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Artur Lis

Przedmowa

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność oddać w Państwa ręce 40 numer kwartalnika „Prze-

gląd Prawno-Ekonomiczny”, mając nadzieję, że znajdą w nim Państwo wiele 
interesujących artykułów. Bieżący numer otwiera artykuł dra hab. Andrzeja 
Szymańskiego, w którym autor  przedstawia dwa przypadki walki władz komu-
nistycznych z instytucjami kościelnymi w Polsce Ludowej. 

Autor omawia likwidację przedszkola katolickiego „Caritas” w Gdań-
sku oraz prywatnego liceum ogólnokształcącego sióstr urszulanek w Gdyni 
w latach 1961 – 1962.

Przedmiotem kolejnego artykułu jest ukazanie katalogu okoliczności, 
których zaistnienie może zniweczyć skutek złożonych przez nupturientów 
oświadczeń o zawarciu małżeństwa. Jego autorka - dr hab. Anna Tunia anali-
zuje przypadki, w których mimo złożenia oświadczeń woli o zawarciu małżeń-
stwa przez osoby niezwiązane zakazami jego zawarcia, jak też mimo złożenia 
oświadczeń woli wolnych od wad – nie wywierają one skutku w postaci zaist-
nienia małżeństwa w prawie polskim. 

Na uwagę zasługuje również artykuł dra Pawła Rogowskiego, który trak-
tuje o systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Praca 
wskazuje na zasady nowego systemu ADR w Polsce oraz przedstawia najważ-
niejsze założenia dotyczące postępowania przed podmiotami powołanymi do 
rozwiązywania sporów konsumenckich.

Metody i formy popierania polskiego eksportu w okresie międzywojennym 
przedstawił dr hab. Zbigniew Klimiuk w I części swojego artykułu. 

Dr Tomasz Kotliński w  swoim opracowaniu przedstawia rozwiązania 
prawne przyjęte w uchwalonej w 1877 roku przez austriacką Radę Państwa 
ustawie mającej za cel położenie tamy opilstwu, która obowiązywała w Galicji 
i w Księstwie Bukowiny. 

Warto również zapoznać się z artykułem dra hab. Jerzego Nikołajewa, 
który omawia problematykę gwarancji państwowych dotyczących uprawnień 
skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Autor wskazuje, że polski 
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ustawodawca zapewnił osobom odbywającym karę pozbawienia wolności 
możliwość realizacji ich konstytucyjnych uprawnień uwzględniających posza-
nowanie godności ludzkiej skazanego. 

Zagadnienia z zakresu swobody biegłego przy gromadzeniu materiału 
faktograficznego w trakcie sporządzania opinii sądowej porusza dr Robert 
Sobków. 

Natomiast dr Grzegorz Wolak opisuje prawo do lokalu przy postępowaniu 
o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, 
z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego. 

Godny zainteresowania jest artykuł dra hab. Marka Bieleckiego, który 
porusza zagadnienia z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Świad-
ków Jehowy. 

Znaczną część bieżącego numeru „Przeglądu Prawno-Ekonomicznego” 
wypełniają opracowania studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, których 
zawsze chętnie witamy na łamach naszego czasopisma. 

W imieniu całego zespołu redakcyjnego zapraszam Państwa do zapoznania 
się z zamieszczonymi tu artykułami. Życzę Państwu miłej oraz owocnej lektury 
„Przeglądu Prawno-Ekonomicznego”.

dr Artur Lis
Redaktor naczelny



Andrzej Szymański

Likwidacja przedszkola katolickiego 
„Caritas” w Gdańsku oraz prywatnego 
liceum ogólnokształcącego sióstr 
urszulanek w Gdyni  
w latach 1961 – 1962
Dissolution of the catholic kindergarten “Caritas” in Gdansk  
and of the private high school run by the Ursulines Sisters in Gdynia  
in years 1961 – 1962

Wstęp

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej koniecznością stało się 
udzielenie na skalę masową pomocy przede wszystkim dzieciom, które utraciły 
swoich rodziców i opiekunów1. Władze Polski Ludowej, nie mogąc poradzić 
sobie z tym wyzwaniem, współpracowały z konieczności z podmiotami wyzna-
niowymi, głównie katolickimi, organizującymi żłobków, ochronek i przedszkoli. 
Szczególnie aktywne były w tej działalności żeńskie zgromadzenia zakonne oraz 
kościelna instytucja charytatywna „Caritas”. Z biegiem lat, wraz z zaostrzaniem 
się kursu antyreligijnego w polityce wewnętrznej państwa polskiego, cofano przy-
zwolenia na funkcjonowanie podmiotów wyznaniowych, przechodząc następnie 
do zorganizowanej akcji likwidacji i przejmowania przez władze oświatowe 
placówek opieki nad dziećmi przedszkolnymi, prowadzonymi dotychczas przez 
instytucje kościelne. Proces ten, rozpoczęty już w roku 1947, nabrał tempa po 21 
lipca 1961 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca tegoż roku o rozwoju 

 1 A. Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze 
publicznoprawnej w latach 1944 – 1965. Studium historyczno – prawne, Opole 2010, s. 153 i n. 
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systemu oświaty i wychowania2. Ustawa ta, nie bez kozery może być nazwana 
„likwidacyjną”, gdyż w oparciu o nią dokonano praktycznej kasacji wyznanio-
wych placówek oświatowych i wychowawczych w Polsce3. W art. 1 zastrzeżono, 
że „szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze wychowują w duchu 
socjalistycznej moralności i socjalistycznych zasad współżycia społecznego 
[…], zaś w art.2 znajdujemy konstatację, że „szkoły i inne placówki oświatowo 
– wychowawcze są instytucjami świeckimi. Całokształt nauczania i wychowania 
w tych instytucjach ma charakter świecki”. Odpowiednia wymogi co do kadry 
podano w art. 34 ust. 1: „Nauczycielami i wychowawcami mogą być osoby 
mające odpowiednie kwalifikacje naukowe, zawodowe, pedagogiczne, moralne 
ideowe i fizyczne, określone przeze Ministra Oświaty w drodze rozporządzenia”. 
Oznaczało to oparcie systemu edukacji na ideologii marksistowskiej, eliminację 
pluralizmu światopoglądowego, a w konsekwencji – likwidację placówek o cha-
rakterze wyznaniowym. Pamiętać także należy, że już w styczniu 1950 r. władze 
przejęły kościelną organizację pomocową „Caritas” i utworzyły prorządowe 
Zrzeszenie Katolików „Caritas”4, pod którego zarząd przeszły niebawem prawie 
wszystkie przedszkola pozostające wcześniej pod zarządem „Caritas”. Większość 
z tych, które nie podporządkowały się ZK „Caritas”, zostały przejęte bez żadnej 
podstawy prawnej już w latach 1951 - 19545. Inne, które działały do początku 

 2 Dz. U. 1961 nr 32, poz. 160. 
 3 Tak pisze o tym akcie prawnym A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 
1944 – 1980, Lublin 2004, s. 27: „Nowa ustawa, określając podmioty mogące prowadzić szkoły, 
placówki oświatowe, wychowawcze, opiekuńczo – wychowawcze i inne, wyliczała organizacje 
zawodowe, młodzieżowe, instytucje społeczne oraz inne organizacje i instytucje, osoby prawne 
i fizyczne (art. 39 ust. 1). Zatem zakres osób ustawowo uprawnionych do zakładania i prowadze-
nia szkół [oraz placówek oświatowo – wychowawczych, w tym przedszkoli] nie został zawężony 
w porównaniu z przepisami przedwojennymi. Przede wszystkim ustawa nie wyłączała organizacji 
wyznaniowych. Możliwość prowadzenia szkół i innych zakładów wychowawczych i opiekuńczych 
została jednak uzależniona od uzyskania zezwolenia Ministra Oświaty. W nowej ustawie nie 
zostały jednak określone warunki, od których uzależnione było uzyskanie tego zezwolenia – te 
określić miał sam minister odrębnym aktem wykonawczym. Oznaczało to znaczne pogorszenie 
możliwości obywateli i instytucji w zakresie prowadzenia szkół. Wprawdzie Minister Oświaty 
został zobligowany przez ustawodawcę do określenia zasad i warunków prowadzenia działalności 
oświatowej przez poszczególne podmioty, ale skoro mógł je dowolnie zmieniać, to uzyskanie 
zezwolenia miało się odbywać uznaniowo i wedle przesłanek pozaustawowych”. 
 4 Zob. np. A. Szymański, Przejęcia kościelnej organizacji charytatywnej „Caritas” przez 
władzę ludową w 1950 r., [w:] W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła (red.), Kościoły i inne 
związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków 2014, s. 321-334.
 5 A. Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej…, s. 156. Tenże, Zabór Domu 
Dziecka „Caritas” w Kuźni Raciborskiej przez władze komunistyczne 6 XI 1946 r., [w:] Problemy 
własności w ujęciu historyczno-prawnym. Materiały z III Opolskiego Colloquium Prawno-Histo-
rycznego, P. Sadowski, E. Kozerska, A. Szymański (red.), Opole 2008, s. 95-103. 
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lat 60 – tych XX w., funkcjonowały w niesprzyjającej, wrogiej wręcz atmosferze, 
stale zagrożone likwidacją. 

Likwidacja „caritasowego” przedszkola nr 3 
w Gdańsku 

Dwudziestego piątego listopada 1961 r. rodzice dzieci uczęszczających do przed-
szkola „Caritas” nr 3 w Gdańsku skierowali do Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Gdańskiego (dalej: KOSG) o wstrzymanie likwidacji placówki6. Pismo wysto-
sowano „w związku z prowadzoną akcją przejmowania przedszkoli „Caritas”. 
Proszono o „wstrzymanie podobnej decyzji w stosunku do naszego przedszkola”. 
Rodzice argumentowali, że są zadowoleni z opieki nad dziećmi, że nagłe zmiany 
w okresie roku przedszkolnego odbyłyby się ze szkodą dla dzieci. Rodzice odważ-
nie deklarowali, iż „okolicznością, która skłoniła nas do posyłania dzieci do 
przedszkola „Caritas” było zapewnienie religijnego [ich] wychowania, którego 
nie da im przedszkole o charakterze świeckim”7. Pod apelem złożono ok. 35 
podpisów8. 

Ósmego grudnia 1961 r. powstała poufna notatka służbowa9, w której osoba 
podpisana jedynie nieczytelnym „szlaczkiem” alarmowała Wydział do Spraw 
Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku (dalej WdSW 
PWRN), że „zakonnice, które prowadzą przedszkole „Caritas” przy ul. Kościel-
nej nr 3 […] zamierzają czynnie przeciwstawić się przejęciu wymienionego 
przez resort oświaty”. W ramach przygotowań siostry miały jakoby dokonać 
szeregu przeróbek pomieszczeń przedszkolnych włącznie z zablokowaniem 
drzwi frontowych, uruchomić akcję zbierania podpisów wśród rodziców dzieci 
przedszkolnych uczęszczających do tej placówki. „Siostra Tysarczyk, znana z wro-
giego stosunku do PRL” wygłosić miała przemówienie zawierające na stępujące 
słowa: „Jezuici w Kaliszu bronili się i nie dali budynku, bronili się Redemptoryści 
w Toruniu – nie zabrano budynku, będziemy bronić się i my!”. Jednocześnie 
w notatce poinformowano, że jedna z sióstr zakonnych zatrudnionych w przed-
szkolu przy ul. Kościelnej 3 „czyni starania o uzyskanie renty inwalidzkiej […]. 

 6 Pismo grupy rodziców przedszkolaków do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku 
(dalej: KOSG) z 25 listopada 1961 r., bez numeru, IPN Gd 299/26, k. 2. 
 7 Tamże. 
 8 Tamże. 
 9 Notatka służbowa z 8 grudnia 1961 r., poufne, tamże, k. 3. 
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Sprawę tę prowadzi ob. Rygielowa, związana z placówką zakonnic „Wspólna 
Praca”10 przyjaźnią. Zachodzi podejrzenie, że Bojakowska chce wyłudzić rentę”11. 

Nie posiadamy niestety szczegółowego protokołu z przejęcia przedszkola 
„Caritas” w Gdańsku, przy ul. Kościelnej 3. Z innych dokumentów wiemy, że 
„czynności służbowe” komisji przejmującej zakończyły się 5 stycznia 1962 r. 
Przedszkole odebrano zatem bezpośrednio po Nowym Roku lub w okresie 
pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, gdy placówka był 
nieczynna. Siostry nie stawiały oporu. Nie wszystko jednak udało się władzom 
przeprowadzić po ich myśli. „Cały problem powstał o kilka przedmiotów zaku-
pionych w swoim czasie przez komitet rodzicielski zakupił z dobrowolnych 
składek, jak projektor małoobrazkowy, stary aparat radiowy Aga, parę zabawek 
i miniaturowy pokój lalek. Członkowie komitetu rodzicielskiego uważali, że 
ponieważ12 oni ze swoich funduszów zakupili powyższy sprzęt, nie ma podstaw, 
by go przekazywać do innych przedszkoli i należy go zwrócić ofiarodawcom”13. 
Wobec tego protestu ekipa likwidacyjna oświadczyła siostrze kierowniczce, że 
obecność osób postronnych (czyli rodziców) podczas zajmowania przedszkola 
jest niedopuszczalna i że to na niej spoczywa odpowiedzialność za spokój podczas 
akcji (sic!). Przedstawiciele rodziców przedszkolaków rodzicielskiego otrzymali 
zapewnienie, że wszystkie dzieci znajdą opiekę w placówkach państwowych 
i dalsze czynności przebiegły w „kompletnym spokoju”. 

„Prawdziwość” tych wypowiedzi zweryfikował dość dziwny konflikt „kom-
petencyjny” pomiędzy WdSW PWRN w Gdańsku, tamtejszym Inspektoratem 
Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (dalej IO PMRN) oraz Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Gdańskiego, który to wybuchł z przyczyn kiepsko przygo-
towanych akcji przejęć przedszkoli „caritasowych” przy ul. Kościelnej 3 oraz 
w pobliskiej dzielnicy Gdańska – Św. Wojciech. W obu placówkach kluczowe dla 
rodziców było uzyskanie zapewnień władz, że wszystkie dzieci – także pociechy 
matek niepracujących zawodowo - znajdą miejsca w „nowych”, państwowych już 
przedszkolach. Jak w przypadku przedszkola przy ul. Kościelnej, przedstawiciele 
WdSW zapewniali gorąco, że jest to sprawa oczywista i bezdyskusyjna, natomiast 
przedstawicielka IO PMRN, ob. Jurkiewicz, odpowiedziała, że „o tym nawet 
nie ma mowy”. Na takie dictum rodzice złożyli z miejsca odwołanie od decyzji 

 10 Chodzi najprawdopodobniej o jedną z gdańskich placówek Zgromadzenia Sióstr Wspól-
nej Pracy od Niepokalanej Maryi, http://www.siostrywspolnejpracy.pl/o-nas/nasze-domy/
gdansk-zaspa-1, dostęp 1 października 2016 r.
 11 Notatka służbowa z 8 grudnia 1961 r., poufne, bez numeru, IPN Gd 299/26, k. 4. 
 12 W niektórych przypadkach zachowano oryginalną pisownię. 
 13 Notatka służbowa spisana przez Stanisława Górskiego, dyrektora O. W. „Caritas” w Gdań-
sku 8 stycznia 1962 r., poufne, bez numeru, IPN Gd 299/26, k. 6.
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o przejęciu przedszkola, postulując utrzymanie placówki w rękach „Caritas” co 
najmniej do 30 czerwca, czyli do końca roku szkolnego. Co więcej, ob. Jurkie-
wicz zapytana przez rodziców, czy są szanse na pozytywne załatwienie takiego 
odwołania odrzekła z rozbrajającą szczerością, iż „Inspektoratowi [Oświaty] 
PMRN nie zależy na tym, aby przedszkole było [obecnie] przejęte”. Co więcej, 
zagrożone likwidacją przedszkola siostry zakonne jeszcze przed akcją przejściową 
informowały się ponoć w pechowym IO PMRN, czy będą mogły w ograniczonym 
zakresie sprawować zorganizowaną opiekę przynajmniej nad dziećmi matek 
niepracujących i uzyskały tam odpowiedź twierdzącą – „siostry mogą mieć 
u siebie do dziewięciorga dzieci, lecz to już nie będzie się nazywało przedszkole 
a „opieka nad dzieckiem”14! Przekazanie takich informacji rodzicom to dla 
WdSW była kontrrewolucja i zdrada ideałów socjalistycznych w najczystszej 
postaci! I jeszcze – podczas akcji likwidacyjnej – na pytanie sióstr, czy przedmioty 
zakupione z prywatnych środków rodziców mogą być wolne od przejęcia, p. Jur-
kiewicz odpowiedziała, że tak! „Dowodem tego jest, że gdy był księgowy z Woj. 
Zarządu „Caritas” i siostry prosiły go o pozostawienie radia – to p. Jurkiewicz 
wysłowiła się do niego dosłownie (sic!) „niech Pan te rzeczy siostrom zostawi, 
nam one nie są potrzebne”. Tutaj sporządzający dokument zadał dramatyczne 
pytanie: „Czy wobec takiego stanowiska przedstawicieli władz można mieć 
pretensje do sióstr – tym bardziej, że one nigdy sobie nie pozwolą na to, by coś 
zrobić bez uzgodnienia z władzami”15. Należy przyznać, że z punktu widzenia 
komunistycznej władzy takie „wpadki” (polegające na tym, że w atmosferze 
powszechnego zakłamania ktoś po prostu powiedział prawdę) z pewnością były 
kompromitujące i bardzo bolesne. Nie jest zatem dziwne, że wywołały one obfitą 
korespondencję pomiędzy zainteresowanymi instytucjami, pełną wzajemnych 
oskarżeń i tłumaczeń16. 

