M. Raczkowska, Znaczenie i ochrona tradycyjnej żywności w Unii Europejskiej i w Polsce, 
„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” t. 9, Warszawa 2007, 
s. 156-160.
 12 www.minrol.gov.pl [data dostępu: 04.03.2017r.].
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geograficznemu. Cały cykl wytwarzania nie musi odbywać się w miejscu do 
którego odnosi się oznaczenie13. 

Przepisy obowiązujące w UE ustalają zasady uzyskania ochrony nazw i ozna-
czeń geograficznych  poprzez14:

•	 procedury składania wniosku i określenie niezbędnych elementów jego 
opisu, 

•	 zasady wpisu do rejestru unijnego (Chronionych Nazw Pochodze-
nia i Oznaczeń Geograficznych i Rejestrze Świadectw Szczególnego 
Pochodzenia), 

•	 publikacji w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
•	 oraz  procedury sprzeciwu wobec oznaczeń zarejestrowanych.

Lista polskich produktów regionalnych

W  Unii Europejskiej zarejestrowanych jest ogółem 1388 nazw produktów 
regionalnych i tradycyjnych. Najwięcej zarejestrowanych produktów pochodzi 
z Włoch i Francji, Polska natomiast w tym rankingu zajmuje ósme miejsce15. 
Grono produktów regionalnych stale się powiększa. W roku 2017 lista polskich 
produktów regionalnych prezentuje się następująco16:  
1. Andruty kaliskie
2. Bryndza podhalańska
3. Cebularz lubelski
4. Chleb prądnicki
5. Czwórniak

 13 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013r. uzu-
pełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu 
do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych 
oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niek-
tórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych 
i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, s. 17).
 14 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013r. uzu-
pełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu 
do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych 
oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niek-
tórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych 
i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 17).
 15 Wg informacji dotyczących produktów regionalnych zamieszczonej w internetowym 
portalu Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html) [data dostępu: 
04.03.2017r.].
 16 www.minrol.gov.pl [dostęp: 04.03.2017r.].
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6. Dwójniak
7. Fasola korczyńska
8. Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca
9. Fasola wrzawska
10. Jabłka grójeckie
11. Jabłka łąckie
12. Jagnięcina podhalańska
13. Kabanosy 
14. Karp zatorski
15. Kiełbasa jałowcowa
16. Kiełbasa Lisiecka
17. Kiełbasa myśliwska
18. Kołocz śląski/kołacz śląski
19. Miód drahimski
20. Miód kurpiowski
21. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich
22. Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny/Seinų 
23. Obwarzanek krakowski
24. Olej rydzowy
25. Oscypek
26. Pierekaczewnik
27. Podkarpacki miód spadziowy
28. Półtorak
29. Redykołka
30. Rogal świętomarciński
31. Ser koryciński swojski
32. Suska sechlońska
33. Śliwka szydłowska
34. Trójniak
35. Truskawka kaszubska
36. Wielkopolski ser smażony
37. Wiśnia Nadwiślanka

Przedsiębiorstwa wytwarzające wyżej wymienione produkty odnoszą szereg 
korzyści wynikających z wpisania je na listę produktów regionalnych.  Towar, 
którego pochodzenie jest gwarantowane przez Unię współtworzy wizerunek 
obszaru, z którego się wywodzi. Wynika z tego, że promocja produktu jest silnie 
związana z promocją regionu, a przynależność kraju do Unii Europejskiej może 
dać firmom dodatkowe zyski.
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Korzyści wynikające z ochrony produktów 
regionalnych

Obecnie w krajach Unii Europejskiej jak i w Polsce,  tendencja do podkreślania 
własnej przynależności regionalnej jest coraz silniejsza. Znaczenie „małych 
ojczyzn” nabiera większego znaczenia. W związku z tym, mechanizmy pozwa-
lające promować i ochraniać dziedzictwo kulturowe poszczególnych obszarów 
Europy są coraz bardziej popularne. Wytwarzanie produktów regionalnych jest 
wspierane w zakresie promocji, ale również może liczyć na zainteresowania grup 
ludności miejskiej i turystów. 

Warty zauważenia jest fakt, że produkty regionalne nie ulegają typowym 
reakcjom cenowym. Jest to towar o wysokiej jakości, specjalnym procesie przygo-
towania, zwykle droższy i adresowany do osób o wyższych dochodach. Nabywcy 
to zwykle osoby, które kupują te produkty okazjonalnie lub Ci, których zawsze 
na nie stać. Reszta konsumentów kupuje te wyroby sporadycznie albo środki 
finansowe nie pozwalają im na zakup tego typu żywności. W związku z tym 
popyt na produkty regionalne zależny jest głównie od preferencji i gustów kon-
sumentów i powinien być kształtowany w sposób świadomy, aby przy okazji 
promocji produktu promować także region. Marketing produktów regionalnych 
nakręca popyt, tym samym wymuszając wzrost podaży, a w konsekwencji wzrost 
dochodów wytwórców17. 

UE wspiera działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów regio-
nalnych poprzez dofinansowanie konkretnych programów. Celem tych działań jest 
promowanie znaczenia i korzyści płynących ze znaku graficznego, upowszechnia-
nie go wśród dystrybutorów i konsumentów oraz zachęcenie potencjalnych klien-
tów do spożywania tych produktów jako bezpiecznych, o wyjątkowych walorach 
smakowych, naturalnych i posiadających swoją historię. Zwiększenie świadomo-
ści społeczeństwa, co do korzyści płynących ze zdrowego sposobu odżywiania, 
dodatkowo zachęca konsumentów do wyboru produktów regionalnych18. Uzu-
pełniając promocję przedsiębiorstw produkujących produkty regionalne, władze 
samorządowe wspierają te przedsiębiorstwa poprzez różne działania np. festiwale 
i targi, advertoriale, kampanie spotowe w TV, lokowanie produktu, warsztaty 

 17 M. Grębowiec, Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji 
nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, [w:] „Zeszyty Naukowe 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 10, 
z. 2, Warszawa 2010, s. 22-32.
 18 J. Dolatowski, Produkty regionalne i tradycyjne w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] J. 
Dolatowski, D. Kołczyn-Krajewska (red.), Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty 
w żywieniu człowieka, Kraków 2008, s. 22-31.
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kulinarne, oraz organizowanie Dni Produktów Regionalnych pozwalających 
dokładnie zapoznać się potencjalnym klientom z oferowanymi produktami19. 

Pewność zakupu wysokojakościowych produktów o wyjątkowej i trady-
cyjnej metodzie produkcji daje konsumentom polityka jakości realizowana 
w Unii Europejskiej. Ze względu na szeroką gamę produktów wprowadzanych 
na rynek, klienci oczekują informacji dotyczących jakości i pochodzenia danego 
dobra. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów ułatwiają wspomniane 
oznaczenia20. System ochrony i promocji wyrobów regionalnych jest podstawą 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji założeń II filaru 
Wspólnej Polityki Rolnej. Ma on ogromne znaczenie dla obszarów odległych lub 
o niesprzyjających warunkach gospodarowania, ponieważ zwiększa zróżnico-
wanie zatrudnienia. Efektem realizacji wspólnej polityki rolnej na wsi jest two-
rzenie pozarolniczych źródeł utrzymania i zwiększenie dochodów producentów 
rolnych, jednocześnie zapobiega to wyludnianiu się tych terenów. Atutem tego 
zjawiska dla przedsiębiorców wytwarzających produkty regionalne jest przede 
wszystkim możliwość zatrudnienia osób znających specyficzną metodę produkcji 
danego towaru. Omawiany system chroni także dziedzictwo kulturowe wsi zwięk-
szając atrakcyjność tych terenów oraz wpływa na rozwój turystki wiejskiej21.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej umożliwia wytwórcom produktów 
regionalnych swobodny przepływ towarów w granicach jednolitego rynku euro-
pejskiego. Stwarza to możliwość poszerzania rynku zbytu, a przede wszystkim 
zaprezentowania swojego produktu nowym odbiorcom. Mechanizmy ochrony 
i promocji, a także te zapewniające wysoką jakość nabierają większego znaczenia 
na rynku europejskim dzięki większej grupie potencjalnych klientów. Międzyna-
rodowy system oznaczeń daje szansę promocji przedsiębiorstwa na rynku gdzie 
produkt nie ma znanej marki, jeśli tylko firma wykorzysta niepowtarzalność 
swojego produktu i umiejętnie zaznaczy swoją obecność na rynku europejskim.

Zarejestrowanie produktu jako produkt regionalny wiąże się niewątpliwie 
z odniesieniem korzyści przez trzy podmioty. Konsumenci zyskują pewność, 
że produkt przez nich kupowany jest wysokiej jakości i posiada wielowiekową 

 19 K. Chamera, Trzy europejskie znaki gwarancją smaku, [w:] Biuletyn Informacyjny, 
Agencja Rynku Rolnego, nr 5/2015 [PDF] http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informa-
cyjny_arr_5_2015.pdf  s. 6-10, [data dostępu: 04.03.2017r.]. 
 20 M. Głodek, Polityka jakości żywności w Unii Europejskiej – ochrona wyjątkowych pro-
duktów,  [w:] Biuletyn Informacyjny, Agencja Rynku Rolnego, nr 5/2015 [PDF] http://www.arr.
gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_5_2015.pdf s. 2-6, [data dostępu: 04.03.2017r.].
 21 Vademecum ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji, Warszawa 2004, [PDF] http://www.
opp.pl/gfx/forum/pdf/14vademecum.pdf s. 2 [data dostępu: 05.04.2017r.]. 
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recepturę wytwarzania. Promocja produktów regionalnych jest ogromną szansą 
dla producentów na rozwój produkcji, ponieważ często nie stać ich na działania 
marketingowe o skali krajowej czy międzynarodowej. Wreszcie na produktach 
regionalnych korzystają także regiony. Wiąże się to z rozwojem agroturystyki, 
turystyki miejskiej oraz zwiększeniem dochodów producentów. Wymienione 
korzyści nie są jedynymi, które wiążą się z produktem regionalnym, jednak są 
one najbardziej zauważalne.

Podsumowanie

W obecnych czasach znacząco rośnie zainteresowanie produktami regionalnymi. 
Chociaż rynek tych produktów jest stosunkowo niewielki, stale się powięk-
sza. Ułatwienie wymiany handlowej spowodowane utworzeniem jednolitego 
rynku europejskiego i zniesieniem barier w handlu przyczyniły się do zwięk-
szenia rozmiarów wymiany handlowej oraz umożliwiły dostęp do europejskiego 
rynku zbytu. Europejskie regulacje prawne dotyczące produktów regionalnych 
są wymagające i określają szczególne warunki jakie musi spełniać produkt by 
móc być uznanym jako produkt regionalny. Daje to gwarancje konsumentom, 
że produkt który kupują ma wysoką jakość oraz wielowiekową recepturę wytwo-
rzenia. Zarówno Unia Europejska jak i władze lokalne wspierają promocję pro-
duktów regionalnych. Wiąże się to z korzyścią dla konsumentów, producentów, 
ale i regionu. Konsument ma możliwość poznać produkt, a także zyskuje gwa-
rancję, że jest to produkt najwyższej jakości. Producent staje się coraz bardziej 
rozpoznawalny, grono jego klientów poszerza się, jednocześnie zyskuje na pro-
mocji na skalę międzynarodową, na którą z reguły nie byłoby go stać. W sposób 
szczególny z produktów regionalnych korzyści czerpie region. Jego rozwój jest 
związany z rozpoznawalnością produktu. W ten sposób rozwija się agrotury-
styka, turystyka wiejska, tworzą się nowe źródła dochodu pozarolniczego na 
wsi, które zapobiegają wyludnianiu się terenów. Produkt regionalny na rynku 
międzynarodowym posiada ogromne szanse rozwoju, zwłaszcza przy obecnej 
tendencji wzrostu zainteresowania regionalizmem. 
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Summary
Nowadays siginicantly growing interest in regional products. The market for these 
products is relatively small but still growing. Creation of a single European market and 
the removal of barriers to trade increased the size of trade exchange and provides access 
to the European market. European regulations on regional products are demanding 
and define specific conditions to be able to be known as the regional product. This 
gives a guarantee to consumers that the product they are buying has hight quality and 
centuries-old recipe. The European Union and local authorities support the promotions 
of regional products. It is related to the benefit of consumers, producers and  region. The 
consumer has the opportunity to get to know the product and gaining assurance that 
this product is the highest quality. Manufacturer is becoming more recognizable, bunch 
of his clients is expanding, at the same time gaining promotion at the international level 
usually for which it would not be. Particularly the benefits of regional products derives 
region. Its development is related to the recognition of the product. Thus, developing 
tourism, rural tourism, create new sources of income outside agriculture in rural areas 
that prevent depopulated. Regional product in the international market has enormous 
growth opportunities especially in the current trend of growing interest in regionalism. 