Przedszkola oczywiście przejęto. W tej sprawie jest wiele niejasności, wynika-
jących ze szczupłości bazy źródłowej. Ciekawą postacią jest niewątpliwie p. Jur-
kiewicz, pracownica Inspektoratu Oświaty PMRN w Gdańsku, doprowadzająca 

 14 Notatka służbowa WdSW PWRN w Gdańsku z 10 stycznia 1962 r. sporządzona przez 
Leona Piotrowskiego, bez numeru, tamże, k. 12; Zob. także A. Szymański, Organizowanie przez 
związki wyznaniowe tzw. „przystani dziecięcych” i „akcji letniej” dla dzieci i młodzieży - poszuki-
waniem „przestrzeni wolności” do pracy charytatywnej w realiach PRL, [w:] Idea wolności w ujęciu 
historycznym i prawnym. Wybrane zagadnienia, (red.) E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, 
Toruń 2010, s. 155-165. 
 15 Notatka służbowa WdSW PWRN w Gdańsku z 10 stycznia 1962 r. sporządzona przez 
Leona Piotrowskiego, bez numeru, IPN Gd 299/26, k. 12. 
 16 Zob. Pismo WdSW PWRN w Gdańsku do przewodniczącego PWRN tamże z 17 lutego 
1962 r., bez numeru, tamże, k. 11; Odpowiedź na KOSG notatkę służbową WdSW, bez daty 
i numeru, niepodpisana, tamże, k. 14 - 15. 
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przedstawicieli władz do wściekłości publicznym mówieniem prawdy dla nich 
niewygodnej. Nie wiadomo, co powodowało tą kobietą: ignorancja, chęć opo-
wiedzenia się za prawdą, nieostrożność, może jakiś osobisty bunt przeciwko 
powszechnemu zakłamaniu. Nie wiem jakie sankcje spotkały ją za niekonwen-
cjonalne wypowiedzi, jednak wydaje się, że takowe raczej były…

Co ciekawe, w przebadanych archiwaliach nie znajdujemy żadnej podstawy 
prawnej przejęcia tego i innych przedszkoli „caritasowych” w Gdańsku i okolicy. 
Władze dokonywały po prostu „likwidacji” – takie określenie było używane 
w dokumentach wewnętrznych. Wiadomo jednak, że proces „upaństwawia-
nia” przedszkoli „Caritas” na skalę masową ruszył w całym kraju we wrześniu 
1961 r.17, niedługo po wejściu w życie (21 lipca 1961 r.) wspomnianej już wyżej 
ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Jej art. 
2 deklarujący świeckość placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz całego 
nauczania i wychowania w nich realizowanego z pewnością był przyczyną dzia-
łań likwidatorskich, jednak w omawianym przypadku nigdzie jako taki nie 
był bezpośrednio przywoływany. Wypada zatem stwierdzić, że władze działały 
w wytworzonej przez siebie pewnego rodzaju „pustce prawnej”. Co więcej, ani 
kierownictwo likwidowanej placówki, ani rodzice przedszkolaków także nie byli 
zainteresowani podstawą prawną zamknięcia swej placówki. Z doświadczenia 
wiedziano bowiem dobrze, że nie ma to żadnego znaczenia… 

Przejęcie Prywatnego Liceum Sióstr Urszulanek 
w Gdyni

Ósmego czerwca 1962 r. dyrekcja Prywatnego Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni, 
przy ul. Pomorskiej 41 została poinformowana przez KOSG, iż „na podstawie § 14 
rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej 
MWRiOP) z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach nauko-
wych i wychowawczych (Dz. U. 1932 nr 50, poz. 473)” zamierza ono zamknąć 
placówkę, ponieważ „szkoła o jednej klasie nie ma racji bytu ze względu na 
trudności w organizowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej”. Na udzielenie 
odpowiedzi na pismo wyznaczono urszulankom czas do 23 czerwca 1962 r.18

 17 Zob. A. Szymański, Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego 
w sferze publicznoprawnej, s. 166. 
 18 Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego do dyrekcji Prywatnego Liceum Ogól-
nokształcącego SS. Urszulanek w Gdyni z 8 czerwca 1962 r. (KOS. I-4-5a/21/62), odpis, IPN Gd 
299/26, k. 16.
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Odpowiedź sióstr urszulanek nadeszła po jedenastu dniach. Znajdowały się 
w niej wyjaśnienia, że owszem, w klasie przedmaturalnej uczą się obecnie tylko 
32 uczennice, jednak proces dydaktyczny przebiega planowo, w spokoju i bez 
zakłóceń. Siostry wskazywały także, iż w roku szkolnym 1956/57 w jedynej klasie 
było tylko 8 uczennic, jednak szkoła otrzymała pozwolenie na jej prowadzenie. 
Od 1960 r. szkoła była w stanie stopniowej likwidacji, jednak uczennice ostatniej 
klasy winny zakończyć naukę jeszcze w „starej” szkole, aby nie były w tak trud-
nym dla nich czasie narażone na dodatkowe stresy wynikające z przymusowej 
zmiany placówki19. 

Jak można się było spodziewać, kurator gdański potrzymał jednak swoją 
decyzję likwidacyjną, uznając wyjaśnienia sióstr za niewystarczające i zamykając 
szkołę z dniem 23 czerwca 1962 r. Uzasadnienie? „Szkoła o jednej klasie nie ma 
racji bytu ze względu na trudności w organizowaniu pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej”20. Wyjaśnijmy, że owe „trudności”, jeśli rzeczywiście były, obciążały 
wyłącznie prowadzące szkołę urszulanki, które zapewniały, że z łatwością je 
pokonają. Jednak KOSG za wszelką cenę chciało „ochronić” je przed takimi 
wyrzeczeniami… 

Od decyzji KOSG siostry złożyły 24 czerwca 1962 r. odwołanie do Ministra 
Oświaty za pośrednictwem kuratorium. Wnosiły w nim o uchylenia omawianej 
decyzji „w przedmiocie zamknięcia z dn. 23 VI. 1962 r. Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Gdyni przy ul. Pomorskiej 41”21.Wska-
zywały, że uzasadnienie decyzji likwidacyjnej jest zupełnie niewystarczające, 
uniemożliwiające jakąkolwiek polemikę. Argumentowały, że „szokowa” zmiana 
szkoły przed maturą zmniejsza szanse uczennic na jej zdanie (odręczny dopisek 
pracownika KOSG na marginesie pisma: „Świadczy o wychowywaniu przez 
zakonnice”), że szkoła posiada internat „zastępujący wielu uczennicom dom 
rodzinny” (80% uczennic pochodziło z rodzin rozbitych”), że liceum istnieje od 
30 lat, posiada, tradycje i ustabilizowaną, w pełni profesjonalną kadrę. Wydaje 
się jednak, że zdawały sobie w pełni sprawę z tego, że przedstawiane przez nie 
racje nie mają w praktyce żadnego znaczenia… 

KOSG, odnosząc się do wyjaśnień i odwołania sióstr urszulanek, w piśmie 
do Ministerstwa Oświaty wyjaśniało: „Wyjaśnień, jakie w tej sprawie złożyła 

 19 Pismo dyrekcji Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Gdyni do 
Kuratora Okręgu Szkolnego Gdańskiego z 19 czerwca 1962 r. (L. P. 25/62), odpis, IPN Gd 299/26, 
k. 17.
 20 Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego do dyrekcji Prywatnego Liceum Ogól-
nokształcącego SS. Urszulanek w Gdyni z 22 czerwca 1962 r. (KOS. I-4-5a/24/62), tamże, k. 18. 
 21 Odwołanie od decyzji KOSG z dnia 22 VI. 1962 r. (L.p. 32/62), tamże, k. 29. 
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ob. Dyrektor, Kuratorium nie przyjęło do wiadomości ze względów zasadni-
czych (sic!). Sprawa zamknięcia Liceum Ogólnokształcącego ss. Urszulanek 
w Gdyni została uzgodniona ze wszystkimi czynnikami w Warszawie i na miej-
scu, i w związku z tym Kuratorium wydało decyzję zamknięcia […] i prosi […] 
o jej zatwierdzenie”22. Jest oczywiste, że w takiej sytuacji wszelkie argumenty 
merytoryczne i prawne nie miały żadnego znaczenia. 

Rodzice uczennic otrzymali datowane na 23 czerwca 1962 r. powiadomienia, 
że ich dziecko „zostanie przyjęte do jednego z liceów ogólnokształcących w miej-
scu zamieszkania”23. Tego samego dnia Wydział Spraw Lokalowych Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej (dalej WSL PMRN) „na zasadzie” art. 43, art. 36 ust. 1 
ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. – prawo lokalowe (Dz. U. 1959 nr 10, poz. 59)24 
wszczął postępowanie w sprawie lokalu szkoły przy ul. Pomorskiej 41 w Gdyni. 
Pomieszczenia zostały zabezpieczone i oklejone tak, że nikt nie miał do nich 
dostępu. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że „wygasła podstawa dalszego 
zajmowania lokalu przez Dyrekcję […] Liceum […]” w związku z czym zamie-
rzano cofnąć przydział na lokal i przeprowadzić opróżnienie tegoż. Środkiem 
odwoławczym było zażalenie do Oddziału Spraw Lokalowych PWRN w Gdańsku, 
złożone w terminie 7 dni od chwili otrzymania postanowienia. 

Po otrzymaniu powiadomień o przymusowych „przenosinach” ich córek do 
innych placówek grupa rodziców, wykazując się wielką, zasługującą na szacunek 
odwagą cywilną, zgłosiła protest przeciwko likwidacji liceum sióstr urszula-
nek. Argumenty protestujących znamy jedynie z pisma niezidentyfikowanego 
autorstwa (być może chodzi o Wydział do Spraw Wyznań PWRN w Gdańsku)25. 
Wskazywali oni, że: 

 22 Pismo KOSG do Ministerstwa Oświaty z 29 czerwca 1962 r. (KOS-I-4-5a/27/62), tamże, 
k.28. 
 23 Wzór zawiadomienia z 23 czerwca 1962 r., kierowanego przez KOSG do rodziców uczennic 
zamykanego Prywatnego Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni (KOS-0-4-5a23/62), tamże, k. 19. 
 24 Art. 36 ust. 1: „W razie ustania warunków uzasadniających przydział lokalu właściwy 
organ administracji prezydium rady narodowej może cofnąć przydział i przeprowadzić opróżnienie 
lokalu w trybie określonym w niniejszej ustawie”.
Art. 43: „Decyzje w  sprawach przydziału i  zajmowania lokali wydaje właściwy dla spraw 
lokalowych organ prezydium rady narodowej miasta, osiedla lub gromady. W  miastach 
wyłączonych z województw decyzje w sprawach przydziału i zajmowania lokali wydaje właściwy 
dla spraw lokalowych organ prezydium dzielnicowej rady narodowej. W pozostałych miastach 
podzielonych na dzielnice prezydium miejskiej rady narodowej może przekazać wydawanie 
decyzji w powyższych sprawach właściwemu organowi prezydium dzielnicowej rady narodowej”. 
 25 Pismo niezidentyfikowanego autorstwa do KOSG w sprawie protestu rodziców uczennic 
liceum ss. urszulanek z 26 czerwca 1962 r., bez numeru, IPN Gd 299/26, k. 24-25. 
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1. „zarządzenie KOSG uderza w samą praktykę Kuratorium, które nie pozwala 
– poza wyjątkowymi przypadkami – na przenoszenie uczniów klas XI z jed-
nej szkoły do drugiej, kierując się najżywotniejszym interesem ucznia”;

2. decyzja likwidacyjna została podjęta wbrew wcześniejszym gwarancjom 
KOSG z roku 1961, zgodnie z którymi ostatnia klasa miał zdawać maturę 
w szkole urszulanek;

3. „okoliczności jakie towarzyszyły doręczeniu pisma Dyrekcji o zamknięciu 
szkoły były sprzeczne z naszymi pojęciami o prawach do wolności i swobód 
obywatelskich zagwarantowanych Konstytucją”. 

Rodzice prosili o pozostawienie ich dzieci w szkole do matury. Pismo swe 
zakończyli słowami: „Obawiamy się też, że tego rodzaju postawienie sprawy 
spowoduje u naszych dzieci psychiczny uraz […], a może nawet spowoduje 
trwały żal do władz P. R. L., mamy jednak nadzieję, że Ob. Kurator ustosunkuje 
się pozytywnie do tej sprawy”26.

Władza nie mogła puścić płazem takiej „rebelii”. Odpisy protestu „przesłano 
do wiadomości Ob. Przewodniczącemu PMRN w Gdyni, z prośbą o zainte-
resowanie osobami, które podpisały petycję, Komitet[u] Miejski[ego] PZPR 
oraz Wydział IV KM MO27. Wydział do Spraw Wyznań zainteresował tą sprawą 
odpowiednie czynniki wojewódzkie”28. 

Zamknięcie szkoły nastąpiło 23 czerwca 1962 r. Prace komisji likwidacyjnej 
trwały od godz. 14.20 do 18.30. Dramatyczny przebieg wydarzeń znamy dzięki 
notatce służbowej anonimowego pracownika KOSG29 uczestniczącego w akcji: 

 26 Tamże. Pod pismem protestacyjnym podpisali się: Zielińska Józefa (przewodnicząca 
Komitetu Rodzicielskiego, żona leśniczego, Gdynia), Warszawski Alfons (przewodniczący 
[zastępca?] Komitetu Rodzicielskiego, pracownik Miejskiego Handlu Detalicznego, Gdynia), 
Dobrucka Maria (mąż pracuje jako kierownik działu w „Polcargo”, Gdynia), Rusiecka Pelagia (mąż 
mistrz budowlany, Sopot), Oszymowska (mąż pracownik umysłowy w Zakładach Wytwórczych 
Urządzeń Telewizyjnych, Warszawa), Sicińska (mąż szewc, Gdynia), Kups Józef (cukiernik, Sopot 
- Kamienny Potok), Budziszewska Antonina (mąż spawacz w firmie „Dalmor”), Nienartowicz 
(inżynier, Sopot), Jaworska (mąż ślusarz w Gdyńskiej Spółdzielni Rzemieślniczej, Gdynia), Gapska 
Marta (mąż spedytor morski, Gdynia), Jankowska Romualda (nauczycielka przedszkola, Sopot), 
Struś Stanisław (listonosz, Gdynia), Reiter Józef (weterynarz, Gdańsk Wrzeszcz), Kotłowska 
Agnieszka (mąż szklarz, Gdynia), Milewska (mąż szewc, Gdynia Orunia), Jezierski Czesław 
(księgowy w MCZ, Gdynia), Kleczkowski Kazimierz (mechanik, Sopot), Kukla Bolesław (kie-
rownik sklepu, Gdynia Orłowo), Trześniewska Anna (pracownik umysłowy Centrali Produktów 
Naftowych, Gdańsk Wrzeszcz). 
 27 Wydziały IV w strukturze organizacyjnej komend Milicji Obywatelskiej przeznaczony 
był do zwalczania Kościoła. 
 28 Notatka służbowa sporządzona przez Leona Piotrowskiego Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN w Gdańsku z 30 czerwca 1962 r. bez numeru, ściśle poufne, IPN Gd 299/26, k. 27. 
 29 Notatka służbowa z 25 czerwca 1962 r. bez podpisu i numeru, tamże, k. 21 - 22.
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„[…] O godz. 14.20 zastukaliśmy do furty i tow. Fabiniak oznajmił, że jeste-
śmy z Kuratorium i chcemy się widzieć z dyrektorką szkoły. Na otwarcie drzwi 
oczekiwaliśmy 10 – 15 minut, gdyż rzekomo w tym czasie poszukiwano siostrę 
Hilarię – dyrektorkę szkoły. Po wpuszczeniu […] do wewnątrz wprowadzono 
nas do kancelarii szkoły […]. W kancelarii czekały na nas dwie zakonnice, 
z których jedna przedstawiła się dyrektorką szkoły, a druga jako przełożona 
placówki zakonnej ss. urszulanek w Gdyni. Prócz obu zakonnic znajdował się 
mężczyzna świecki, którego przedstawiono nam jako członka Komitetu Rodzi-
cielskiego Liceum […]. Przy przechodzeniu od furty do kancelarii zauważyłem, 
że w pobliżu kancelarii zgrupowało się kilkanaście zakonnic, [dwie] kobiety 
świeckie z małymi dziećmi na rękach oraz kilkanaście młodych dziewcząt, 
prawdopodobnie były to uczennice […]. 

W kancelarii zażądano od nas okazania dokumentów upoważniających nas 
do występowania w sprawie Liceum. Tow. Fabisiak i Nowicki przedstawili legity-
macje służbowe. Nazwiska zostały spisane przez dyrektorkę szkoły. Po dokonaniu 
tych formalności tow. Fabiniak wręczył siostrze Hilarii pismo Kuratora z decyzją 
zamknięcia szkoły oraz poprosił o pokwitowanie odbioru na kopii wspomnianego 
pisma. Dyrektorka odmówiła podpisania lecz po krótkiej chwili wyszły obie 
wraz z siostrą przełożoną z kancelarii. Nie było ich około 20 minut. Po powrocie 
dyrektorka oświadczyła, że wnosi protest, że podpisze tylko te punkty pisma, 
które jej odpowiadają i zaczęła coś pisać na kopii pisma. 