Keywords: product, regional product, localism, the single European market
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Błażej Kmieciak

Recenzja: Bioetyka w dialogu
Autorzy: A. Muszala, D. Mazur, Wyd. Magdalenum, Warszawa 2015.

Wprowadzenie

Dylematy bioetyczne stały się nieodzownym elementem szeroko rozumianej 
debaty społecznej. Obserwując ostatnie dwa lata licznych polskich dyskusji pro-
wadzonych zarówno w gronie naukowców, jak i publicystów, bez trudu dostrzec 
można wiele elementów, które w sposób bezpośredni odnoszą się do prawnych, 
etycznych oraz społecznych wyzwań współczesnej biologii i medycyny. W tym 
miejscu uwidaczniają się takie zagadnienia, jak: klauzula sumienia, aborcja, 
zapłodnienie pozaustrojowe, czy też godna śmierć człowieka1. Analizując prze-
bieg podobnych debat najczęściej dojść można do przekonania, iż biorący w nich 
udział uczestnicy rzadko dochodzą do wspólnej płaszczyzny porozumienia. 
Doskonale pokazują to zdarzenia, jakie mogliśmy zaobserwować w czasie prezen-
towania tzw. „sprawy Chazana”2 oraz w trakcie przedstawiania założeń przepisów 
mających na celu pełną, prawną ochronę życia dziecka od chwili poczęcia3. Czy 
zatem podjęcie podobnej problematyki nieodzownie związane jest z pojawie-
niem się sporu, którego w istocie nie można w żaden sposób rozwiązać? Czy 

 1 Problematyka ta poruszana była m. In. w badaniach prowadzonych przez ośrodki badania 
opinii publicznej. Zob. np. M. Feliksiak, Postawy wobec transplantacji narządów, Warszawa 2016 
oraz M. Bożewicz, Komunikat z badań. Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach, Warszawa 
2016.
 2 Por. M. Kowalski, B. Kmieciak, Bioetyka-między prawem a pedagogiką, Kraków 2016, s. 
111-112. 
 3 Mowa w tym miejscu o licznych debatach oraz protestach, jakie miały miejsce w związku 
z zaprezentowanym przez Komitet Stop Aborcji projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zor. Stanowisko Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego w sprawie debaty publicznej dotyczącej postulowanych zmian w zakresie prawnej 
dopuszczalności wykonywania zabiegu przerywania ciąży, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 
2016, nr 3, s. 91-99.
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w omawianej sferze możliwy jest dialog? Ostatnie z postawionych w tym miejscu 
pytań stało się istotnym elementem wywiadu rzeki, jaki red. Dorota Mazur, 
zdecydowała się przeprowadzić z Andrzejem Muszlą, katolickim księdzem oraz 
dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego 
im. Jana Pawła II w Krakowie. 

Interesująca lektura

Już pierwsze strony książki zwracają uwagę, iż jest to publikacja potrzebna, 
napisana w sposób spokojny, zatrzymujący czytelnika na konkretnym problemie. 
Mamy okazję śledzić rozmowę dwóch teologów. Co jednak ciekawe, dyskusja ta 
posiada nie tylko kompetentny, ale również wielowątkowy charakter, w pewnym 
sensie odzwierciedlający unikalny charakter bioetyki. W pewnym bowiem sensie 
trudno uznać, iż z perspektywy metodologicznej bioetyka jest odrębną nauką. 
Jest to jednakże z całą pewnością płaszczyzna, w której dialog mogą, a nawet 
powinni toczyć medycy, teologowie, ale także prawnicy czy też socjolodzy4. Tym 
samym karty „Bioetyki w dialogu” to cenny materiał nie tylko dla np. filozofa, 
ale również dla studenta lub absolwenta studiów prawniczych.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ks. Andrzej Muszala jest bioetykiem 
wyróżniającym się w gronie polskich ekspertów zajmujących się problematyką 
moralnych oraz prawnych dylematów biomedycyny. Nim został kapelanem 
studiował medycynę, pracował także jako sanitariusz, a po święceniach kapłań-
skich podjął studia z zakresu biologii5.  Interesująco opowiada on o wyzwaniach 
genetycznych, jednocześnie równie często wskazuje na wartość duchowości 
chrześcijańskiej, wprost prezentując piękno rozmowy z Bogiem w trakcie reko-
lekcji odbywanych w pustelni. Wątek ten poruszony został w przedmowie do 
wspomnianej książki. Jej autorem jest prof. Bogdan Chazan, który dokonując 
oceny omawianej publikacji zwraca uwagę na dwa kluczowe zagadnienia. Jego 
zdaniem medycyny oraz refleksji nad wyjątkowym statusem pacjenta nie można 
oddzielać od zjawiska szeroko rozumianej duchowości. Kluczowe dla prawa 
i etyki pojęcie godności człowieka wprost odnosi się do jego unikalnych przeżyć, 

 4 A. Paś, O pojęciu bioetyki. Refleksja nad jej genezą i statusem metodologicznym, „Studia 
Metodologiczne” 2013, nr 30, s. 270 oraz B. Chyrowicz, Metody bioetyki, (w:) Bioetyka, J. Różyńska, 
red. W. Chańska, Warszawa 2013, s. 33-47.
 5 Śledząc dorobek naukowy A. Muszali dostrzec można m.in. publikację, która stała się 
owocem dyskusji, jaką personalistycznie zorientowani bioetycy prowadzili z biologami repre-
zentującymi środowisko Polskiej Akademii Nauk. Zob. w tym kontekście: A. Muszala, Czy ludzki 
embrion jest osobą ludzką?, (w:) Człowiek – od kiedy?, red. R. Słowiński, Poznań 2013, s. 88-99.
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jakie doświadcza w chorobie. Kontynuując swoje rozważania Chazan, bazując 
na spostrzeżeniach ks. Muszali, zwraca uwagę na niebezpieczne zastępowanie 
pojęć „chory” oraz „pacjent” zwrotami „klient”, a także „świadczeniobiorca 
usług medycznych”6. W tym miejscu dostrzec można, iż w „Bioetyce w dialogu” 
zaproponowana zostaje nowe spojrzenie. Uwidacznia się bowiem w podobnych 
dyskusjach swoista „teologia praw pacjenta”. Muszala bazując na swojej wiedzy 
medycznej, refleksji prawno-etycznej oraz spojrzeniu duszpasterskim pokazuje, 
iż debata dotycząca ludzkiego cierpienia i należnych człowiekowi w podobnej 
sytuacji praw jest w zadzie niemożliwa bez dłuższego zatrzymania się nad istotą 
ludzkiego bólu. Warto zaznaczyć, iż ból ten nie dotyczy nigdy wyłącznie sfery 
fizycznej, ale odnosi się również do płaszczyzny psychicznej.