W tym samym czasie siostra Hilaria w sposób agresywny zwróciła się do 
Komisji z żądaniem, aby Komisja spowodowała włączenie telefonu, który od 
rana jest nieczynny. Zarzucała nam, że to władze kazały wyłączyć telefon w tym 
celu, aby urszulanki nie mogły się z nikim rozmówić. Na nasze wyjaśnienie, że 
telefony nie znajdują się w gestii Kuratorium lecz poczty, siostra Hilaria powie-
działa następująco: „Dzwoniłam na pocztę by przysłano człowieka naprawić 
telefon, to poczta wyjaśniła, że telefon został wyłączony na polecenie władz”. 
Należy nadmienić, że przez cały okres siostra Hilaria (dyrektorka) zachowywała 
się w sposób prowokacyjny: zarzucała Komisji, że postępuje tak jak hitlerowcy, 
że jej członkowie postępują tak jak Eichmann i inni zbrodniarze wojenni, że jest 
tak samo jak w czasie okupacji itp. Siostra przełożona natomiast zachowywała 
się spokojnie, nie atakowała Komisji, nie mówiła jej rzeczy obraźliwych lecz 
jednocześnie zauważyłem, że nie chciała [o] niczym zadecydować bez siostry 
Hilarii. […] Po blisko dwugodzinnych pertraktacjach dyrektorka szkoły pod-
pisała kopię pisma Kuratorium i tow. Fabiniak odszedł. Po odejściu tow. Fabi-
niaka tow. Nowicki wręczył przełożonej postanowienie PMRN o zabezpieczeniu 
pomieszczeń szkoły. O ile siostra przełożona przyjęła pismo spokojnie, to siostra 
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Hilaria zareagowała wręcz odwrotnie. Znów posypały się różne wyzwiska pod 
naszym adresem, zapewnienia w rodzaju: „po naszych trupach zabierzecie nasz 
budynek” itp. w międzyczasie do furty zgłosiła się reszta członków Komisji, 
którym nie otworzono drzwi. W związku z tym, że nie chciałem zadrażniać i tak 
już napiętej atmosfery, skontaktowałem się z pozostałymi członkami Komisji 
i poleciłem im opuścić gmach […]. Podczas zabezpieczania pomieszczeń na 
I, II i III piętrze stwierdziłem, że w gmachu jest ok. 40 dziewcząt w wieku 17 
– 18 lat. Wymienione dziewczęta podczas wykonywania przez nas czynności 
wznosiły okrzyki pojedyncze oraz skandowały hasła takie jak: „My chcemy 
mieć własną szkołę”, „nie oddamy naszej szkoły”, „nie zabierajcie naszej szkoły”, 
„to jest nasza szkoła” oraz inne krzyki, na które nie reagowała żadna z sióstr. 
Jedynie siostra przełożona ze dwa, trzy razy zwróciła uwagę dziewczętom, by 
zachowywały się ciszej. Zaznaczam, że za nami chodziło kilkanaście sióstr. 
Zarządzenia zabezpieczające nalepiliśmy na drzwi siedmiu pomieszczeń. Więcej 
nie mogliśmy naklejać, gdyż na pozostałych drzwiach wisiały napisy „klauzura”. 
Niektóre z nich były świeżo zrobione. Na drzwi oznaczone napisem „klauzura” 
nie chcieliśmy naklejać zarządzeń o zabezpieczeniu, gdyż mogło to doprowadzić 
do ekscesów. Gdy po zakończeniu pracy opuszczaliśmy gmach, 15 dziewcząt 
z głośnym płaczem zwróciło się do nas, byśmy im pozostawili szkołę chociaż 
na 1 rok. Gdy odpowiadałem dziewczętom podeszła do mnie siostra Hilaria 
i prosiła, bym wpłynął na ludzi, którzy kręcą się po ulicy i w ordynarny sposób 
grożą dziewczętom, znajdującym się w gmachu sióstr urszulanek. Poradziłem 
s. Hilarii, aby z tym zwróciła się do MO, a MO ma obowiązek interweniować 
w takich sprawach. Na tym nasz pobyt u sióstr urszulanek zakończył się”30.

W podobny sposób opisuje działalność komisji likwidacyjnej sam tow. Fabi-
niak w swej notatce31. Z jego raportu wynika, że siostry zwróciły uwagę na dużą 
koncentrację sił milicyjnych w okolicy liceum podczas działań komisji, obawiały 
się zamieszek („na Świętokrzyskiej ludzie plotkują, że Urszulanki zamykają”), 
sugerowały możliwość prowokacji32. 

 Walka urszulanek z władzami o budynek liceum trwała do 1967 r. W pew-
nym momencie wywłaszczone siostry otrzymały nakaz przeniesienia się do lokali 
zastępczych w bloku w dzielnicy Witomino, jednak uzyskały w końcu zgodę 

 30 Tamże. 
 31 Notatka z czynności związanych z zamknięciem szkoły prywatnej ss. urszulanek w Gdyni, 
ul. Pomorska 41 z 23 czerwca 1962 r. bez numeru, tamże, k. 23. 
 32 Tamże. 
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władz na zakup domu przy ul. Światowida 7 w Gdyni – Orłowie za pieniądze 
z odszkodowania za budynek przy ul. Pomorskiej 4133.

Jak wyżej wskazano jako podstawę prawną zamknięcia liceum wskazano § 14 
rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 
czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowaw-
czych (Dz. U. 1932 nr 50, poz. 473)34. Przepis ten wskazywał, że władza szkolna 
może zamknąć szkołę, jeśli właściciel przestał „czynić zadość jednemu z warun-
ków określonych w art. 2” ustawy z 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz 
zakładach naukowych i wychowawczych. Warunkami tymi było przedłożenie 
właściwego statutu szkoły, zapewnienie szkole odpowiedniego lokalu i wyposa-
żenia oraz wystarczających środków utrzymania oraz przedłożenie „świadectwa 
moralności” osoby zakładającej szkołę, co do jej nienagannego się zachowania 

 33 http://www.osu.pl/older/gdynia.html, dostęp 21 października 2016 r. 
 34 Pełna nazwa: Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, 
wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumie-
niu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu. Paragraf 14 tego rozporządzenia 
brzmi: „Władza szkolna, orzekając, iż właściciel przestał czynić zadość jednemu z warunków 
określonych w art. 2 [ustawy z 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukow-
ych i wychowawczych – Dz. U. 1932 nr 33, poz. 343], ustala również termin zamknięcia szkoły”. 
Artykuł 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych 
i wychowawczych brzmi: „ (1) Obywatel polski może założyć szkołę (zakład) pod warunkiem:
1. przedłożenia statutu szkoły, ustalającego ustrój wewnętrzny szkoły, język nauczania 
i program, nazwę oraz stosunek właściciela (ki) do dyrektora (ki) kierownika (czki) i nauczycieli 
(ek); rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego określi wymagania, 
jakim odpowiadać winien statut,
2. zapewnienia szkole odpowiedniego lokalu i wyposażenia w urządzenia i pomoce naukowe,
3. wykazania, że środki utrzymania szkoły będą wystarczające,
4. przedłożenia pisemnego stwierdzenia właściwych władz państwowych, że ubiegający się o nie 
zachowywał się nienagannie pod względem moralności oraz w stosunku do Państwa,
(2) Orzeczenie oznaczonej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego władzy 
szkolnej stwierdza, czy powyższe warunki zostały spełnione.
(3) Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w wyjątkowych przypadkach może 
zezwolić na założenie szkoły osobie, nie posiadającej obywatelstwa polskiego.
(4) Po uzyskaniu orzeczenia, stwierdzającego spełnienie powyższych warunków, założyciel (ka) 
może szkołę otworzyć. O ile w ciągu 3 miesięcy do chwili wniesienia podania założyciel (ka) nie 
otrzyma odpowiedzi, ma prawo szkołę otworzyć. 
(5) O  terminie otwarcia szkoły winien (na) założyciel (ka) zawiadomić władzę szkolną nie 
później niż na dwa tygodnia przed rozpoczęciem nauki”. 
Art. 3: „(1) Orzeczenie stwierdzające wypełnienie warunków, wymaganych do założenia szkoły 
traci moc, jeżeli w ciągu roku od jego wydania szkoła nie zostanie otwarta lub jeśli władza szkolna 
orzeknie, iż właściciel (ka) przestał (a) czynić zadość jednemu z warunków, określonych w art. 2.
(2) Prawa, wynikające z  uzyskania orzeczenia o  którym mowa w  art. 2 mogą być odstąpione 
osobie trzeciej tylko za zgodą władzy, która je wydała. 
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„pod względem moralności oraz w stosunku do Państwa”35. W piśmie oznajmia-
jącym likwidację szkoły sióstr urszulanek nie podano, o niewypełnienie jakiego 
warunku chodzi. Wskazano natomiast, że przyczyną zamknięcia placówki jest 
to, że „szkoła o jednej klasie nie ma racji bytu ze względu na trudności w orga-
nizowaniu pracy dydaktyczno – wychowawczej”. W omawianym wyżej katalogu 
warunków nic o takiej okoliczności jednak nie wspomniano. Zatem podstawa 
prawna likwidacji liceum sióstr urszulanek w Gdyni wskazana przez KOSG była 
niewłaściwa lub co najmniej niepełna. 

Zakończenie

W krótkim tekście przedstawiono dwa przypadki walki władz komunistycznych 
z instytucjami kościelnymi w Polsce Ludowej. Gdańskie przedszkole prowadzone 
przez siostry zakonne pod szyldem „państwowego Caritas” zostało zlikwido-
wane – podobnie jak wiele innych w całym kraju – bez podania jakiejkolwiek 
racjonalnej podstawy prawnej. Placówki prowadzone w ramach Zrzeszenia 
Katolików „Caritas” władze najwyraźniej uważały już za „swoje”. Przy okazji 
przejęcia placówek przejmowano prawie zawsze budynek będący własnością 
kościelną i zwalniano personel zakonny. Chodziło głównie o wprowadzenie 
monopolu na wychowanie dzieci w duchu socjalistycznym oraz o osłabienie 
żeńskich zgromadzeń zakonnych poprzez pozbawianie ich członkiń możliwości 
zarobkowania. Zdania rodziców dzieci zupełnie nie brano pod uwagę – władza 
wiedziała lepiej z zasady.

Podobne motywy i sposób działania zademonstrowano podczas przejmo-
wania Prywatnego Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni. Brutalną akcję likwi-
dacyjną przeprowadzili aroganccy urzędnicy, zupełnie nie bacząc na protesty 
i prośby obecnych w szkole uczennic, którym przed maturą przyszło przenosić 
się do szkoły świeckiej, gdzie mogły liczyć się z szykanami, jako „wychowanki 
zakonnic”. Tutaj podano jednak podstawę prawną, chociaż nieodpowiednią. Nie 
miało to jednak większego znaczenia, władze mogły powołać się w zasadzie na 
dowolny przepis, nawet nie mający bliższego związku ze sprawą lub zupełnie to 
zignorować, skutki były identyczne. 

Działo się tak dlatego, że władze Polski Ludowej nie czuły się związane 
obowiązującym prawem, którego wagę przy każdej okazji deklarowały. Wie-
rzyły w soją bezkarność i rzeczywiście były bezkarne, zaś jedynym słabym 

 35 Zob. treść przypisu 34. 
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ograniczeniem był lęk przed międzynarodową opinią publiczną. Nie miało to 
jednak większego znaczenia w przypadku działań na niewielką skalę, w zasadzie 
rutynowych, ginących w morzu spraw codziennych, poddanych wszechobecnej 
politycznej manipulacji. Poczucie bezkarności wbijało w wielką pychę, powo-
dowało lekceważenie interesów i opinii współobywateli, pozwalało lokować się 
w roli „wiedzących lepiej” w jakim kierunku należy prowadzić sprawy państwa 
i społeczeństwa. Ta pycha doprowadziła do upadku socjalistycznej utopii, jednak 
po z górą trzydziestu latach po opisywanych wyżej przypadkach. W latach 60 – 
tych XX w. w Polsce nie widziało się jeszcze światła w tunelu. Należało cierpieć 
w pokorze. I tak cierpiano. 

Opisując te przypadki walki komunistycznych władz z Kościołem i ludźmi 
wierzącymi w Polsce, chcę podkreślić cywilną odwagę rodziców protestujących 
przeciwko likwidacji placówek, do których uczęszczały ich dzieci. Ludzie ci 
działali z otwartą przyłbicą, narażając się zapewne na dotkliwe sankcje ze strony 
ateistycznego reżimu i tego ryzyka z pewnością byli świadomi. Wielu z nich 
prawdopodobnie straciło pracę lub w inny sposób zapłaciło za swoje wystąpienie. 
Ich postawa budzi szacunek. Dzięki takim jak oni, po wielu latach było możliwe 
odrzucenie komunizmu przez Polaków. 
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Streszczenie
W krótkim tekście przedstawiono dwa przypadki walki władz komunistycznych z insty-
tucjami kościelnymi w Polsce Ludowej. Gdańskie przedszkole prowadzone przez siostry 
zakonne pod szyldem „państwowego Caritas” zostało zlikwidowane – podobnie jak 
wiele innych w całym kraju – bez podania jakiejkolwiek racjonalnej podstawy prawnej. 
Placówki prowadzone w ramach Zrzeszenia Katolików „Caritas” władze najwyraźniej 
uważały już za „swoje”. Przy okazji przejęcia placówek przejmowano prawie zawsze 
budynek będący własnością kościelną i zwalniano personel zakonny. Chodziło głów-
nie o wprowadzenie monopolu na wychowanie dzieci w duchu socjalistycznym oraz 
o osłabienie żeńskich zgromadzeń zakonnych poprzez pozbawianie ich członkiń moż-
liwości zarobkowania. Zdania rodziców dzieci zupełnie nie brano pod uwagę – władza 
wiedziała lepiej z zasady.

Summary
In the short paper two cases are introduced about the fight of the communist authorities 
with the church institutions in the Polish People’s Republic. The Gdansk kindergarten 
run by the nuns under name „State Caritas” was liquidated – like many others in the 
entire country – without giving any rational legal reason. The establishments run under 
the frame of the Catholics Association “Caritas” were considered by the authorities as 
their “own”. By the way of taking over of the establishments, almost always the building 
being the church property was taken over and the monastic personnel was fired. The 
point was mainly about the introduction of the monopoly for the education of the 
children in the socialist spirit and weakening of female congregations by depriving their 
members of the possibility to earn. The opinion of the parents were totally ignored – the 
authorities knew better by principle. 
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Anna Tunia

Sytuacje niweczące skuteczność 
oświadczeń woli o zawarciu 
małżeństwa w demokratycznym 
państwie prawnym
Situations thwarting efficiency of declarations of will to conclude marriage 
in a democratic legal state

 I. Uwagi wstępne

Wyrażona w art. 2 Konstytucji1 zasada demokratycznego państwa prawnego 
stanowi podstawową zasadę konstytucyjną w RP. Przepis ten stanowi bowiem, 
że „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Zasada ta stanowi „fundament 
konstytucyjnoprawnego porządku państwa”2, na którym opiera się ustawodaw-
stwo, wykładnia oraz proces stosowania prawa3. Ideą demokratycznego państwa 
prawnego jest m.in. przejrzystość i stabilność przepisów regulujących stosunki 
między podmiotami prawa. Oznacza to nie tylko wymóg stanowienia przez 
organy państwowe norm prawnych nienagan nych z punktu widzenia techniki 
legislacyjnej, ale także norm, których kształt ma dawać ich adresatom poczucie 
bezpieczeństwa prawnego, a więc zapewniać taki stan, w którym podmioty 
prawa winny mieć możliwość określenia konsekwencji poszczególnych zachowań 
i zdarzeń dokonujących na podstawie obowiązujących przepisów prawnych4. 

 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 2 Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r. (K 24/00), Lex nr 46863. 
 3 K. Wąsikowska, Zasada demokratycznego państwa prawnego, http://prawodlakazdego.pl 
(dostęp: 31.07.2017).
 4 Zob. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi 
Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, oprac. I. 
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Na płaszczyźnie prawa dotyczącego zawierania małżeństw stabilność 
i klarowność przepisów jest istotna zarówno w odniesieniu do materialnych 
przesłanek zawarcia związku małżeńskiego, jak i wymogów proceduralnych 
określających tryb wstąpienia przez strony w związek małżeński. Materialne 
przesłanki zwarcia małżeństwa określone zostały w przepisach kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego (k.r.o.)5 oraz odpowiednio w konkordacie6, w zależności od 
formy jego zawarcia – cywilnej lub wyznaniowej. Wymogi proceduralne uregu-
lowano ponadto w prawie o aktach stanu cywilnego (p.a.s.c.)7 oraz wydanych 
na jego podstawie aktach wykonawczych8.

Celem niniejszego artykułu będzie ukazanie katalogu okoliczności, któ-
rych zaistnienie może zniwelować skuteczność złożonych przez nupturientów 
oświadczeń o zawarciu małżeństwa. Podjęte analizy pozwolą ukazać przypadki 
(sytuacje), w których – mimo złożenia oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa 
przez osoby niezwiązane zakazami jego zawarcia (przeszkodami małżeńskimi), 
jak też mimo złożenia oświadczeń woli wolnych od wad – nie wywierają one 
skutku w postaci zaistnienia małżeństwa w prawie polskim, a więc nie rodzą 
też skutków tego związku. W kontekście tego podjęta zostanie próba udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, czy państwo kształtujące swój byt w oparciu o zasadę 
demokratycznego państwa prawnego, może zniweczyć skutek oświadczeń woli 
o zawarciu małżeństwa, mimo spełnienia określonych przez prawo przesłanek 
koniecznych jego zawarcia. 

Chojnacka, Biuro TK, Warszawa 2015, s. 29. 
 5 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59; 
tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.).
 6 Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską podpisany w dniu 28 
lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).
 7 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1741 z późn. zm.).
 8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (M.P. z 2015 r., poz. 194 
z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 23 lutego 
2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego (M.P. z 2016 r., poz. 253 z późn.zm.); Rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie 
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (M.P. z 2015 r., poz. 
180); Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu 
małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(M.P. z 2015 r., poz. 230).
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II. Realizacja przesłanki złożenia oświadczeń 
o wstąpieniu w związek małżeński

Skuteczne zawarcie małżeństwa zakłada konieczność spełnienia przesłanek warun-
kujących jego zaistnienie w prawie polskim. Katalog tych przesłanek ukształtowany 
został przez ustawodawcę polskiego nieco odmiennie, w zależności od wybranej 
przez nupturientów formy zawarcia małżeństwa – cywilnej lub wyznaniowej. 
Odmienność ta dotyczy zarówno ich nazwy jak i liczby9. W przypadku formy 
cywilnej przesłanki te określa art. 1 § 1 k.r.o., który stanowi, że „małżeństwo zostaje 
zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem 
USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński”. Natomiast przesłanki 
zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej określone zostały w art. 1 § 2 k.r.o., 
zgodnie, z którym „małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta 
zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo 
innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jed-
noczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i następnie 
kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa”. 

Z przywołanych przepisów wynika niezawodnie, że podstawą (fundamentem) 
zaistnienia małżeństwa cywilnego (matrimonii civilis vinculum) jest złożenie przez 
strony oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, choć oświadczenia te w przy-
toczonych przepisach różnie są nazywane. W art. 1 § 1 k.r.o. mowa jest bowiem 
o „złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński”, zaś w art. 1 § 2 k.r.o. 
o „oświadczeniach woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu 
polskiemu [składanych przy zawieraniu małżeństwa wyznaniowego]” 10. Przyjęta 
przez ustawodawcę nomenklatura nie zmienia jednak faktu, iż przedmiotem tych 
oświadczeń jest wola wstąpienia w związek małżeński, a skutkiem – zawarcie 

 9 Szerzej: A. Mezglewski, Realizacja przesłanek koniecznych przy zawieraniu małżeństwa 
w formie wyznaniowej, w: Pro bono Reipublicae. Księga Jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, 
red. P. Borecki, A. Czohara, T.J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 325-332; tenże, Katalog przesłanek 
koniecznych zawarcia małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej, w: Przesłanki konieczne 
zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, 
red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 11-21.
 10 Na temat specyfiki tego oświadczenia zob. A. Mezglewski, Konstrukcja oświadczenia woli 
o zawarciu małżeństwa, w: Małżeństwo jako zawarty związek mężczyzny i kobiety, red. T. Rakoczy, 
Lublin 2014, s. 29-42; tenże, Oświadczenie woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego 
prawu polskiemu i kanonicznemu – czyli tacitum pactum, referat wygłoszony w ramach X Col-
loquium Prawno-Historycznego nt. Pacta sunt servanda – nierealny projekt, czy gwarancja ładu 
społecznego i prawnego? zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Opolskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zamek 
Piastów Śląskich w Brzegu 8-9 maja 2014 r. (niepubl.).
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małżeństwa. Do wniosku takiego prowadzi wykładnia celowościowa przytoczonych 
przepisów. W zakresie bowiem przedmiotu tych oświadczeń, jak też wywieranych 
skutków prawnych, małżeństwo zawarte w trybie art. 1 § 2 k.r.o. nie różni się od 
małżeństwa zawartego na podstawie art. 1 § 1 k.r.o.11 W przypadku zawierania 
małżeństwa w trybie art. 1 § 2 k.r.o. konieczne jest jednak ponadto sporządzenie 
aktu małżeństwa, który konstytuuje małżeństwo zawierane w tej formie.

Skuteczność oświadczeń o zawarciu małżeństwa (tj. oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński, o których mowa w art. 1 § 1 k.r.o., jak i oświadczeń woli jed-
noczesnego zawarcia jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu 
polskiemu, o których stanowi art. 1 § 2 k.r.o.) zależy od spełnienia określonych 
wymogów koniecznych. Przede wszystkim oświadczenia te muszą zostać złożone 
przez osoby odmiennej płci, a więc przez jednego mężczyznę i jedną kobietę, gdyż 
tylko takie związki w świetle prawa polskiego uważane są za małżeństwa, i tylko 
takim prawodawca zapewnia ochronę i opiekę ze strony państwa (art. 18 Kon-
stytucji)12. Po drugie oświadczenia, o których mowa w art. 1 § 1 i 2 k.r.o. winny 
być złożone przez osoby jednocześnie obecne, tzn. że nupturienci mają je złożyć 
w tym samym czasie i w tym samym miejscu, przy czym sformułowanie „w tym 
samym czasie” nie oznacza, że nupturienci składają oświadczenia jednogłośnie, 
ale w bezpośrednim związku czasowym, tj. jedno po drugim, co ma podkreślić 
osobisty charakter składanych oświadczeń oraz ważność tego aktu13. Wyjąt-
kiem od tej reguły jest możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika14. 
Ponadto, gdy idzie o moment składania tych oświadczeń – zgodnie z art. 1 § 2 
k.r.o. – winny być one złożone w związku z zawieraniem małżeństwa wyznanio-
wego. Uwzględniając gramatyczną wykładnię tego przepisu jak tez zasadę retro 
non agit uznać należy że oświadczenia te winny być złożone bezpośrednio przed 
złożeniem oświadczeń o zawarciu małżeństwa religijnego (zgody małżeńskiej)15. 

 11 Zob. A. Tunia, Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, 
Lublin 2015, s. 298-299.
 12 Taż, Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz prawie wewnętrznym związków 
wyznaniowych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2010, t. 13, s. 97-115; D. Walencik, Odmienność 
płci jako przesłanka konieczna zawarcia małżeństwa w prawie polskim i w prawie kanonicznym, w: 
Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów 
formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 41-54.
 13 Zob. A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, 
Warszawa 2007, s. 108.
 14 Zob. M. Chajda, Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, w: Przesłanki konieczne 
zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, 
red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 77-83.
 15 Zob. A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, s. 
159-160. Por też: W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998, 
s. 52; tenże, Czynności i rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa „konkordatowego”, w: 
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Co do dalszych wymogów zaznaczyć należy, iż przedmiotowe oświadczenia 
winny być zgodne, tzn. mają być wyrażone przez oboje nupturientów oraz mają 
być tożsame pod względem zawartych w nich treści, jak też nie mogą zawierać 
zastrzeżeń, co do warunku i terminu16. Nie muszą być identyczne pod względem 
zawartych w nich słów lub znaków, ponieważ ustawodawca polski nie określił 
formy ich złożenia17. Warunkiem koniecznym jest także to, by oświadczenia te 
zostały złożone wobec uprawnionego do ich przyjęcia podmiotu urzędowego, 
którym w sytuacji zawierania małżeństwa w formie cywilnej jest kierownik 
USC lub jego zastępca, (art. 1 § 1 k.r.o.), zaś w przypadku, gdy małżeństwo 
zawierane jest przez obywateli polskich przebywających za granicą – konsul lub 
osoba wyznaczona do wykonywania funkcji konsula (art. 1 § 4 k.r.o.). Natomiast 
w sytuacji zawierania małżeństwa w formie wyznaniowej podmiotem tym jest 
uprawniony duchowny18 kościoła albo innego związku wyznaniowego mającego 
prawo do procedowania tej formy zawarcia małżeństwa (art. 1 § 2 i 3 k.r.o.)19.

III. Sporządzenie aktu małżeństwa jako warunek 
skuteczności oświadczeń składanych w trybie art. 1 
§ 2 k.r.o.

Jak zaznaczono wyżej – w przypadku zawierania małżeństwa w formie wyznanio-
wej – poza złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – konieczne 
jest także sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika USC. Akt ten kie-
rownik USC sporządza na podstawie zaświadczenia o zawartym małżeństwie, 

Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 113; 
J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Lublin 2005, s. 63; J. Krukowski, Zawarcie małżeństwa kano-
nicznego ze skutkami cywilnymi (art. 10 konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą 
Polską), „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, s. t. IX, z. 1 Prawo, s. 236.
 16 Zob. A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, s. 110.
 17 Tamże, s. 161-162; A. Tunia, Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych 
w prawie polskim, s. 192 i 299.
 18 Należy zauważyć, iż ustawodawca polski niejednorodnie określa ów podmiot. W prze-
pisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mowa jest o duchownym, zaś zgodnie z przepisami 
wykonawczymi wydanymi na podstawie polecenia zawartego w art. 91 p.a.s.c. określany jest on 
jako podmiot zajmujący jedno ze stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania 
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Zob. Cz. I. załącznika do obwieszenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. 
 19 Zob. A. Tunia, Podmioty urzędowe procedujące przy zawieraniu małżeństw cywilnych 
w formie wyznaniowej w przypadku nupturientów pozbawionych wolności, w: Wolność sumienia 
i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, 
Warszawa 2016, s. 285-298.
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sporządzonego przez uprawnionego duchownego20 kościoła lub innego związku 
wyznaniowego na forum, którego zawarto małżeństwo wyznaniowe, przeka-
zanego do USC w terminie 5 dni od jego zawarcia (art. 8 § 3 k.r.o.). Warunek 
ten istotnie różnicuje cywilną od wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa. 
W przypadku zawierania małżeństwa w formie cywilnej sporządzenie aktu mał-
żeństwa ma jedynie walor deklaratoryjny, a więc poświadczający fakt zawarcia 
małżeństwa. Małżeństwo zawarte w formie cywilnej staje się bowiem prawnie 
skuteczne z chwilą wyrażenia przez strony oświadczeń o wstąpieniu w związek 
małżeński. Natomiast w przypadku małżeństw zawieranych w formie wyznanio-
wej sporządzenie aktu małżeństwa stanowi przesłankę konstytutywną zawarcia 
tego związku. Dopóki nie zostanie on sporządzony nie ziszczają się skutki złożo-
nych przez strony oświadczeń, o których mowa w art. 1 § 2 k.r.o. Prawo polskie 
posługuje się bowiem w tym wypadku retroaktywnością skutków prawnych. 
Tworzy fikcję prawną w myśl, której skutki oświadczeń woli stron zawieszają 
się do czasu sporządzenia aktu małżeństwa21. 

W doktrynie istnieją wątpliwości, co do tego, czy sporządzenie tego aktu 
w istocie stanowi przesłankę konstytutywną zawarcia małżeństwa w formie 
wyznaniowej22. Przeważa jednak pogląd, że sporządzenie tego aktu przez kie-
rownika USC jest niezbędne, tzn. stanowi warunek sine qua non zaistnienia 
małżeństwa zawieranego na podstawie art. 1 § 2 k.r.o.23 O konstytutywnym 
charakterze sporządzenia aktu małżeństwa przeświadcza brzmienie art. 1 § 2 
k.r.o. zdanie 2-gie, gdzie stwierdza się, iż dopiero, gdy „kierownik urzędu stanu 

 20 Przepisy wykonawcze do p.a.s.c. (wydane na podstawie art. 91) i w tym wypadku nie 
używają określenia „duchowny”, lecz mowa jest w nich, iż uprawnionym jest podmiot zajmującym 
jedno ze stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzania zaświadczeń stanowiących 
podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. Zob. Cz. II załącznika do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 5 lutego 2015 r.
 21 Nt. fikcji prawnej zob. W. Góralski, Małżeństwo, w: P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. 
Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3. Księga IV. Uświęcające zadanie 
Kościoła, Lublin 1986, s. 352; M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła Łacińskiego. 
Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Łacińskiego w 1983 r., 
Katowice 1987, s. 440.
 22 R. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa 
w przypadku małżeństwa konkordatowego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 3, s. 86-99.
 23 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, s. 92; A. Mączyński, Wpływ konkordatu na pol-
skie prawo małżeńskie, w: Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty 
Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997, s. 124; W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordato-
wego w Polsce, s. 59-62; T. Smyczyński, Konstytutywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa 
konkordatowego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 3, s. 100-103; tenże, Glosa aprobująca do wyroku SN 
z dnia 3 marca 2004 r., III CK 346/02; „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 2; A. Mezglewski, 
A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, s. 115-119.
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cywilnego sporządzi akt małżeństwa, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili 
złożenia oświadczeń woli w obecności duchownego”24. Konstytutywny charakter 
sporządzenia aktu małżeństwa potwierdzony został również w wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 3 marca 2004 r. (III CK 346/02)25.

Nadanie aktowi małżeństwa charakteru przesłanki konstytutywnej powo-
duje, iż w sytuacji niesporządzenia tego aktu przez kierownika USC, wyrażone 
przez strony oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński (tj. oświadczenia 
woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu) nie 
osiągają swych skutków, co oznacza, że strony nie mogą powoływać się na skutki 
tego związku, a więc realizować praw i obowiązków wynikających z zawartego 
małżeństwa. Wprawdzie k.r.o. nie zna terminu „skutki małżeństwa”, jednakże 
na podstawie analizy odpowiednich przepisów prawa polskiego do skutków 
takich zaliczyć można m.in.:

•	 niemożność zawarcia nowego związku małżeńskiego (przeszkoda biga-
mii) (art. 13 k.r.o.);

•	 powstanie stosunku powinowactwa między krewnymi jednego z małżon-
ków a krewnymi drugiego (przeszkoda powinowactwa) (art. 14 k.r.o.);

•	 nabycie nowego nazwiska (art. 25 k.r.o.);
•	 domniemanie pochodzenia dziecka (art. 62 k.r.o.);
•	 uzyskanie pełnoletniości (art. 10 § 2 k.c.26);
•	 powstanie między małżonkami małżeńskiej wspólnoty majątkowej, 

chyba, że strony zawarły umowę o rozdzielności majątkowej (tzw. inter-
cyzę) (art. 31 § 1 k.r.o.), czego dalszym skutkiem jest m.in.:
– powstanie prawa do współposiadania oraz korzystania z rzeczy wcho-

dzących w skład majątku wspólnego (art. 341 k.r.o.);
– brak możliwości żądania podziału majątku wspólnego w czasie trwa-

nia wspólnoty majątkowej (art. 35 k.r.o.);
– obowiązek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym (art. 36 

k.r.o.);
– konieczność uzyskania zgody współmałżonka do dokonania czynności 

prawnych przekraczający zwykły zarząd majątkiem (art. 37 k.r.o.);

 24 Stanowią o tym również przepisy konkordatu, na mocy którego ten tryb zawarcia mał-
żeństwa został wprowadzony do prawa polskiego, gdzie stanowi się, że „małżeństwo kanoniczne 
wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli 
jego zawarcie zostało wpisane w aktach stanu cywilnego” (art. 10 ust. 1 pkt 3).
 25 „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 2, poz. 30.
 26 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 
z późn. zm.).
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ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego współmałżonka 
(art. 30 k.r.o.);

•	 prawo do dziedziczenia ustawowego po zmarłym współmałżonku (art. 
931 § 1 k.c.);

•	 możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków, po spełnie-
niu warunków określonych w przepisach podatkowych (art. 6 u.p.d.o.f.27).

Wskazany katalog skutków zawarcia małżeństwa ma jedynie charakter 
przykładowy, pozwalający ukazać rozpiętość problemów mogących zrodzić się 
z chwilą niespełnienia wszystkich przesłanek koniecznych zawarcia małżeństwa 
cywilnego, w tym przesłanki konstytutywnej sporządzenia aktu małżeństwa 
zawieranego w formie wyznaniowej.

IV. Rodzaje sytuacji niweczących skutek oświadczeń 
woli o zawarciu małżeństwa 

Prawo polskie przewiduje sytuacje, które zniweczyć mogą skuteczność wyrażo-
nego przez nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński. 
Różnią się one w zależności wybranej przez strony formy zawarcia małżeństwa. 
W przypadku małżeństwa zawieranego w formie cywilnej sytuacje te są jasno 
sprecyzowane w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należą do nich:

•	 przeszkody małżeńskie, czyli negatywne przesłanki zawarcia małżeństwa 
(zakazy zawarcia małżeństwa), określone w art. 10-15 k.r.o., oraz

•	 wady oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa, określone w art. 151 § 
1 k.r.o.

Zaistnienie tych okoliczności między osobami zawierającymi małżeństwo 
skutkuje bądź niemożnością jego skutecznego zawarcia, bądź – w przypadku, 
gdy małżeństwo zostało już zawarte – stanowi podstawę do jego unieważnienia. 

Skutek złożonych oświadczeń o zawarciu małżeństw nie następuje ponadto 
w przypadku niespełnienia wszystkich przesłanek koniecznych jego zawarcia 
określonych w art. 1 § 1 lub w art. 1 § 2 k.r.o. Niespełnienie tych przesłanek 
– mimo złożenia przez strony oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
– stanowi podstawę do ustalenia nieistnienia małżeństwa. Art. 2 k.r.o. stanowi 
bowiem, że jeżeli w takim przypadku został sporządzony akt małżeństwa, każdy, 

 27 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn.zm.).
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kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieist-
nienia małżeństwa28.