Debata, dyskusja, rozmowa

Dialog. Czym jest dialog w bioetyce? Czy jest możliwy w wypadku, w którym 
bioetyka odwołuje się do najgłębszych „refleksji duszy”? Czy wierzący bioetyk 
może spotkać się gdzieś ze swoim niewierzącym kolegą? Ks. Andrzej Muszala 
ukazuje z całą pewnością bioetykę odnoszącą się do personalistycznej wizji 
głoszonej przez kościół katolicki. W tym miejscu pojawia się jednak zaskakująca 
refleksja. Kościół w swoich naukach jest najczęściej zgodny z doktryną głoszoną 
przez przedstawicieli etyki lekarskiej. Co więcej, śledząc działania podejmowane 
przez przedstawicieli tej wspólnoty, także w ostatnich latach dostrzec możemy 
wyraźne odniesienia do problematyki ochrony praw pacjenta7. Doskonale widać 
to na przykładzie definicji śmierci mózgowej. W temacie tym – jak podkreśla 
rozmówca Doroty Mazur – doktryna katolicka odnosi się do aktualnej wiedzy 
związanej z funkcjonowaniem ludzkiego mózgu. Wskazuje się w tym aspekcie, iż 
moralnym oraz szanującym prawa człowieka jest postępowanie, w którym śmierć 
człowieka analizowana jest z perspektywy rzetelnej, dokładnie przeprowadzanej 
oraz opartej na wiedzy medycznej analizie funkcjonowania ciała człowieka8. 

 6 Zob. w tym kontekście: E. Krajewska-Kułak, M. Sierakowska, J. Lewko, C. Łukaszuk, Wstęp, 
(w:) Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego, Białystok 2005, s. 12-13 oraz J. Adamski, 
K. Urban, E. Warmińska, Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 579.
 7 Por. B. Kmieciak, Kształtowanie kultury praw pacjenta, jako element działania Kościoła 
katolickiego, (w:) Aksjologia społeczno-polityczna, red. Z. Kobylińska, M. Melnyk, S. Skorowski, 
Warszawa 2016, s. 118- 131.
 8 Zob. P. Morciniec. Transplantacja organów, (w:) Nauczanie moralne Jana Pawła II. Bio-
etyka, Radom 2006, s. 116-117.
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Trudno nie dostrzec jednak, że bioetyka katolicka prezentuje inny niż wielu 
ginekologów pogląd na temat aborcji oraz zapłodnienia in vitro. Zapoznając się 
z treścią zaproponowaną w książce „Bioetyka w dialogu” dostrzec należy, iż na 
jej kartach zaproponowany zostaje nowy model prowadzenia debaty dotyczą-
cej omawianych problemów. Jak wskazano bowiem, w toku licznych dyskusji 
dostrzec można w istocie zamykanie się na argumenty drugiej strony, więcej 
widać wyraźnie, iż rozmowy te nie zmieniają otaczającej nas rzeczywistości, ale 
prowadzą do wyraźniejszej polaryzacji stanowisk. Ks. Andrzej Muszala, prowo-
kowany pytaniami red Mazur, wychodzi wyraźnie poza wspomniany schemat.

Odnosząc się do wątku aborcji, autor bazuje przede wszystkim na pacjenckiej 
płaszczyźnie. Embrion, płód, dziecko poczęte, są w tym kontekście prezentowane 
przez niego jako pacjenci, a więc jednostki, którym udzielane są świadczenia 
zdrowotne. Doskonale odzwierciedla to nowatorska w naszym kraju dyskusja 
dotycząca sztucznej macicy. Z jednej strony Muszala zaznacza, że podobne 
„narzędzie medyczne” może być traktowane w istocie, jako element wspoma-
gający procedurę in vitro. Tym samym dziecko sztucznie poczęte rodziłoby się 
poza organizmem kobiety. Działanie to –  z czym należy się zgodzić – bioetyk 
wyraźnie krytykuje, wskazując na przedmiotowy charakter w jaki traktowane jest 
poczęte dziecko. Z drugiej jednak perspektywy przedstawione zostają pozytywne 
zjawiska dotyczące wspomnianej sztucznej macicy. Ukazana zostaje ona wręcz, 
jako element realizacji prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych 
z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. 
Muszala podkreśla, że podobny „sztuczny organ” mógłby pełnić rolę miejsca, 
w którym ratowane byłoby życie dzieci poczętych, które np. rozwijają się poza 
macicą kobiety, lub też – z racji na stwierdzone wady w fazie prenatalnej – 
wymagają natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Jak podkreśla Muszala, 
kluczowe w tym miejscu są konkretne intencje, jakie posiada osoba podejmująca 
podobne interwencje.