W sytuacji zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej poza 
wymienionymi powyżej okolicznościami unicestwiającymi skutek złożonych 
przez strony oświadczeń o zawarciu małżeństwa (przeszkody małżeńskie, wady 
oświadczeń, niespełnienie przesłanek koniecznych) odnotować można cały sze-
reg okoliczności natury formalnoprawnej, których zaistnienie zniweczyć może 
ich skutek. Okoliczności te dotyczą głównie niespełnienia wszystkich elementów 
przesłanki konstytutywnej, jaką jest sporządzenie aktu małżeństwa, to znaczy 
niespełnienia wszystkich obowiązków (wymogów) wiążących się z prawidłowym 
sporządzeniem i przekazaniem do USC zaświadczenia stanowiącego podstawę 
sporządzenia aktu małżeństwa zawartego na podstawie art. 1 § 2 k.r.o. Okolicz-
ności te można podzielić na trzy grupy, które dotyczą:
1. Naruszeń realizacji przesłanki dotyczącej udziału uprawnionego pod-

miotu urzędowego (duchownego) przy zawieraniu małżeństwa w formie 
wyznaniowej;

2. Istotnych braków w treści zaświadczenia stanowiącego podstawę sporzą-
dzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej29;

3. Uchybień wiążących się z trybem przekazania do USC zaświadczenia sta-
nowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa.

Naruszenia dotyczące realizacji przesłanki udziału podmiotu urzędowego 
przy zawieraniu małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej polegać mogą na:

•	 sporządzeniu zaświadczenia o zawartym małżeństwie przez nieupraw-
niony podmiot urzędowy, tj. podmiot, który nie został wymieniony 
w wykazie stanowisk Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 dnia lutego 
2015 r., których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczeń 
stanowiących podstawę sporządzenia w aktu małżeństwa zawartego 
w trybie art. 1 § 2 i 3 k.r.o. 30;

 28 Zob. A. Góra-Błaszczykowska, Postępowanie dowodowe w sprawach o ustalenie nieistnienia 
małżeństwa, w: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia 
w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, s. 63-76.
 29 Zaświadczenie to na potrzeby niniejszego artykułu nazywane jest też „Zaświadczeniem 
o zawartym małżeństwie”.
 30 Zob. Cz. I. załącznika do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 
2015 r. w sprawie ogłosze nia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowa-
nia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących 
pod stawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.
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•	 podpisaniu zaświadczenia o zawartym małżeństwie przez duchownego 
(podmiot urzędowy), który nie był uprawniony do przyjęcia oświadczeń 
o zawarciu małżeństwa w trybie art. 1 § 2 k.r.o., to znaczy podmiot, który 
nie zajmował stanowiska wymienionego w wykazie stanowisk Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., których zajmowanie upo-
ważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
na podstawie art. 1 § 2 i 3 k.r.o.31 

Gdy idzie o istotne braki w treści zaświadczenia o zawartym małżeństwie 
przekazanego do USC, które niweczą skutek złożonych przez strony oświadczeń 
o wstąpieniu w związek małżeński, mogą polegać one na:

•	 braku w treści zaświadczenia przekazanego do USC informacji o nazwie 
kościoła lub innego związku wyznaniowego, w którym strony złożyły 
oświadczenia jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu 
polskiemu przy zawieraniu małżeństwa wyznaniowego; brak ten sta-
nowi naruszenie przepisów dotyczących stosowania wyznaniowej formy 
zawarcia małżeństwa cywilnego jedynie przez te związki wyznaniowe, 
które takie uprawnienie mają zagwarantowane w  swoich ustawach 
indywidualnych32;

•	 braku na zaświadczeniu o zawartym małżeństwie podpisów małżonków 
(lub jednego z nich); podpisy te posiadają walor przesłanki formalno-
prawnej; ich brak de facto winien być rozumiany jako brak zgody stron na 
zawarcie małżeństwa, ponieważ podpisy te stanowią element przesłanki 
konstytutywnej zawarcia małżeństwa, jaką są oświadczenia woli stron 
o wstąpieniu w związek małżeński33;

•	 braku na zaświadczeniu o zawartym małżeństwie podpisu podmiotu 
urzędowego przyjmującego oświadczenia stron o wstąpieniu w zwią-
zek małżeński; brak ten stanowi naruszenie przepisów stanowiących 
o konieczności złożenia przez strony wspomnianych oświadczeń wobec 
uprawnionego czynnika oficjalnego34;

 31 Zob. Cz. II ww. załącznika do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 
lutego 2015 r.
 32 W przypadku Kościoła katolickiego uprawnienie takie zagwarantowane zostało także 
w konkordacie z 1993 r. (art. 10 ust. 1).
 33 Zob. A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, s. 196. 
A. Mączyński, Konkordatowa forma zawarcia małżeństwa, „Rejent” 2003, nr 10, s. 143. Odmiennie: 
L. Adamowicz, Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem małżeństwa „konkordatowego”, 
w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie, s. 139.
 34 A. Tunia, Rejestracja małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej, w: Małżeństwo 
i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. 
prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 368.
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•	 braku na zaświadczeniu o zawartym małżeństwie podpisu podmiotu 
uprawnionego do sporządzenia przedmiotowego zaświadczenia; brak ten 
powoduje, iż zaświadczenia tego nie można uznać za sporządzone zgodnie 
z prawem, albowiem dopiero podpis tego podmiotu nadaje zaświadczeniu 
mocy prawnej35.

W wymienionych przypadkach możliwe jest jednak zniwelowanie skutków 
owych „braków”, a więc uniknięcie nieskuteczności złożonych przez strony 
oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa. 

W odniesieniu do pierwszej z wymienionych sytuacji (brak na zaświadczeniu 
nazwy kościoła) konieczne jest zweryfikowanie przez organ sporządzający akt 
małżeństwa, posiadania prawa do procedowania wyznaniowej formy małżeństwa 
cywilnego przez określony związek wyznaniowy, co w obecnej sytuacji, gdy ist-
nieje jedynie jedenaście uprawnionych do tego wspólnot wyznaniowych36, nie 
powinno nastręczać kierownikowi USC znacznych trudności. W związku z tym 
kierownik USC winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające na podstawie 
art. 22 p.a.s.c. W przypadku ustalenia braku prawa danej wspólnoty wyznaniowej 
do procedowania wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa, winien odmówić 
sporządzenia aktu małżeństwa. 

W odniesieniu do trzech kolejnych przypadków możliwe jest zaś zastosowanie 
rozwiązania określonego w art. 64 § 2 k.p.a.37, zgodnie z którym należy wezwać 
wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni, 
z pouczeniem, iż ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez roz-
poznania. Wobec tego kierownik USC winien wezwać zainteresowane osoby do 
usunięcia braku podpisów z pouczeniem o skutkach niezastosowania się do tego 
wezwania. Podmiotem „wnoszącym podanie” jest w tym przypadku duchowny 
zobowiązany do przekazania do USC zaświadczenia o zawartym małżeństwie, 
nie jest on jednak stroną postępowania mającego na celu rejestrację małżeństwa. 
Stroną są małżonkowie, gdyż to ich interesu prawnego dotyczy postępowanie 
prowadzone przez kierownika USC, dlatego w przypadku braku na zaświadcze-
niu podpisów małżonków, przepis art. 64 § 2 k.p.a. winien być interpretowany 
rozszerzająco, to znaczy kierownik USC powinien wezwać osoby zawierające 
małżeństwo celem uzupełnienia ujawnionych braków. Uznać bowiem należy, iż 

 35 Tamże.
 36 Zob. propozycje poszerzenia prawa wspólnot wyznaniowych do procedowania wyznanio-
wej formy małżeństwa cywilnego: T.J. Zieliński, Rozciągnięcie prawa procedowania wyznaniowej 
formy zawarcia małżeństwa cywilnego na wspólnoty religijne wpisane do rejestru (propozycja de 
lege ferenda), „Prze gląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, s. 169-176.
 37 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
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wzywanie w tym wypadku duchownego byłoby bezzasadne. Małżonkowie zaś jako 
strony postępowania winni stawić się we właściwym USC i dopełnić zaistniałych 
uchybień. Niestawienie się ich w USC skutkować winno – zgodnie z art. 64 § 2 
k.p.a. pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, co sprawi, że złożone przez nich 
oświadczenia pozostaną prawnie bezskuteczne. Rodzi to trudną sytuację, gdyż 
złożone przez strony oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński mają 
charakter bezwarunkowy, co oznacza, że nie mają one możliwości ich „cofnięcia”, 
zaś brak podpisów na dokumencie stanowiącym element przesłanki konstytutyw-
nej zawarcia małżeństwa uniemożliwia – zgodnie z art. 1 § 2 k.r.o. – jego rejestrację.

Trzecią grupę naruszeń stanowią uchybienia wiążące się z trybem przeka-
zania do USC zaświadczenia o zawartym małżeństwie. Mogą one polegać na:

a) przekazaniu do USC zaświadczenia o zawartym małżeństwie po upływie 
5-dniowego terminu z innych przyczyn niż siła wyższa;

b) nieprzekazaniu zaświadczenia do USC w ogóle.
W przypadku naruszenia terminu przekazania zaświadczenia z powodu siły 

wyższej38 kierownik USC winien zbadać, czy określone zdarzenie w istocie posia-
dało znamiona tego zjawiska. W tym celu winien przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające na podstawie art. 22 p.a.s.c. Art. 8 § 3 k.r.o. stanowi bowiem, że 
„jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu działania siły wyż-
szej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody”39. W przy-
padku niestwierdzenia znamion siły wyższej winien odmówić sporządzenia 
aktu małżeństwa. Zobligowany jest też odmówić sporządzenia aktu małżeństwa, 
w sytuacji, gdy zaświadczenie w ogóle nie zostało przekazane do USC40. Brak jest 
bowiem formalnej podstawy do jego sporządzenia. Oznacza to zatem, że złożone 
przez nupturientów oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa nie osiągają w tym 
przypadku swoich skutków. 

V. Uwagi końcowe

Przytoczony na wstępnie wymóg klarowności przepisów stanowionych 
w demokratycznym państwie prawnym zapewniający ład i porządek prawny 

 38 Pojęcie siły wyższej definiuje m.in. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, War-
szawa 1998, s. 182.
 39 Zob. też: art. 10 ust. 1 pkt 3 konkordatu z 1993 r.
 40 Szerzej: A. Tunia, Podstawa sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w trybie art. 1 § 
2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych 
KUL” 2006, t. II, z. 1. Prawo, s. 251-277.
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oraz poczucie zaufania obywateli do tworzonego prawa ma istotne znaczenie 
także na gruncie prawa dotyczącego zawierania małżeństw. Dotyczy to zarówno 
materialnych przesłanek zawarcia związku małżeńskiego, jak i wymogów pro-
ceduralnych określających tryb wstąpienia przez strony w związek małżeński. 
Katalog przesłanek warunkujących zawarcie małżeństwa w formie cywilnej jest 
jasny i klarowny. Wątpliwości pojawiają się zaś w odniesieniu do przesłanek 
obowiązujących w przypadku zawierania małżeństwa w formie wyznaniowej. 
Brak klarowności dotyczy konstrukcji przesłanki złożenia oświadczeń woli 
o zawarciu małżeństwa, która nie tylko jest inaczej nazywana, jak też wymogów 
proceduralnych dotyczących jej realizacji i wiążących się ze sporządzeniem aktu 
małżeństwa zawieranego w tym trybie. 

Odpowiadając na pytanie postawione na wstępie, stwierdzić trzeba, iż kształt 
obowiązujących przepisów dotyczących zawierania małżeństw w formie wyzna-
niowej może – w niektórych sytuacjach – zniweczyć skutek złożonych przez 
strony oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej. Przyzna-
nie bowiem aktowi małżeństwa charakteru przesłanki konstytutywnej, a więc 
warunkującej skuteczność złożonych przez strony oświadczeń woli o wstąpieniu 
w związek małżeński, powoduje, że w razie uchybień w realizacji jej poszcze-
gólnych elementów, rodzić się mogą przypadki skutkujące niezaistnieniem 
małżeństwa zawieranego w formie wyznaniowej w obszarze prawa polskiego. 
To zaś rodzić może sytuacje niebezpieczne dla pewności obrotu prawnego, 
w którym osoby zawierające małżeństwo uczestniczą. Nadanie jednak aktowi 
małżeństwa waloru przesłanki konstytuującej małżeństwo jest uzasadnione, 
bowiem w innym przypadku nupturienci mogliby dowolnie decydować o ist-
nieniu (lub nie) między nimi węzła małżeńskiego. Tymczasem nupturienci nie 
mają kompetencji do unicestwienia skutku prawnego złożonych przez siebie 
oświadczeń, gdyż spełnienie tego warunku wyłączone jest z zasięgu ich autono-
mii41. Nie mogą zatem zniwelować skutków złożonych przez siebie oświadczeń 
o wstąpieniu w związek małżeński, „wycofując się” z podjętych w chwili ich 
składania zobowiązań. 
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie katalogu okoliczności, których zaist-
nienie może zniweczyć skutek złożonych przez nupturientów oświadczeń o zawarciu 
małżeństwa. Autorka analizuje w nim przypadki (sytuacje), w których – mimo złożenia 
oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa przez osoby niezwiązane zakazami jego zawarcia 
(przeszkodami małżeńskimi), jak też mimo złożenia oświadczeń woli wolnych od wad 
– nie wywierają one skutku w postaci zaistnienia małżeństwa w prawie polskim. Stawia 
pytanie, czy demokratyczne państwo prawne może unicestwić skutek złożonych przez 
nupturientów oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa, mimo spełnienia wymaganych 
przez prawo przesłanek koniecznych jego zawarcia. 

Słowa kluczowe: demokratyczne państwo prawne, małżeństwo cywilne, małżeństwo 
wyznaniowe, oświadczenia o zawarciu małżeństwa, akt małżeństwa, skutki małżeństwa, 
kierownik urzędu stanu cywilnego, duchowny, nupturienci.

Abstract
The subject of this study is to show an array of circumstances which occurrence might 
thwart the effect of declarations to conclude marriage submitted by the betrothed. The 
author analyzes here the cases (situations) in which – despite submission of declara-
tions of will to conclude marriage by persons to whom bans of conclusion (marriage 
obstacles) do not apply as well as despite submission of declarations of will which are 
free of defects – they do not produce the effect in the form of occurrence of marriage 
in the Polish law. She puts a  question whether a  democratic legal state can foil the 
effect of declarations of will to conclude marriage submitted by the betrothed despite 
fulfilment of premises necessary to its conclusion and required by law. 

Key words: democratic legal state, civil marriage, religious marriage, statements 
about concluding marriage, marriage certificate.
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Postępowanie w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich jako przejaw realizacji 
zasady demokratycznego państwa 
prawnego
Alternative dispute resolution system as a realisation of the principles of 
democratic rule of law

I. Wstęp

Zasada demokratycznego państwa prawnego jest podstawową zasadą Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r1. Ranga tej zasady uwidoczniona 
jest poprzez wyrażenie jej w art. 2 ustawy zasadniczej. Zgodnie z brzmieniem 
tego przepisu „Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urze-
czywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”2. W znaczeniu formalnym 
pojęcie „państwo prawne” rozumieć należy, jako imperatyw przestrzegania prawa 
przez wszystkich jego adresatów, zarówno przez obywateli jak i przez organy 
państwowe. Te ostatnie mogą działać tylko na podstawie i w granicach prawa 
– co sprowadzić można najprościej do tego, że  organy państwa mogą podejmo-
wać tylko te działania, które prawo przewiduje, stanowiąc dla nich zadania czy 
ustalając kompetencje do ich realizacji. Niemal odwrotnie w państwie prawnym 
kształtuje się pozycja obywatela, co do którego zastosowanie ma zasada, że to 
co nie jest zabronione, jest dozwolone. Państwo prawne w połączeniu z okre-
śleniem „demokratyczne”, utożsamiane jest natomiast z cechami ustrojowymi 

 1 Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
 2 Tamże, art. 2.
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współczesnej demokracji, takimi jak zasada nadrzędności Konstytucji jako 
ustawy zasadniczej, zasada trójpodziału władzy, czy zasada niezależności sądów 
i niezawisłości sędziowskiej.

W kontekście omawianej tematyki, kluczowymi dla zasadności wprowadze-
nia systemu ADR3, są jedne z podstawowych  procesowych gwarancji prawidło-
wego orzekania wywodzącymi się z zasady demokratycznego państwa prawnego, 
czyli prawo do sądu (w kontekście dostępności obywatela do rozpatrzenia swojej 
sprawy bez względu na posiadany stan materialny) oraz szybkość procesu. 
W odniesieniu do pierwszego aspektu zauważyć należy, iż co do zasady postę-
powanie sądowe w sprawach cywilnych, albowiem na tym gruncie rozpatrywane 
są sprawy konsumenckie, jest odpłatne4 poza ściśle określonymi przypadkami5. 
W niektórych więc przypadkach, prawo do sądu może być ograniczone przez 
niski status materialny obywatela, który nie będąc w stanie pokryć kosztów 
sądowych może nie mieć dostępu do wymiaru sprawiedliwości. By przeciw-
działać tego rodzaju wykluczeniu ustawodawca ustanowił instytucję zwolnienia 
od kosztów sądowych6, które po spełnieniu niewielu wymogów formalnych7 
otwierają możliwość sądowego rozstrzygnięcia sprawy dla najbiedniejszej czę-
ści społeczeństwa. Praktyka jednakże pokazuje, iż nawet pomimo spełnieniu 
przesłanek do zwolnienia od kosztów, sądy powszechne odmawiają takiego 
zwolnienia wskazując m.in. iż strona jest w stanie odłożyć określoną sumę na 
pokrycie kosztów w pewnym określonym czasie. 