Perspektywa pacjenta od poczęcia rozwinięta zostaje również w kontekście 
zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Wskazana w tym miejscu część książki 
posiada szczególne znaczenie. Odnosi się ona do rzadko poruszanej płaszczyzny, 
w której podjęta zostaje odważna dyskusja mająca na celu rozwiązanie trudnego 
do rozstrzygnięcia problemu prawno-etycznego. Mazur oraz Muszala próbują 
rozwiązać zagadnienie nadliczbowych zarodków powstałych w procedurze 
in vitro. Bioetyk jest jednym z niewielu przedstawicieli kościoła katolickiego, 
który w sposób wyraźny opowiada się za stosowaniem tzw. adopcji prenatalnej. 
Mowa w tym miejscu o możliwości przyjęcia przez małżeństwo zarodków, które 
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pozostawione zostały przez inną parę w klinice leczenia niepłodności9. Jego 
zdaniem w omawianej sprawie należy podkreślać godność istot ludzkich pod-
danych kriokonserwacji. Zdaniem Muszali możliwość zastosowania prenatalnej 
adopcji nie może być utożsamiana z akceptacją zapłodnienia in vitro, które autor 
w sposób wyraźny krytykuje. Zapłodnienie in vitro musi być odniesione po 
pierwsze do intencji, jakie posiadają małżonkowie, po drugie natomiast, winny 
być w tym miejscu wyartykułowane prawa dziecka. Mowa przede wszystkim 
o godności oraz o prawie do życia. Wyraźnie dostrzec można, iż ks. Andrzej 
Muszala przyjmuje postawę charakterystyczną dla stanu wyższej konieczności. 
Definiuje on bowiem dwa, z całą pewnością istotne dobra: życie człowieka 
w fazie prenatalnej oraz godność człowieka biorącego udział w procedurze in 
vitro10. Jego zdaniem w podobnym ujęciu kluczowe znaczenie posiada prawo 
do życia każdego człowieka11, w tym tego, który znajduje się w fazie prenatal-
nej. Podobne uwagi z całą pewnością w sposób spójny odzwierciedlają również 
pogląd przyjęty przez polskiego ustawodawcę. Należy przypomnieć, że dziecko 
w myśl zapisów ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka jest to istota ludzka od chwili 
poczęcia, bez względu na to czy owo poczęcie miało charakter naturalny czy też 
sztuczny12. Interesujące jest, iż w omawianej książce wskazane działania mające 
na celu ratowanie ludzkich embrionów porównane zostały do zasad funkcjono-
wania okien życia. Tym samym podkreślono, że życie człowieka ratowane jest 
nawet po przez wykorzystanie działań oraz metod, które przyjmowane są tylko 
i wyłącznie z racji na specyfikę trudnej do rozwiązania sytuacji. Innymi słowy, 
pozostawianie dzieci w omawianych oknach lub też korzystanie z procedury in 
vitro nie jest ukazywane jako postępowanie, które winno być promowane lub też 

 9 odobną możliwość przewiduje obecnie ustawa o leczeniu niepłodności. Zob. ustawa z dnia 
25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. 2015, poz. 1087) oraz A. Jalowska, Ustawa 
o leczeniu niepłodności wejdzie w życie, „Newsletter biotyczny” 2015, nr 15, s. 1-2. Podobne dzia-
łania przewidywały również projekty tzw. ustaw bioetycznych autorstwa Bolesława Piechy oraz 
Jarosława Gowina.
 10 Godność ta zostaje naruszana przez sam fakt brania udziału w procedurze wspomaganego 
rozrodu. Podobny pogląd głosi m.in. Wanda Półtawska, której zdaniem procedury in vitro łamią 
prawa człowieka, prawa natury oraz prawa, jakie ustanowił Bóg. Człowiek w podobnym ujęciu 
de facto chce wejść w rolę Boga. Zob. W. Półtawska, In vitro – zagrożona godność, Częstochowa 
2014, s. 10-13. 
 11 Podobny pogląd utrwalony jest w doktrynie. Prawo do życia człowieka posiada w tym sen-
sie wartość szczególną, która winna być z perspektywy prawno-medycznej stawiana przed innymi 
uprawnieniami (w tym np. obowiązkiem zachowania tajemnicy medycznej). Zob. E. Marszałkowska-
-Krześ, Tajemnica zawodowa lekarza psychiatry, „Psychiatria Polska” 2015, nr 3, s. 647.
 12 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69). P. Jaros, 
Rzecznik Praw Dziecka w Polsce. Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu 
państwowego. Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa 2014, s. 33.
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jako norma postępowania. Jednocześnie jednak – jak podkreśla ks. Muszala – 
życie ludzkie oraz jego godność wymagają szczególnych działań13. W tym jednak 
miejscu można jednak dostrzec istotną niekonsekwencję. Z jednej strony bioetyk 
wskazuje, że adopcja prenatalna jest działaniem godziwym z racji na szacunek 
dla godności człowieka od chwili jego poczęcia, z drugiej jednak perspektywy 
ten sam autor, w części książki poświęconej krytyce metody in vitro, podkreśla, 
że to właśnie anonimowość dawców określić należy jako szczególnie negatywny 
element omawianej procedury. Okazuje się bowiem, że to właśnie brak moż-
liwości poznania swojego biologicznego pochodzenia powoduje, iż procedury 
wspomaganej prokreacji prowadzą do naruszenia prawa dziecka do tożsamości14. 
Z jednej zatem strony bioetyk wskazuje na kluczowy element społecznej zgody 
na adopcję prenatalną, z drugiej perspektywy przestrzega przed wyraźnymi 
negatywnymi psychospołecznymi oraz prawnymi konsekwencjami anonimowo-
ści biologicznych rodziców, którzy pozostawili zarodki w fazie kriokonserwacji. 

Pomimo jednak powyższej niekonsekwencji dostrzec należy wielką wartość 
problematyki, którą stara się promować ks. Andrzej Muszala. Niestety bowiem 
dojść można do wniosku, iż zagadnienie to (tj. problem prenatalnej adopcji) zbyt 
rzadko pojawia się w trakcie dyskusji, w których udział biorą przedstawiciele 
Kościoła. Niejednokrotnie spotkać się można z opinią, zgodnie z którą problem 
zamrożonych zarodków nie musi być podejmowany przez przedstawicieli kato-
lickiej bioetyki z racji na fakt, iż jest on konsekwencją braku odpowiedzialności 
naukowców, przed czym przestrzegali m.in. duchowni. Wydaje się jednak, że 
wskazywana przez Muszalę godność człowieka od pierwszych chwil jego życia 
posiada kluczowe znaczenie, które powoduje, że brak zajęcia stanowiska jest 
działaniem, które należy ocenić krytycznie.

Ważna książka

Książka „Bioetyka w dialogu” zaskakuje w kilku miejscach. Warto zwrócić uwagę 
na jej część dotyczącą duchowości. Jest to – jak się zdaje – jedna z pierwszych tego 

 13 Autor ten opisał swoje podejście również w jednym z tekstów publicystycznych, zob. 
A. Muszala, W  krainie lodu, „Gość Niedzielny” http://gosc.pl/doc/3599332.W-krainie-lodu 
(19.04.2017).
 14 Szerzej na ten temat zob. J. Lipski, Warunki i zasady dokonywania dyspozycji materiałem 
genetycznym (dawstwa gamet) w wybranych krajach europejskich, „Zeszyty Prawnicze. Biuro 
Analiz Sejmowych” 2008, nr 1, s. 77-78; M. Gałązka, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 262. 
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typu publikacji, która wprost odnosi się do swoistej „bieotycznej, nadprzyrodzo-
nej rzeczywistości”. Zwraca na nią uwagę we wstępie prof. Bogdan Chazan. Jego 
zdaniem współczesna edukacja medycyna przyszłych lekarzy musi uwzględniać 
ów nadprzyrodzony kontekst. Kilka miesięcy temu problem ten poruszył prof. 
Janusz Skalski. Ten kardiochirurg w rozmowie z red. Joanną Bątkiewicz-Brożek 
dodał, że dzisiejsza medycyna nie jest w stanie uniknąć pojawienia się wręcz 
mistycznego elementu. Doskonale dostrzegają to specjaliści profesji zabiegowych, 
którzy nieustannie spotykają się z problemem śmierci człowieka15. W tym też 
kontekście dojść można do wniosku, iż podobna rzeczywistość może być wprost 
odniesiona również do płaszczyzny prawno-medycznej. Pełne poszanowanie 
praw konkretnego pacjenta możliwe jest bowiem dopiero w momencie, w któ-
rym przedstawiciel personelu medycznego dostrzeże w osobie, którą leczy lub 
pielęgnuje kogoś unikalnego16. 

Wracając jednak do rozmowy red. Doroty Mazur z ks. Andrzejem Muszalą 
widać wyraźnie, że bioetyk, szukając źródła owego mistycyzmu, wskazuje na 
rzeczywistość doświadczania wiary. Podobne spojrzenie zapewne dla wielu osób 
oznaczać może koniec dyskusji dotyczącej dylematów medycznych. Odnoszenie 
ich do relacji z Bogiem lub też do „leczniczego charakteru Stwórcy” zamykać 
może możliwość podejmowania dalszej rozmowy. Ks. Muszala pokazuje jednak 
inny, ciekawy kontekst. Kapłan ten nie boi się łączyć bioetyki (czasem także 
prawa medycznego) z teologią, zwraca on bowiem uwagę, że podobne powią-
zanie jest w wielu wypadkach wręcz naturalne. Nie ma bioetyki bez duchowo-
ści. Dyscyplina ta nieuchronnie odnosi się w swoich refleksjach do ludzkiego 
cierpienia, które bardzo często kieruje nas w stronę Boga lub też w stronę bliżej 
nieokreślonego absolutu17. 

Refleksje wspomnianego kapłana mają w tym względzie unikalny charakter. 
Jest on bowiem z jednej strony doświadczonym w poszukiwaniach naukowcem. 
To on redagował Encyklopedię bioetyki, a więc pierwsze w Polsce dzieło, w któ-
rym kilkudziesięciu reprezentujących rożne dyscypliny autorów odnosi się do 
kluczowych prawno-etycznych problemów biologii i medycyny18. Z drugiej 
jednak perspektywy refleksje ks. Andrzeja Muszali poparte są jego osobistym, 
duchowym doświadczeniem. Szczególnie cenne są te jego uwagi i refleksje, 
w których wskazuje na znaczenie „zjawiska ciszy”. Mamy tu zatem modlitwę 

 15 Zob. J. Skalski, J. Bątkiewicz-Brożek, Mam odwagę mówić o cudzie, Kraków 2016. 
 16 B. Kmieciak, Prawa pacjenta i ich ochrona – studium socjologiczne, Lublin 2015, s. 262.
 17 Trudno w tym miejscu nie dostrzec, iż jednym z zagwarantowanych pacjentowi uprawnień 
jest prawo do opieki duszpasterskiej.
 18 Zob. Encyklopedia bioetyki, red. A. Muszala, Radom 2009.
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w ciszy, ale również, jakże kluczowe dla każdego zapewne badacza, a coraz mniej 
dostrzegane, spokojne zatrzymanie się na problemie. 

Jak wskazano powyżej nad kilkoma zagadnieniami zapisanymi w omawianej 
książce należy się zastanowić: Czy adopcja prenatalna może być rzeczywiście 
porównywana do okien życia? Czy przenosząc ludzkie zarodki do obcych bio-
logicznie matek komplikuje się relacje rodzinne w sposób, który nie w pełni 
potrafimy przewidzieć? Podobne refleksje nie zmieniają jednak poglądu, zgodnie 
z którym rozmowa red. Doroty Mazur z ks. Andrzejem Muszalą to spotkanie, 
w którym warto wziąć udział. Dlaczego? Autor kilkakrotnie w omawianej publi-
kacji używa zwrotów: „Nie wiem”, „Nie do końca to jeszcze rozumiem”, „Ciągle 
się zastanawiam”, „Muszę to jeszcze przemyśleć”. To właśnie przyznanie się do 
niewiedzy bywa w czasach dzisiejszych największą mądrością.

Autor

dr Błażej Kmieciak – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, absolwent socjologii, 
resocjalizacji oraz bioetyki, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na Rzez Kultury Prawnej Ordo Iuris, b. Rzecznik 
Praw pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz były członek Zespołu ds. autonomii rodziny przy 
Ministrze Sprawiedliwości. 
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Piotr Zakrzewski, Maria Zuba-Ciszewska

Sprawozdanie z konferencji naukowej 
„Forum spółdzielcze 2017. Prawno-
ekonomiczne uwarunkowania rozwoju 
polskiej spółdzielczości” 
Lublin, 7 czerwca 2017 r.

W dniu 7 czerwca 2017 r. w nowoczesnym kompleksie akademickim Centrum 
Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się 
ogólnopolska konferencja naukowa „Forum spółdzielcze 2017. Prawno-ekono-
miczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości”. Jej organizatorami byli: 
Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców, reprezentowane przez jego prezesa 
pana dra Ryszarda Nowaka oraz II Katedra Prawa Cywilnego KUL, reprezento-
wana przez dra hab. Piotra Zakrzewskiego, prof. KUL. W założeniu konferencja 
miała się stać forum pogłębionej debaty między naukowcami – prawnikami i eko-
nomistami z wielu ośrodków naukowych w Polsce, a środowiskiem spółdzielców 
reprezentowanym przez przybyłych przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej, 
Związków Rewizyjnych, spółdzielni, przedstawicieli samorządów, a także środo-
wisk zawodowych i gospodarczych współpracujących ze spółdzielczością. Forum 
poprowadziła dr Maria Zuba-Ciszewska z Instytutu Ekonomii i Zarządzania 
Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Konferencja składała się z trzech części, z których pierwsza poświecona była 
zagadnieniem prawnym, druga ekonomicznym, a w trzeciej odbył się panel 
dyskusyjny z udziałem przedstawicieli spółdzielczości. 