Odnośnie zaś do drugiego aspektu, to postulowane jest co najmniej podej-
mowanie działań dążących do wyeliminowania czynników odpowiedzialnych 
za przewlekłość postępowań sądowych, albowiem problematyka przewlekłości 
postępowania przed polskimi sądami powszechnymi, była już wielokrotnie 

 3 ADR (Alternative Dispute Resolution) – Alternatywne systemy pozasądowego rozwiązy-
wania sporów konsumenckich.
 4 Art. 3 ustawy z dn. 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
2005 nr 167 poz. 1398 z późn. zm.)
 5 Tamże, art. 94 – 99.
 6  Tamże, art. 102.
 7 Formalnymi wymogami zwolnienia od kosztów sądowych są w zasadzie zgłoszenie formal-
nego wniosku, w piśmie wszczynającym postępowanie lub osobnym pismem procesowym, a także 
przedłożenie wraz z wnioskiem oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie BIP Ministerstwa Sprawiedliwości 
pod adresem https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/sprawy_cywilne/zalacznik_do_rozpo-
rzadzenia_ministra_sprawiedliwosci_z_dn_26_lutego_2014.pdf. 
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przedmiotem rozważań naukowych8, a także przedmiotem orzecznictwa kra-
jowego9 i zagranicznego10.

W odniesieniu do powyższego wskazać należy na dane statystyczne udostęp-
nione przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Działalność sądownictwa w Polsce 
monitorowana jest za pomocą różnorodnych wskaźników. Kluczowe mierniki 
Ministerstwa Sprawiedliwości za lata 2006 – 2016 przedstawione zostały w ana-
lizie pod nazwą „Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych 
– 2016 rok, na tle poprzednich okresów statystycznych”11. Według tego doku-
mentu na przestrzeni lat 2012-2016r. co roku do polskich sądów powszechnych 
wpływało ok. 14-15 milionów spraw12, lecz ilość spraw niezałatwionych z roku na 
rok stale rośnie, by w 2016r. osiągnąć poziom 3 milionów13. Co prawda wskaźnik 
czasu trwania postępowania w 2016r. (wg. metodologii CEPEJ) wynosił 98, 3 

 8 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna 
charakterystyka), Państwo i Prawo 1997, nr 11–12. Por. także  K. Gonera, Przewlekłość postępowania 
w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 2005, nr 11–12, s. 3; I. Nowikowski, W kwestii skargi na 
nierozpoznanie sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym (zagadnienia wybrane), 
[w:] Współczesne problemy procesu karnego, Toruń 2004, s. 283–284; Z. Świda, W. Jasiński, M. 
Kuźma, Dyrektywa rozstrzygania sprawy w rozsądnym terminie a realizacja zasady prawdy mate-
rialnej w polskim procesie karnym, (w:) Zasada prawdy materialnej, pod red. Z. Sobolewskiego 
i G. Artymiak, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 15–42; A. Józefowicz, Prawo 
do skargi na przewlekłość postępowania sądowego, Jurysta 2004, nr 10; M. Romańska, Skarga na 
przewlekłość postępowania sądowego, Przegląd Sądowy 2005, nr 11–12; 
 9 Zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i sądy powszechne wielokrotnie w swym orzecz-
nictwie kładły nacisk na konieczność prowadzenia postępowań w sposób sprawny i szybki w kon-
tekście konstytucyjnego prawa do sądu obywatela. W tym przedmiocie m. in. Postanowienie TK 
z dnia 30 października 2006 r., S 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 146; wyrok SA w Łodzi z dnia 22 
stycznia 2001 r., II AKa 249/00, Prokuratura i Prawo 2002, dodatek „Orzecznictwo”, nr 10, poz. 
19; Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 15 grudnia 1969 r., III CZP 12/69, OSNC 1970, nr 3, poz. 
39; Uchwała SN z dnia 15 lipca 1974 r., KwPr 2/74, OSNC 1974, nr 12, poz. 203; Wyrok SN z dnia 
18 kwietnia 1985 r., II KR 70/85, ONSPG 1986, nr 5, poz. 67; Postanowienie SN z dnia 1 lutego 
1975 r., IV KZ 26/75, OSNKW 1975, nr 3–4, poz. 45 i in.
 10 Wyrok ETPC z dnia 26 października 2000 r. w sprawie Kudła v. Polska, nr skargi 30210/96, 
LEX nr 42804; Wyrok ETPC z dnia 14 października 2003 r. w sprawie D. M. v. Polska, nr skargi 
13557/02, LEX nr 81409; decyzja ETPC z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie Zawadka v. Polska, 
nr skargi 48542/89, LEX nr 56779; decyzja ETPC z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie Bukowski 
v. Polska, nr skargi 38665/97, LEX nr 54076. W tym kontekście także literatura m. in. R. Garlicki, 
Implementacja orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ustawodawstwie krajowym 
(problemy przewlekłości postępowania), Biuro Informacji Rady Europy, Biuletyn 2002, nr 2, Wybór 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, t. 1, s. 7–8. 
 11 Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – 2016 rok, na tle poprzednich 
okresów statystycznych, pod red. J. Kowalczyk, Warszawa 2017. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-
-statystyczna/publikacje/download,2779,0.html [dostęp: 08.05.2017r.].
 12 Tamże, s. 7.
 13 Tamże.
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dnia14, czyli był on stosunkowo niski, to jednak waga i znaczenie tego czynnika 
zmienia sens gdy sięgniemy do struktury załatwionych spraw w 2016r. Według 
opracowań statystycznych wskazanych w powyższym dokumencie wynika, iż 
w 2016r. z pośród wszystkich załatwionych spraw aż 44% było z wydziałów KW, 
rejestrowych oraz EPU15, a więc tych w których postępowanie jest najszybsze 
i odbywa się bez udziału stron, stąd też zapewne tak niska wartość wskaźnika 
czasu trwania postępowania. Jednocześnie załatwionych merytorycznie w głów-
nej kategorii spraw w 2016r. było tylko 15%16, co z jednoczesną ilością spraw 
niezałatwionych daje realny obraz szybkości postępowania sądowego w Polsce.

W odniesieniu do powyższego, niezwykle istotnym wydaje się być wprowa-
dzenie efektywnego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów w aspekcie 
szybkości tego postępowania, oraz jego kosztów. Nie bez znaczenia pozostaje 
również fakt, iż atrakcyjny i przynoszący korzyści system ADR z pewnością 
odciąży sądownictwo powszechne, a to z kolei przyczyni się do sprawnego 
i szybkiego wymiaru sprawiedliwości.

II. Założenia systemu pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich w Polsce.

System pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w brzmieniu 
postulowanym przez ustawodawstwo europejskie, został wprowadzony do pol-
skiego porządku prawnego ustawą z dn. 23 września 2016r. o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich17, która weszła w życie z dniem 10 
stycznia 2017r. Celem wdrożenia systemu ADR było ujednolicenie procedur 
rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na rynku 
krajowym oraz unijnym. Opublikowany w dniu 18 czerwca 2013r. pakiet legi-
slacyjny zawierający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 
2009/22/WE ( tzw. dyrektywa ADR)18 oraz rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego 
systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) 

 14 Tamże, s. 58
 15 Tamże, s. 11.
 16 Tamże.
 17 Dz. U. 2016 poz. 1823.
 18 Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013r., s. 63.
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nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (tzw. rozporządzenie ODR)19, zakładał 
dostęp do tanich, efektywnych i szybkich metod alternatywnego rozwiązywania 
sporów konsumenckich dla obywateli UE, które jednakowo byłyby korzystne 
dla samych przedsiębiorców.

 Implementacja regulacji unijnych wyrażona w ustawie o pozasądo-
wym rozwiązywaniu sporów konsumenckich nie oznacza jednakże, iż wcześniej 
w Polsce taki system nie istniał. Przed wejściem w życie ustawy o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich istniał tzw. mieszany system, który 
zakładał współistnienie zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów 
o charakterze prywatno-biznesowym, których zadaniami było rozwiązywanie 
sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, czy to w drodze mediacji 
czy też w drodze arbitrażu. W ramach podmiotów publicznych wchodzących 
w skład systemu ADR w Polsce przed styczniem 2017r. przede wszystkim wska-
zać należy na Inspekcje Handlowe działające na podstawie ustawy  z dnia 15 
grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej20 oraz na organy administracji publicznej 
posiadające kompetencje do rozstrzygania w sprawach konsumenckich. W całym 
kraju przy Inspekcjach Handlowych działa w sumie 31 Polubownych Sądów 
Konsumenckich (16 przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 
i 15 w ich ośrodkach zamiejscowych), które utworzone zostały na podstawie 
umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspek-
torów z organizacjami pozarządowymi - reprezentującymi konsumentów lub 
przedsiębiorców - oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyj-
nymi21. Postępowanie przed Polubownymi Sądami Konsumenckimi choć ma 
charakter dobrowolny to jest arbitrażem, a więc orzeczenie takiego sądu jest 
wiążące dla stron i tylko w wyjątkowych okolicznościach może być uchylone 
przez sąd powszechny22. Jednakże władcze rozstrzyganie w sprawach pomiędzy 
przedsiębiorcą i konsumentem nie jest jedyną formą rozwiązywania takich 
sporów przez Inspekcje Handlowe, albowiem jeśli charakter sprawy za tym 
przemawia Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania 
mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między 

 19 Tamże, s.1
 20 Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.
 21 Tamże, art. 37. Funkcjonowanie polubownych sądów konsumenckich określa również 
Regulamin Organizacji i Działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich ustanowiony 
rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia 
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. 
 22 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 
poz. 296 z późn. zm.), art. 1206.
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konsumentem a przedsiębiorcą23. Drugim filarem publicznych podmiotów sys-
temu ADR w Polsce przed styczniem 2017r. były, jak już wyżej wspomniano, 
organy administracji publicznej posiadające kompetencje do rozstrzygania 
w sprawach konsumenckich. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej24, Rzecznika Finansowego25 czy 
Komisję Nadzoru Finansowego26, które to organy do rozwiązywania sporów, 
również wykorzystują formy mediacji albo arbitrażu, bądź też obie z tych form. 
Z kolei wśród podmiotów o charakterze prywatno-biznesowym wskazać należy 
m.in. Arbitra Bankowego27 czy Komisję Ochrony Praw Pasażerów przy Prezesie 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego28, które utworzone zostały dla rozwiązywania ściśle 
określonych sporów w konkretnych sektorach rynku.

W odniesieniu do powyższego wskazać należy, iż nowy model ADR, który 
wszedł w życie w styczniu 2017r. nie czyni rewolucji odnośnie do alternatyw-
nego rozwiązywania sporów z konsumentami, albowiem model ten w dużym 
stopniu opiera się na już funkcjonujących rozwiązaniach, które sprawdzały się 
w praktyce, ale jest jednocześnie otwarty na nowe podmioty ADR. 

Nowy model ADR wprowadza zmiany prawne i instytucjonalne zmierzające 
do ustanowienia wspólnych mechanizmów i platformy współpracy dla wszyst-
kich podmiotów ADR działających w Polsce, tj. zarówno tych utworzonych 
przez przedsiębiorców z danej branży, jak też podmiotów publicznych, których 
zakres działania wzajemnie by się uzupełniał. Implementacja dyrektywy ADR 
polega zatem na ewolucji i rozwoju aktualnego modelu ADR na bazie już ist-
niejących w Polsce rozwiązań, po dostosowaniu ich do wymogów określonych 
w dyrektywie ADR.

 23 Ustawa  z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, art. 36.
 24 Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. 
zm.), art. 209.
 25 Instytucja Rzecznika Finansowego została powołana na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i zastąpiła dotychczas 
funkcjonującą instytucję Rzecznika Ubezpieczeniowego (odpowiednio rozszerzając zakres kompe-
tencji). W tej ustawie uregulowano też kompleksowo postępowanie pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich na rynku finansowym prowadzone przez Rzecznika Finansowego.
 26 Ustawa z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2016 poz. 
174 z późn. zm.), art. 18.
 27 Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, załącznik do Uchwały nr 15 XVII 
Walnego Zgromadzenia ZBP z dn. 26 kwietnia 2006r.
 28 Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2016 poz. 605 z późn. zm.), art. 205a.
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III. Zasady systemu pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich w Polsce.

Ustawa z dn. 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów kon-
sumenckich wprowadza szereg generalnych zasad dotyczących postępowania 
przed podmiotami powołanymi do rozwiązywania sporów w nowym systemie 
ADR. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić zasadę sprawiedliwego 
traktowania, zasadę skuteczności oraz zasadę dobrowolności.

Odnosząc się do zasady sprawiedliwego traktowania to wskazać należy, iż 
implementacja tej zasady, zawartej wcześniej w ustawodawstwie unijnym, mate-
rializuje się przede wszystkim przez szerokie obowiązki informacyjne podmiotów 
systemu ADR wobec obu stron postępowania. W ramach tychże obowiązków 
podmiot prowadzący postępowanie w pierwszej kolejności informuje o koniecz-
ności wyrażenia zgody na prowadzenie sprawy w systemie ADR zarówno przez 
konsumenta oraz przedsiębiorcę. Z kolei przed zakończeniem postępowania 
podmiot informuje strony zanim zgodzą się na zaproponowane rozwiązanie lub 
zastosują się do niego, o prawie nie wyrażenia zgody na rozstrzygnięcie ADR 
lub zastosowanie się do niego, o niezależnym prawie dochodzenia roszczeń 
w postępowaniu sądowym, jak również o fakcie, iż zaproponowane przez ADR 
rozwiązanie oparte na zasadach słuszności może różnić się od wyroku sądowego 
opartego na przepisach prawa29. Uzasadnieniem umieszczenia tej zasady w sys-
temie ADR zdaje się być zapewnienie pełnej świadomości wszystkim stronom, 
w szczególności konsumentowi, który z samej zasady nie musi odznaczać się 
fachową wiedzą dotyczącą tego rodzaju postępowania.

Z kolei zasada skuteczności wyraża się na kilku płaszczyznach. Przede 
wszystkim nowy system ADR obok postępowania w postaci papierowej wpro-
wadza możliwość postępowania w postaci elektronicznej30, co z punktu widze-
nia ekonomi procesowej ocenić należy zdecydowanie pozytywnie. Po drugie, 
postępowanie co do zasady toczy się bez udziału stron, a jedynie na podstawie 
przedstawionych przez strony oświadczeń, stanowisk i dowodów31. Jedynym 
odstępstwem od tego trybu postępowania jest sytuacja w której osobista obec-
ność stron lub ich przedstawiciela jest spowodowana wyjątkowymi przypad-
kiem32, który w ustawie nie został sprecyzowany. Kolejną kwestią odnoszącą 
się do zasady skuteczności jest wymóg zakończenia toczącego się postępowania 

 29 Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, art. 14.
 30 Tamże, art. 37 ust. 1.
 31 Tamże, art. 38 ust. 1.
 32 Tamże, art. 37 ust. 2.
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w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku o wszczęcie postępowania33, 
przy czym termin ten może być przez podmiot ADR przedłużony w przypadku 
sporu szczególnie skomplikowanego34. Także to uregulowanie ocenić należy 
pozytywnie, albowiem tak sztywno wyznaczone ramy czasowe postępowania 
ADR dają gwarancję szybkiego zakończenia sporu. Ostatecznie wreszcie zasada 
skuteczności wyraża się poprzez ustawowe uregulowania dotyczące bezpłatności 
postępowania ADR, względnie jego dostępności za opłatą o ile łączna wysokość 
tychże opłat nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich35. Przepis powyższy odnosi się przede 
wszystkim do opłaty wstępnej, uiszczanej przy inicjowaniu postępowania. Prze-
pis ten nie uniemożliwia jednak obciążenia konsumenta w toku postępowania 
ADR innymi kosztami w sytuacji, gdy konieczność ich poniesienia wynikać 
będzie z działań podjętych przez konsumenta w toku postępowania (np. koszt 
powołania biegłego)36.

Ostatnią wreszcie zasadą systemu ADR w Polsce jest zasada dobrowolności 
zgodnie z którą strony mogą pozasądowo rozwiązywać spory konsumenckie 
wyłącznie dobrowolnie, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na udział w tymże 
postępowaniu. Dodatkowo ustawodawca wprowadzając powyższy zapis wyraźnie 
wskazuje, iż rozstrzygnięcie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słusz-
ności nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu 
bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku37. 
Oznacza to, iż pomimo rozstrzygnięcia sporu przed podmiotem ADR strony 
nadal mają możliwość rozstrzygnięcia sporu przed sądami powszechnymi na 
podstawie przepisów właściwych dla danego stosunku prawnego. 

IV. Procedura pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich w Polsce.

Czynnością inicjującą wszczęcie postępowania ADR jest wniesienie wniosku 
o wszczęcie takiego postępowania do podmiotu uprawnionego. Za podmiot 
uprawniony w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich uznaje się podmiot uprawniony rozpatrujący zarówno spory 

 33 Tamże, art. 40 ust. 1.
 34 Tamże, art. 40 ust. 2.
 35 Tamże, art. 41 ust. 1.
 36 Tamże, art. 41 ust. 2.
 37 Tamże, art. 6 i 42 ust. 2.
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krajowe jaki i transgraniczne38, który po spełnieniu określonych warunków39 
został wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów40. 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywa-
nia sporów konsumenckich zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie 
określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania, o którym mowa w art. 3, 
zgodnie z wyborem wnioskodawcy, oraz jego podpis41. Po otrzymaniu wnio-
sku, podmiot uprawniony przeprowadza jego kontrolę formalną, w zakresie 
cytowanych wyżej wymogów, a także w zakresie swojej właściwości i kognicji. 
Wskazać bowiem należy, iż ustawodawca udzielił podmiotowi uprawnionemu 
prawa do obligatoryjnego i fakultatywnego odmówienia rozpatrzenia sporu. 
Obligatoryjnie podmiot uprawniony odmawia rozpatrzenia sporu jeżeli jego 
przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością danego pod-
miotu uprawnionego42. Z kolei fakultatywnie podmiot uprawniony odmawia 
rozpatrzenia sporu, w sytuacjach wskazanych w regulaminie, które mogą obej-
mować wyłącznie następujące przypadki:
1. wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w spra-

wie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie podjął próby 
kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;

2. 2)   pór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie poza-
sądowego rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości 
dla drugiej strony;

3. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku 
albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy 
podmiot albo sąd;

4. wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od ustalonych w regula-
minie progów finansowych;

5. wnioskodawca uchybił określonemu w regulaminie terminowi do złożenia 
wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich;

6. rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania podmiotu 
uprawnionego43.

 38 Tamże, art. 8.
 39 Tamże, art. 12 – 19.
 40 Tamże, art. 21.
 41 Tamże, art. 33 ust. 2.
 42 Tamże, art. 34 ust. 1.
 43 Tamże, art. 34 ust. 2.
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Kolejną czynnością jaką wykonuje podmiot uprawniony to przekazanie stro-
nom sporu potwierdzenia złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie 
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, co w rzeczywistości 
oznacza rozpoczęcie procedury pozasądowego rozstrzygania sporu. Jak wyżej 
wskazano procedura ADR prowadzona jest w formie papierowej lub elektronicz-
nej, bez fizycznego udziału stron postępowania. Ustawa jako wyjątek wskazuje na 
sytuacje, kiedy strona lub jej przedstawiciel mogą być wezwani przed podmiot 
uprawniony celem złożenia ustnych wyjaśnień44. 

W trakcie postępowania podmiot uprawniony umożliwia stronom wzięcie 
czynnego udziału w postępowaniu, w szczególności poprzez przedstawienie 
stanowisk, dokumentów i dowodów, a także umożliwia dostęp do stanowisk, 
dokumentów i dowodów przedstawionych przez drugą stronę oraz opinii wyda-
nych przez ekspertów, a także możliwość ustosunkowania się do nich45.

Rozstrzygnięcie podmiotu uprawnionego w zakresie sporu przedsiębiorcy 
z konsumentem jest uzależnione od rodzaju postępowania ADR. Ustawa prze-
widuje trzy rodzaje postępowań ADR:
1. mediacja – polegająca na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu 

rozwiązania sporu przez jego strony;
2. koncyliacja – polegająca na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania 

sporu;
3. arbitraż – polegający na rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego 

rozwiązania46.
Postępowanie dot. mediacji nie zostało w ustawie uszczegółowione. Stąd 

też wydawać się może, iż będzie to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy 
zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej - mediatora. Strony 
samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. 
Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komuni-
kacji - nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. 

W przypadku koncyliacji, pomoc neutralnej osoby trzeciej polega na zapo-
znaniu się z problemem, a następnie zaproponowaniu konkretnego sposobu 
rozwiązania sporu. Ustawa wskazuje, iż w przypadku koncyliacji podmiot 
uprawniony:
1. przed rozpoczęciem postępowania informuje strony o prawie wycofania się 

z postępowania na dowolnym jego etapie;

 44 Tamże, art. 37.
 45 Tamże, art. 38 ust. 1 pkt 1.
 46 Tamże, art. 3. 
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2. informuje strony przed wyrażeniem zgody na przedstawioną propozycję 
rozwiązania sporu lub zastosowaniem się do niej, że:

a) mogą nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu 
lub nie zastosować się do niej,

b) udział w postępowaniu nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń 
w postępowaniu sądowym,

c) przedstawiona propozycja rozwiązania sporu może różnić się od rozstrzy-
gnięcia, jakie mogłoby zapaść w postępowaniu sądowym;

4. informuje strony o prawnych skutkach wyrażenia zgody na przedstawioną 
propozycję rozwiązania sporu lub zastosowania się do niej;

5. zapewnia stronom odpowiedni czas na wyrażenie zgody na przedstawioną 
propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej47.

Natomiast w postępowaniu sądu polubownego dochodzi do rozstrzygnięcia 
sporu przez arbitra lub kilku arbitrów. W przypadku arbitrażu mała jest aktyw-
ność stron w wypracowaniu rozwiązania. Wydawany jest wyrok, przyznający rację 
jednej ze stron i mający taką samą moc prawną, jak wyrok sądu powszechnego. 
Ustawa przewiduje, iż rozwiązanie sporu konsumenckiego przez rozstrzygnięcie 
sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania jest możliwe tylko w przypadku, 
gdy strony zostały poinformowane o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia będą-
cego wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich i konsekwencjach niezastosowania się do takiego rozstrzygnięcia 
oraz wyraziły zgodę na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu48.

V. Podsumowanie

System pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wprowadzony do 
polskiego porządku prawnego ustawą z dn. 23 września 2016r. o pozasądowym 
rozwiązywaniu sporów konsumenckich ocenić należy pozytywnie. Zaletami 
systemu ADR są niewątpliwie szybkość postępowania, albowiem postępowanie 
przed podmiotami uprawnionymi zostało ustawowo ograniczone oraz koszty 
takiego postępowania, które z zasady jest bezpłatne lub obarczone niewielkimi 
opłatami. Kolejną cechą, którą ocenić należy pozytywnie jest fakt, iż postę-
powanie to jest odformalizowane oraz nie wymaga osobistej obecności stron 
postępowania albowiem prowadzone jest na odległość w formie pisemnej lub 

 47 Tamże, art. 38 ust. 2.
 48 Tamże, art. 42 ust. 1.
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papierowej. Pod względem procesowym nie do przecenienia jest również fakt, 
iż ustawa przewiduje przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia wraz 
z prawidłowo wniesionym wnioskiem o podjęcie postępowania49. Ponadto 
w przypadku koncyliacji podmiot uprawniony kończy postępowanie poprzez 
wydanie opinii dotyczącej stanu faktycznego oraz sugerowanego rozwiązania 
sporu. Dokument ten może być z powodzeniem wykorzystany w trakcie ewen-
tualnego procesu przed sądem powszechnym na zasadzie stanowiska organu 
w sprawie, co z pewnością przyczyni się do rozstrzygnięcia sporu na korzyść 
jednej ze stron. 

Wszystkie powyższe cechy z pewnością powodować będą zdobywanie coraz 
większej popularności przez system ADR w Polsce.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia system pozasądowego rozwiązywania sporów konsu-
menckich, który w brzmieniu postulowanym przez ustawodawstwo europejskie został 
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wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dn. 23 września 2016r. o poza-
sądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Praca wskazuje na zasady nowego 
systemu ADR w Polsce oraz przedstawia najważniejsze założenia dotyczące postępowania 
przed podmiotami powołanymi do rozwiązywania sporów konsumenckich.
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system ADR, mediacja, koncyliacja, arbitraż.

Summary
The article presents a alternative dispute resolution system, which was postulated by 
European legislation and incorporated into the Polish legal system by the Act of alter-
native dispute resolution system. The article outlines the main principles of the new 
ADR system in Poland and presents the ADR process in Poland step by step.
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Jakub Wojas

Aspekty prawne rosyjskich prowokacji 
zbrojnych wobec państw NATO
Legal aspects of Russian military provocations toward NATO states

I. Wprowadzenie

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w 2014 r., a tym samym pogorszenia 
stosunków Rosji z Zachodem, odnotowuje się znaczący wzrost incydentów 
militarnych między rosyjskimi siłami zbrojnymi a wojskami NATO. Najczęściej 
przybierają one postać niedozwolonego przekraczania stref powietrznych lub 
zbliżania się na bardzo bliską odległość rosyjskich samolotów do okrętów lub 
samolotów natowskich. 

Do takich sytuacji dochodziło m.in. w kwietniu 2016 r., kiedy to na Morzu 
Bałtyckim  rosyjski myśliwiec zasymulował atak na amerykański niszczyciel 
USS Donald Cook. W tym samym miesiącu na Bałtyku doszło jeszcze do kilku 
takich incydentów. Z kolei 7 września 2016 r. nad Morzem Czarnym amerykański 
samolot został „przechwycony” przez rosyjski statek powietrzny1. 22 września 
tego samego roku dwa bombowce strategiczne Tupolew TU-160 Blackjack naru-
szyły francuską strefę powietrzną i zostały w odległości ok. 100 km od wybrzeży 
Francji przechwycone przez francuskie siły powietrzne2.

 1 Manewr przechwycenia polega na nawiązaniu kontaktu ze statkiem powietrznym, który 
dokonał wtargnięcia przez samolot państwa, którego terytorium jest naruszane i skłonienie intruza 
do lądowania bądź skierowanie go poza granice danego państwa. Zob. Na czym polega przechwy-
cenie obcego samolotu? Czy taką maszynę można zmusić do lądowania albo zestrzelić? [PYTAMY 
EKSPERTA], gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16908463,Na_czym_
polega_przechwycenie_obcego_samolotu__Czy.html, (10.03.2017 r.)
 2 Jak OBWE pomaga ograniczyć ryzykowne incydenty wojskowe?, Przegląd NATO, http://
www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/OSCE-help-reduce-risk-military-incidents/PL/
index.htm, (10.03.2017 r.)
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Bez wątpienia najpoważniejszym zdarzeniem jakie miało miejsce w ostat-
nich latach między siłami zbrojnymi Rosji a armią państwa natowskiego było 
zestrzelenie 24 listopada 2015 r. przy granicy syryjsko-tureckiej rosyjskiego 
Su-24 przez turecki F-16. Zestrzelony samolot miał, zdaniem Ankary, naruszyć 
turecką strefę powietrzną3. 

Przy napiętych stosunkach międzypaństwowych zdarzenia tego typu wywo-
łują często obawę społeczności międzynarodowej przed wybuchem pełnowymia-
rowego konfliktu zbrojnego. Rodzić się może jednak pytanie, czy takie incydenty 
dają legalną podstawę do zbrojnej reakcji? Jeżeli nie, to jak państwo będące 
ofiarą takich zaczepek może zgodnie z prawem międzynarodowym skutecznie 
na nie reagować? 

Celem niniejszej pracy jest odpowiedzenie na powyższe pytania poprzez 
przeanalizowanie, jak pod względem prawnym wygląda kwestia prowokacji 
i incydentów zbrojnych, w szczególności w kontekście możliwości skorzystania 
z prawa do samoobrony przez państwo będące ich ofiarą. Pozwoli to na przed-
stawienie ewentualnych słabości systemu międzynarodowego w tej materii 
i wskazanie realnych działań, które mogłyby przyczynić się do ograniczenia 
praktyk zbrojnych prowokacji. 

II. Bezprawne  użycie siły, agresja a napaść zbrojna

Za prowokację zbrojną należy uznać wydarzenie z użyciem sił zbrojnych (incy-
dent militarny), w którym jedno państwo dąży do wymuszenia określonego 
zachowania drugiego państwa bądź sprawdzenia jego na dane zachowanie reak-
cji. Zasadniczą kwestią przy rozważaniach, czy dana prowokacja upoważnia 
państwo do zbrojnej odpowiedzi na nie jest jej skala i skutki jakie wywołuje. 
Karta Narodów Zjednoczonych wymienia trzy pojęcia odnoszące się do użycia 
siły. Są to: bezprawne użycie siły (art. 2 ust. 4), agresja (art.1 ust.1, 39 i 53 ust. 1) 
oraz napaść zbrojna (art. 51)4. Spośród nich najszersze znaczenie przypisywane 
jest bezprawnemu użyciu siły. Odnosi się ono zarówno do napaść zbrojnej, czyli 
najcięższej formy użycia sił zbrojnych, jak i potyczek czy incydentów granicznych.

 3 Turcy zestrzelili rosyjski samolot, TVN24, http://www.tvn24.pl/raporty/turcy-zestrzeli-
li-rosyjski-samolot,1028, (10.03.2017 r.)
 4 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947 nr 
23 poz. 90
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Węższym pojęciem jest agresja. Choć o zaistnieniu tego zjawiska stwierdza 
Rada Bezpieczeństwa to współcześnie za podstawowy akt definiujący agresję 
uznaje się rezolucję nr 3314, przyjętą 14 grudnia 1974 r. na 29. posiedzeniu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ5. Rezolucja ta ma wprawdzie charakter niewiążący, 
jednak jest ona dziś często podstawą innych aktów definiujących to pojęcie6, 
a orzecznictwo wskazuję ją wręcz jako odzwierciedlenie prawa zwyczajowego7. 

Zgodnie z tą rezolucją agresja to użycie siły zbrojnej przeciwko suweren-
ności, integralności terytorialnej lub niepodległości politycznej innego państwa 
lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych. Jako 
przykłady tego zjawiska wymieniono:

a) inwazję bądź atak dokonany przez siły zbrojne jednego państwa na teryto-
rium innego, lub jakąkolwiek okupację wojskową, w tym czasową, będącą 
rezultatem takiej inwazji lub ataku, lub jakąkolwiek aneksję terytorium 
lub części terytorium przy użyciu sił zbrojnych danego państwa; 

b) bombardowanie przez siły zbrojne terytorium bądź użycie przez państwo 
jakichkolwiek innych broni przeciwko terytorium innego państwa;

c) blokada portów lub wybrzeży państwa przez siły zbrojne innego państwa;
d) atak sił zbrojnych państwa na lądowe, morskie lub powietrzne siły zbrojne 

albo na marynarkę lub lotnictwo innego państwa;
e) użycie sił zbrojnych jednego państwa, znajdujących się na terytorium 

drugiego za jego zgodą, w sposób niezgodny z warunkami porozumienia 
w tej sprawie lub wszelkie przedłużenie ich pobytu na tym terytorium 
po zakończeniu obowiązywania umowy;

f) zgoda jednego państwa na przeprowadzenie z jego terytorium, przekaza-
nego do dyspozycji innego państwa, agresji przeciwko państwu trzeciemu;

 5 Definicja agresji pojawiała się także we wcześniejszych aktach. 9 lutego 1929 r. w tzw. 
protokole Litwinowa uznano agresję za „akt gwałtu, zwrócony przeciw całości i nienaruszalności 
terytorium lub niezależności politycznej drugiej układającej się strony” (Zob.: Protokół podpisany 
w Moskwie, dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Soc-
jalistycznych Republik Rad, dotyczący wejścia w życie traktatu przeciwwojennego, podpisanego 
w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. Dz.U. z 1929 r., nr 29, poz. 283). W Deklaracji Zgromadzenia 
ONZ 2131/XX z 21 grudnia 1965 r. stwierdzono, że zbrojna interwencja jest tożsama z agresją 
(Zob. Resolution adopted by the General Assembly, 2131 (XX). Declaration on the Inadmissibility 
of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and 
Sovereignty, A/RES/20/2131, http://www.un-documents.net/a20r2131.htm, 10.03.2017 r.).
 6 Definition of the crime of aggression, Article 8 bis Crime of aggression in the Rome Statute of 
the ICC adopted at the 2010 Review Conference in Kampala, The Global Institute for the Prevention 
of Aggression, http://crimeofaggression.info/role-of-the-icc/definition-of-the-crime-of-aggres-
sion/, (10.03.2017 r.)
 7 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua v. United States 
of America, Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 1986, p. 14, ICJ, 27 June 1986, par. 195.
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g) wysyłanie przez państwo bądź w jego imieniu zbrojnych band, grup, 
oddziałów nieregularnych lub najemników, które przeprowadzają akty 
zbrojne przeciwko innemu państwu w stopniu dorównującym aktom 
wymienionym powyżej, względnie zaangażowanie się w znaczny sposób 
w takie działanie.

Nie jest to pełne wyliczenie i jak wspomniano wcześniej Rada Bezpieczeństwa 
może uznać także inne działania za akt agresji8.

Zgodnie jednak z art. 51 Karty NZ możliwość z skorzystania z prawa do 
samoobrony,  może mieć miejsce jedynie w wypadku napaści zbrojnej. Ma to tutaj 
kluczowe znaczenie, bowiem prawo do samoobrony jest jednym z dwóch (obok 
interwencji autoryzowanej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ) legalnych na grun-
cie Karty NZ przejawów użycia siły. Zgodnie z zwyczajem międzynarodowym 
skorzystanie z tego prawa wymaga zastosowania kryteriów: natychmiastowości, 
konieczności oraz proporcjonalności zbrojnej odpowiedzi państwa zaatakowa-
nego. Daje to zatem największe dla państwa zaatakowanego możliwości legalnego 
wystąpienia zbrojnego przeciwko nieprzyjacielowi9.

Podążając jednak za argumentacją większości doktryny10 i orzecznictwa11 
nie każde użycie siły jest równoznaczne z napaścią i daje tym samym możliwość 
podjęcia działań w samoobronie. Czynnikiem odróżniającym napaść zbrojną 
od „zwykłej” agresji czy mniej znaczącego incydentu jest stopień ciężkości. 
Oznacza to, że za napaść zbrojną należy uznać jedynie te akty agresji, których 
skala i efekty są znaczne12.