Wykład inauguracyjny, pt. „Prawo spółdzielcze. Stan aktualny i perspektywy” 
wygłosił dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. Wskazał w nim, po pierwsze na wady obecnych uregulowań 
prawnych, po drugie potencjalne wady przyszłego prawa spółdzielczego, wśród 
których wymienił m.in. niebezpieczeństwo powierzchownej zmiany obowiązują-
cej ustawy spółdzielczej, która w istocie utrwali obecne, niewystarczające, często 
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anachroniczne rozwiązania prawne, wybór złego, prawnego modelu spółdzielni, 
po trzecie przedstawił fundamentalne założenia przyszłego prawa spółdzielczego, 
takie jak wolność statutowa, zdefiniowanie celu spółdzielni w sposób pozwalający 
odróżnić spółdzielnię od spółek handlowych i jednocześnie na tyle szeroki, że 
obejmie on wszystkie typu spółdzielni, odejście od dyskryminujących spółdzielnie 
rozwiązań podatkowych, wzmocnienie instrumentów prawnych służących do 
budowy kapitałów spółdzielczych, wprowadzenie rozwiązań prawnych wska-
zujących na różnicę miedzy zyskiem spółdzielni, a nadpłatą pochodzącą od 
członków uiszczaną za usługi spółdzielni na ich rzecz, reformę instytucji lustracji 
spółdzielni, czy wreszcie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego, tzw. 
spółdzielni bez osobowości prawnej, która byłaby zwolniona z podatku docho-
dowego od osób prawnych. 

Prodziekan WPPKiA KUL, dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL wygłosił wykład, 
pt. „Konstytucyjne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości”. Opierając 
się na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego omówił usytuowanie prawne 
spółdzielni w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Wskazał 
m.in., że swoboda tworzenia spółdzielnia znajduje swoje oparcie w konstytucyjnej 
wolności zrzeszania się. Następnie przedstawił bliżej zagadnienia przystępowania 
i ustępowania ze spółdzielni zaznaczając m.in., że podziela pogląd Trybunału 
Konstytucyjnego, że zbyt wygórowane wpisowe może stanowić naruszenie wol-
ności zrzeszania się, ale jednocześnie spółdzielnia zachowuje prawo decydowania 
o przyjęciu kandydata do spółdzielni, co oznacza sceptycyzm wobec nabywania 
członkostwa z mocy prawa, np. przez nabywców odrębnej własności lokalu poło-
żonej w nieruchomości spółdzielni. Na koniec wyraził pogląd, że incydentalne 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie mogą uzdrowić polskiego prawa 
spółdzielczego i konieczna jest nowa ustawa spółdzielcze. 

Dr hab. Aneta Suchoń z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapre-
zentowała wykład, pt. „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju spółdzielni 
rolniczych w Polsce oraz wybranych krajach starej Unii Europejskiej”. Na wstępie 
podkreśliła duże znaczenie gospodarcze spółdzielni rolniczych w krajach starej 
Unii Europejskiej. Z licznych przywołanych przykładów można przywołać, np. 
fińskie spółdzielnie rolnicze odpowiadające za przerób ponad dziewięćdziesięciu 
procent produkowanego przez rolników mleka. Następnie zwróciła uwagę na obce, 
korzystne i wyczerpujące regulacje prawne sprzyjające rozwojowi spółdzielczości. 
Szczególną uwagę zwróciła na rozwiązania francuskie, które powinny stanowić 
inspiracje dla polskiego ustawodawcy. Autorka zwróciła także uwagę na grupy 
producenckie, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz na ważny projekt ustawy 
o spółdzielniach rolników. 
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Dr hab. Grzegorz Kozieł z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
przedstawił wykład, pt. „Zasady przysługiwania praw i obowiązków spółdzielni 
podmiotom będącym w formie docelowej jej transformacji”. Tematyka wystąpie-
nia koncentrowała się na przekształceniach spółdzielni – połączeniach, podziałach 
i zmianie formy prawnej oraz ich skutkach, w szczególności na kwestiach zasad 
sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków przekształcanej spółdzielni, czy zasady 
kontynuacji.

Dr Marta Stepnowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
zaprezentowała wykład, pt. „Zakres postępowania lustracyjnego”. Zwróciła w nim 
uwagę, że istotą lustracji jest kontrola rozumiana jako weryfikacja poprawności 
działań spółdzielni, a nie nadzór, czyli wyciąganie konsekwencji w razie stwierdze-
nia błędów. W kolejnej części przedstawiła założenia projektowanych przepisów 
dotyczących lustracji, w tym m.in. szczególnego przepisu, który wyklucza doko-
nywanie lustracji spółdzielni mieszkaniowej przez lustratora będącego jednocze-
śnie prezesem innej spółdzielni mieszkaniowej. Podzieliła potrzebę wykluczenia 
nepotyzmu w procesie lustracji, ale poddała jednocześnie proponowany przepis 
krytyce zarzucając, że dotyczy on tylko spółdzielni jednego typu, a także iż nie 
zawsze między lustratorem będącym jednocześnie prezesem spółdzielni miesz-
kaniowej, a lustrowaną spółdzielni zachodzą związki wykluczające obiektywne 
przeprowadzenie lustracji.

Drugą sesję rozpoczęła dr Maria Zuba-Ciszewska z  Instytutu Ekonomii 
i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wykładem 
pt. „Rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski”. W wymiarze 
bezwzględnym mierzonym m.in. produkcją globalną, wartością dodaną brutto 
czy produkcją sprzedaną przemysłu, spółdzielczość poprawiła swoje wyniki 
w ostatnich dwudziestu latach. Ale w odniesieniu do gospodarki krajowej, która 
rozwijała się w większym stopniu, rola ta znacząco spadła. Negatywnym zjawi-
skiem w spółdzielniach był systematyczny spadek nakładów poniesionych na 
zakup, wytworzenie, ulepszenie środków trwałych, podczas gdy cała gospodarka 
odnotowywała ich wzrost. Maleje rola spółdzielni jako ważnego pracodawcy 
w polskiej gospodarce, ale przeciętne miesięczne wynagrodzenie zbliża się do śred-
niej krajowej. Branżami o największej liczbie spółdzielni wciąż pozostają obsługa 
nieruchomości, handel i naprawa pojazdów, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo. Ciekawym zjawiskiem jest wzrost liczby spółdzielni w sektorze usług. 
Podkreślono wciąż istotną, choć niekiedy malejącą rolę spółdzielni w rolnictwie, 
sektorze finansowym czy w sektorze mieszkaniowym.

Kolejny wykład „Efektywność działalności Spółdzielni w wybranych dziedzi-
nach gospodarki” zaprezentowała dr Anna Kobiałka z Wydziału Bioinżynierii 
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Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prelegentka podkreśliła, że efektywność 
gospodarowania przedsiębiorstwa powinna być badana poprzez ocenę efektyw-
ności finansowej. Podstawowymi wyznacznikami w tym zakresie są sytuacja 
majątkowa i finansowa. Niestety udział polskiego kapitału w sektorze spożywczym 
jest niski i jedynie w przypadku kilku kategorii produktowych udział rodzimych 
producentów ma większościowy udział.  Spółdzielnie funkcjonujące w przemy-
śle przetwórczym bądź handlu są przedsiębiorstwami działającymi efektywnie 
i osiągają dodatnie wyniki działalności. W mleczarstwie wyraźnie swobodnie 
konkurują z przedsiębiorstwami zagranicznymi lub prowadzonymi w formie 
spółek, osiągając wysokie miejsca w rankingach. Spółdzielnie społem są postrze-
gane jako godna zaufania polska marka, działają w sposób racjonalny i efektywny.

Następnie dr Ryszard Białek z Wydziału Administracji i Zarządzania z Wyż-
szej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przedstawił wykład pt. „Banki 
spółdzielcze jeszcze spółdzielcze banki czy już korporacyjne?”. Zwrócił uwagę na 
dualizm funkcjonowania banków spółdzielczych oraz zasady, uwarunkowania 
oraz zagrożenia funkcjonowania i rozwoju banków spółdzielczych. Podkreślił 
korzyści członków z przynależności do spółdzielni bankowej oraz funkcjonowa-
nia sektora bankowości spółdzielczej. Jako tendencje w tym sektorze wymienił 
konsolidację, spadającą liczbę członków, podporządkowanie działań instrumen-
tom bankowym, szybki rozwój akcji kapitałowej, postępującą kontrolę organów 
nadzoru finansowego.

O bankowości spółdzielczej traktował także kolejny wykład pt. „Współcze-
sne oblicze bankowości spółdzielczej w Polsce. Misyjność w dobie konkurencji” 
wygłoszony przez Michała Krakowiaka, Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku 
Banków Spółdzielczych. Przedstawił on strukturę bankowości spółdzielczej oraz 
jej potencjał ekonomiczny, mierzony m.in. liczbą placówek czy ilością zatrudnio-
nych pracowników a także posiadanymi aktywami. Wymienił cechy wyróżniające 
banki jako spółdzielnie oraz cechy współczesnej bankowości spółdzielczej jak 
np. autonomię prawną banków a uczestnictwo banków w grupowych struktu-
rach, solidarnościowy system bezpieczeństwa, poszukiwanie nowego wspólnego 
modelu biznesowego na bazie integracji w zrzeszeniu, próbę łączenia bliskości 
fizycznej z cyfrową. Wskazał na elementy nowoczesności sektora, w tym techno-
logiczne i organizacyjne, a także zagrożenia dla rozwoju bankowości spółdzielczej.

Zamykającym drugą sesję był wykład pt. „Spółdzielnie rolników jako feno-
men ekonomiczny” prof. nadzw. dra hab. Michała Pietrzaka z Wydziału Nauk 
Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Roz-
począł on wystąpienie od przedstawienia istotnej roli spółdzielni w rolnictwie na 
świecie, w Europie i w Polsce. Sektor rynku rolnego i zaopatrzenia zajmuje istotną 
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rolę w spółdzielczości świata bo co druga spółdzielnia funkcjonuje w obszarze 
rolnictwa, a na tym rynku pracuje co dziesiąty zatrudniony w sektorze spółdziel-
czym. Spółdzielnie rolnicze generują 11% przychodów sektora spółdzielczego 
a w Europie udział też jest jeszcze większy i wynosi 39%. Prelegent zwrócił uwagę 
na uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni wynikające z popytu i podaży na 
rynku rolnym tj. strukturę, zachowania i wyniki oraz politykę rządu. Następnie 
omówił specyficzne cele spółdzielni w ramach neoklasycznych założeń teorii 
ekonomii oraz nowej ekonomii instytucjonalnej. 

Uczestnikami panelu przedstawicieli Związków Rewizyjnych i spółdzielni 
prowadzonego przez dra Jacka Sobczaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie byli Pani Zofia Popławska – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Bychawie, Pani Anna Bulka – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju 
Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Pan Zbigniew Bryczek – Prezes Zarządu GS 
„SCH” w Zakrzówku oraz Członek Zarządu Handlowo-Usługowej Spółdzielni 
Osób Prawnych „Samopomoc Chłopska”. W trakcie dyskusji wyrażono pogląd, że 
utrzymujący się od ponad ćwierćwiecza brak dobrego prawa spółdzielczego był 
jedną z przyczyn negatywnych zjawisk w spółdzielczości, w szczególności zmniej-
szającego się udziału spółdzielni w gospodarce. Zwrócono uwagę na pozytywne 
zjawiska, takie jak spółdzielczość uczniowska, która choć jest mikro-działalno-
ścią spółdzielczą przeżywa swój renesans w ostatnich latach działając głównie 
w szkołach. Kolejna rozmówczyni podjęła temat funkcjonowania spółdzielni 
mleczarskich na rynku lokalnym. Spółdzielnie mleczarskie są często dumą lokal-
nych środowisk słynących z produktów mleczarskich dobrej jakości. Jednocześnie 
jednak muszą one sprostać trudnej walce konkurencyjnej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w zgodnej ocenie zaproszonych gości, 
prelegentów i panelistów spółdzielnia jest ważnym uczestnikiem życia gospo-
darczego o dużym, ciągle niewystarczająco wykorzystanym potencjale. Jedną 
z przyczyn tego stanu rzeczy jest m.in. niezadowalający stan legislacyjny, który 
wymaga pilnej naprawy. Organizatorzy konferencji są przekonani o potrzebie 
organizacji cyklicznych konferencji w kolejnych latach.
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