 8 Definition of Aggression, United Nations General Assembly Resolution 3314 (XXIX), UN 
GA Res. 3314 (XXIX), UN GAOR 29th Sess., Supp. No. 31 (1974), http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/3314(XXIX), (10.03.2017 r.) 
 9 M. Kowalski, Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego, 
Warszawa 2013, s. 93
 10 M.in.: O. Corten, The Law Against War: The Prohibition on the Use of Force in Contem-
porary International Law, Portland 2010, s. 403; A. Randelzhofer, Article 51 in Bruno Sima (eds) 
The Charter of United Nations, Oxford 2002, s. 790; S. A. Alexandrov, Self-Defense Against the Use 
of Force in International Law, Hague 1996, s. 110.
 11 Military and Paramilitary…, par. 195.
 12 Mniejszość autorów kwestionuje ten pogląd i postuluje utożsamienia w tym kontekście 
pojęcia agresji z napaścią zbrojną , a nawet z bezprawnym użyciem siły. Ich zdaniem przyczyniłoby 
się to do wyeliminowania siły w stosunkach międzynarodowych, a także gwarantowałoby prawo 
do samoobrony dla państwa-ofiary nawet najmniejszego ataku. Według tego poglądu kryteria 
natychmiastowości, konieczności i proporcjonalności stanowiłyby wystarczającą gwarancję przed 
groźbą eskalacji konfliktu w sytuacjach drobnych starć. Zob. T. Gazzini, The Changing Rules on 
the Use of Force in International Law, Manchester 2005, s. 138; R. Higgins, Problems and Process: 
International Law and How We Use It, Oxford 2004, s. 251; M. Kowalski, op. cit., s. 82.
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III. Incydenty zbrojne

W kontekście tematyki omawianego artykułu należy zaznaczyć, że wielokrotnie 
pretekstem do rozpoczęcia konfliktu zbrojnego były z pozoru drobne incydenty. 
Państwa nierzadko prowokowały bądź wręcz fingowały pewne wydarzenia, 
które mogłyby potem usprawiedliwić ich późniejszą napaść. Tak było m.in. 
w ostatnich dniach sierpnia 1939 r., kiedy to Niemcy zainscenizowali szereg 
rzekomych polskich ataków na punkty przygraniczne po stronie niemieckiej, 
w tym na słynną radiostację w Gliwicach. Te działania miały po części stanowić 
usprawiedliwienie dla zbliżającej się niemieckiej napaści, która propagandowo 
byłaby odpowiedzią na wcześniejsze operacje polskie13.

Orzecznictwo międzynarodowe i praktyka państw wyraźnie jednak oddzie-
lają napaść zbrojną od drobnych starć i incydentów granicznych. Tak było już 
w 1925 r. przy ocenie konfliktu bułgarsko-greckiego. Jego rozpoczęcie wiązało się 
z incydentem rozegranym niedaleko miasteczka Petrich 19 października 1925 r. 
Tego dnia grecki żołnierzy, który podczas spaceru z psem zabłądził i przekroczył 
granicę z Bułgarią, został zastrzelony przez bułgarskiego pogranicznika. Reakcją 
Grecji było oficjalne zażądanie przeprosin, ukarania winnych i wypłaty dwóch 
milionów franków zadośćuczynienia dla rodziny poległego. Do czasu wykonania 
tych warunków wojska greckie postanowiły wkroczyć na terytorium Bułgarii 
i rozpocząć okupację miasta Petrich. Szybko doszło do starć bułgarsko-greckich. 
Ligia Narodów badając tę sprawę uznała reakcję Grecji za mocno przesadzoną 
i nieupoważniającą jej do zbrojnego wtargnięcia. Nakazano wycofanie wojsk 
oraz wypłatę kompensacji na rzecz Bułgarii14. 

Różnicę między incydentem granicznym a napaścią zbrojną podnoszono 
również podczas obrad Trybunału Tokijskiego w 1945 r. Wówczas strona japoń-
ska bezskutecznie starała się sprowadzić do rangi incydentów walki na granicy 
sowiecko-japońskiej w 1938 i 1939 r15. W 1984 r. Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości w Hadze w orzeczeniu w sprawie Nikaragui uznał z kolei, że 

 13 Operacja ta nosiła kryptonim „Himmler” i została przeprowadzona w sposób charakt-
erystyczny dla operacji fałszywej flagi przez oddziały służby bezpieczeństwa III Rzeszy, częściowo 
przebranych w polskie mundury. Zob. T. Chinciński, Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świ-
etle dokumentów policyjnych i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, 
część 2 (sierpień–wrzesień 1939 r.), Pamięć i Sprawiedliwość 1(9)/2006, s. 165-197, J. S. Craig, 
Peculiar Liaisons: In War, Espionage, and Terrorism in the Twentieth Century, New York 2005, s. 
180-182
 14 H. Nasu, International Law on Peacekeeping: A Study of Article 40 of the UN Charter, 
Boston 2009, s. 50-51
 15 M. Kowalski, op. cit., s. 131
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należy oddzielić odosobnione incydenty graniczne od napaści zbrojnej w rozu-
mieniu art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych16. Do tego zagadnienia MTS wrócił 
w 2003 r. wydając wyrok w sprawie amerykańskiego ataku na irańskie platformy 
wiertnicze. W nim zaznaczono jednakże, że seria odosobnionych ataków może 
być rozpatrywana łącznie jako napaść zbrojna17. Podobne stanowisko Trybunał 
wyraził w sprawie Kongo w 2005 r18. Zagadnienie tzw. kumulatywnej napaści 
zbrojnej było również uwzględniane przez Niezależną Międzynarodową Komisję 
Badawczą ds. Konfliktu w Gruzji z 2009 r19.

 Wyraźne oddzielenie incydentu granicznego od napaści zbrojnej spotkało 
się z krytyką. Trudno w tym kontekście nie przyznać racji części doktryny, że 
z pozoru drobne incydenty graniczne mogą mieć daleko idące skutki, a orzecz-
nictwo MTS w żaden sposób nie wskazało jaki jest próg, który pozwala określić 
czy dane wydarzenie jest już napaścią czy jeszcze incydentem albo niewielką 
agresją20. 

Tutaj może pojawić się pytanie, w jaki sposób państwo-ofiara drobnego użycia 
siły może zareagować na takie działanie? MTS w sprawie Nikaragui wskazał 
na możliwość odpowiedzi zbrojnej poniżej progu napaści zbrojnej21. Krótko-
trwałe i ograniczone użycie siły jest również dopuszczalne zdaniem Komisji 
Badawczej ds. Konfliktu w Gruzji22. Mogłoby to zatem oznaczać przyzwolenie na 
zastosowanie prawa do samoobrony bądź represaliów. W obydwu przypadkach 
kłóciłoby się to jednak z unormowaniami Karty NZ. Jeżeli bowiem, zgodnie 
z większościowym poglądem, incydent militarny nie stanowi napaści zbrojnej 
to nie można skorzystać z prawa do samoobrony. Z kolei represalia z powodu 
zakazu użycia siły są w tych warunkach wykluczone23.

Pewne rozwiązanie w tej kwestii można odnaleźć w rezolucji Instytutu Prawa 
Międzynarodowego przyjętej w Santiago 27 października 2007 r. W art. 5 tego 
dokumentu wskazano, że odpowiedzią na atak poniżej progu napaści zbrojnej 

 16 Military and Paramilitary…, par. 191
 17 Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America, ICJ Reports 2003, par. 51
 18 Armed Activities on the Territory of the Congo, Democratic Republic of the Congo v. 
Uganda, ICJ Reports 2005, par. 146
 19 Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Report vol. II, 
September 2009, s. 245. Zob. M. Kowalski, op. cit., s. 134-135
 20 Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge 2001, s. 195; M. Kowalski, op. 
cit., s. 134
 21 Military and Paramilitary…, par. 249
 22 Independent International…, s. 286
 23 M. Kowalski, op. cit., s. 137-138
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powinno być użycie środków policyjnych koniecznych do odpowiedzi na atak24.  
Za takie policyjne środki uznaje się te, które państwo może powziąć za pomocą sił 
wewnętrznych przeciwko osobom bądź grupom osób na własnym terytorium25. 
Nie mogą one jednak mieć charakteru eksterytorialnego, bowiem należałoby je 
rozpatrywać w kategoriach represaliów26. 

IV. Naruszenia przestrzeni powietrznej

Z art. 3 Konwencji Chicagowskiej z 1944 r. można wywnioskować, że przelot 
państwowego statku powietrznego ponad terytorium państwa, które nie wyraziło 
na to zgody stanowi naruszenie jego integralności terytorialnej27. Możliwa jest 
zatem sytuacja, w której naruszenie strefy powietrznej, podobnie jak naruszenie 
granicy lądowej, zostaje uznane za napaść zbrojną upoważniającą do podjęcia 
działań w ramach samoobrony28. 

Odnosząc powyższe rozważania do zdarzeń naruszenia strefy powietrznej 
przez rosyjskie samoloty to trzeba w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na ich 
krótkotrwały charakter29. Drugim czynnikiem wyróżniającym jest niewielka 
skala podejmowanych działań, bowiem najczęściej przez pojedynczy samolot, 
a nie przez całą eskadrę. Te okoliczności mogłyby wskazywać, że ze względu 
na aspekt niskiej skali, nie można traktować tych incydentów w kategoriach 
napaści zbrojnej. 

Modelową sytuacją w której naruszenie przestrzeni powietrznej stanowiłoby 
napaść zbrojną jest japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r., kiedy to 
setki samolotów zbombardowało amerykańską bazę wojskową na Hawajach. 
Zatem to dopiero zmasowane wkroczenie samolotów bojowych mógłby zostać 
uznane za początek napaści zbrojnej30. Oczywiście, można przyjąć że w niektó-

 24 10a Resolution: Problèmes actuels du recours à la force en droit international, Session 
de Santiago 2007, Institut de Droit International, http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolu-
tionsF/2007_san_02_fr.pdf, (10.03.2017 r.)
 25 E. Henry, Downing of a Russian Sukhoi Su-24 by Turkey: A Legal Analysis, https://ssrn.
com/abstract=2698109, s. 3
 26 M. Kowalski, op. cit., s. 137
 27 Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 
1944 r. - Konwencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm)
 28 E. Henry, op. cit., s. 3
 29 W przypadku zestrzelonego Su-24 było to 17 sekund. Zob. “Rosyjskie samoloty są zmuszane 
wlatywać na kilka sekund do Turcji”, TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/
zestrzelenie-su-24-w-turcji-feralne-sekundy,597754.html, (10.03.2017 r.)
 30 E. Henry, op. cit., s. 3
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rych punktach granicy napaść zbrojna może przybrać postać wtargnięcia przez 
pojedyncze grupki samolotów. Możliwe jest również, że napaść zbrojna, zgodnie 
z teorią kumulatywnej napaści zbrojnej, przybierze postać powtarzających się 
ataków nawet jednego samolotu. Niemniej trudno uznać, że jeden samolot na 
krótko naruszający strefę powietrzną, nie otwierający ognia, dokonuje napaści.

Pojawiają się jednak argumenty niektórych państw kwestionujące powyższe 
stwierdzenie i wskazujące, że początek napaści zbrojnej stanowi już sam moment 
namierzenia obcego samolotu przez radar sterujący artylerią przeciwlotniczą. 
Taka sytuacja miała miejsce w 1998 r. w Iraku, kiedy to amerykański samolot 
patrolujący ustanowią na tym obszarze strefę zakazów lotów zaatakował namie-
rzone samoloty irackie. Choć atak ten wywołał kontrowersje (kwestionowano 
m.in. fakt obowiązywania strefy zakazu lotów) to twierdzenie o rozpoczęciu 
napaści zbrojnej z momentem namierzenia, nie zostało oprotestowane ani przez 
Irak, ani przez inne państwa31.

Przyjęcie jednak takiej praktyki wydaje się być wysoce niekorzystne dla 
bezpieczeństwa światowego i może prowadzić do niepotrzebnej eskalacji napięć. 
Biorąc pod uwagę przywołane okoliczności rosyjskich naruszeń strefy powietrz-
nej to mogą nasunąć się nawet wątpliwości, czy przypadki te stanowią bezprawne 
użycie siły w rozumieniu art. 2 ust. 4 Karty NZ. Jak zostało wspomniane były to 
krótkie wkroczenia w strefę powietrzną, które mogły mieć na celu chociażby roz-
poznanie sprawności reakcji danego państwa na zbrojne wtargnięcie. Jest to bez 
wątpienia naruszenie integralności terytorialnej, jednakże trudno uznać jedynie 
kilkunasto- czy kilkudziesięciosekundowe przekroczenie granicy powietrznej 
bez dokonywania czynności bojowych za przejaw użycia siły32. 

Przy ocenie czy daną sytuację można tak traktować rozpatrywać ważny jest 
też zamiar potencjalnego atakującego33. Przykładowo, kilkukrotnie w ostatnich 
latach dochodziło do wtargnięcia wojsk szwajcarskich na terytorium Lich-
tensteinu. Żołnierzom szwajcarskim zdarzało się bowiem omyłkowo, m.in. 
z powodu warunków atmosferycznych, wkraczać na terytorium Księstwa. Jed-
nak władze tego państwa, jak i społeczność międzynarodowa nie traktowały 

 31 C. Grey, International Law and the Use of Force, Oxford 2006, s. 128; M. Shaw, International 
Law, Cambridge 2014, s. 822
 32 Należy przy tym podkreślić, że kwestia progu bezprawnego użycia siły czy napaści zbrojnej 
jest wysoce subiektywna, bowiem orzecznictwo i praktyka nie wskazały do tej pory ich jasnych 
kryteriów.
 33 K. Zemanek, Armed attack, Oxfrod Public International Law, http://opil.ouplaw.com/
view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e241, (10.03.2017 r.)
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tego w kategoriach agresji czy napaści zbrojnej34. Zapewne dlatego również 
dyplomacja rosyjska, chcąc uzasadnić bytność swoich żołnierzy na wschodzie 
Ukrainy uciekała się do argumentów o przypadkowym przekroczeniu granicy35. 
Na konieczność istnienia określonego zamiaru dokonania napaści wskazywał 
również MTS w sprawie platform wiertniczych36. 

Wypadałoby zatem, aby państwo, które jest ofiarą takich naruszeń strefy 
powietrznej zorientowało się co do intencji pilota i np. wezwało go do opuszcze-
nia strefy powietrznej. Dopiero zignorowanie tych komunikatów upoważniałoby 
do reakcji w ramach środków policyjnych. Reakcją, która mogłaby się mieścić 
w tych ramach byłoby np. wykonanie określonego manewru powietrznego zmu-
szającego intruza do zmiany biegu lotu lub lądowania na najbliższym lotnisku, 
czy nawet wypuszczenie w jego kierunku strzałów ostrzegawczych. Wykorzysta-
nie instrumentów policyjnych, z definicji o mniejszej skali i zasięgu niż działania 
w samoobronie jest naturalnym uczynieniem zadość zasadzie proporcjonalności 
i konieczności odpowiedzi.

Przyrównując powyższe do zestrzelenia przez Turcję rosyjskiego Su-24 to 
należy stwierdzić, że pojawia się tu szereg wątpliwości co do legalności tureckiego 
działania. Fakt, że do naruszenia tureckiej strefy powietrznej przez Rosjan docho-
dziło już wcześniej nie może skłaniać do stwierdzenia, że jest to rodzaj kumu-
latywnej napaści zbrojnej, gdyż samoloty te nie wykonywały działań bojowych 
na terytorium Turcji. Istnieją też przesłanki mogące wskazywać, że wtargnięcia 
rosyjskich samolotów wynikały z trudności w dostaniu się do syryjskiej bazy37, 
co by wykluczało nie tylko napastnicze, ale także prowokacyjne zamiary Rosjan.

Zakładając nawet, że pilot myśliwca zignorował nawoływania Turków do 
opuszczenia ich terytorium38 to i tak wypadłoby uznać, że reakcja turecka była 
przesadzona i odpowiadała zdecydowanie bardziej działaniom w ramach do 
samoobrony niż środkom o charakterze policyjnych. Co więcej, według Kremla 
samolot spadł na ziemię na terytorium Syrii, w odległości ok. 1 km od gra-
nicy, a wcześniej nie naruszył tureckiej strefy powietrznej i został zestrzelony 

 34 Swiss in Liechtenstein ‘invasion’, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6415531.
stm, (10.03.2017 r.)
 35 Rosyjscy żołnierze “zabłądzili” na Ukrainie. Do rzekomego celu mieli 600 km, PAP/TVN24, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rosyjscy-zolnierze-zabladzili-na-ukrainie,598213.
html. (10.03.2017 r.)
 36 Oil Platforms…, para. 64
 37 Rosyjskie samoloty…
 38 Strona rosyjska jest zdania, że takich komunikatów w ogóle nie otrzymywał. Zob. F-16 
do Su-24: natychmiast zmień kierunek. Turecka armia udostępniła nagranie, TVN24, http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wojna-w-syrii-turcja-publikuje-ostrzezenia-pilota-f-16,597647.
html, (11.03.2017 r.)
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na terytorium syryjskim39. Gdyby byłaby to prawda to mielibyśmy do czynienia 
z naruszeniem zasady nie-eksterytorialności środków policyjnych, których jak 
wspomniano, w odróżnieniu od działań w samoobronie, nie można zastosowy-
wać poza swoimi granicami.

V. Symulowany atak na okręt

Inaczej z kolei należałoby potraktować próbę ataku wojskowego samolotu na 
okręt wojenny. Bardzo łatwo można sobie wyobrazić, że znajdujący się na peł-
nym morzu okręt jest  pierwszą ofiarą zmasowanego ataku dokonywanego przez 
pojedynczy samolot. Jeden statek powietrzny stanowi bowiem wystarczająco 
poważne zagrożenie dla okrętu i łatwo może się przyczynić do jego zatonięcia.

Z perspektywy dowództwa jednostki pływającej, w stronę której zmierza obcy 
samolot szykujący się do ataku, naturalnym wydaję się przejście do natychmia-
stowej odpowiedzi zbrojnej. Oczywiście, biorąc pod uwagę kryterium koniecz-
ności powinna ją w miarę możliwości poprzedzić próba nawiązania łączności 
z pilotem i wezwaniem do zaprzestania niebezpiecznego manewru. Osiągnięcie 
jednak odległości stanowiącej zagrożenie dla okrętu bądź jawne przygotowywa-
nie się do przeprowadzenia ataku wydaje się, że upoważniałoby do odpowiedzi, 
wykraczającej poza środki policyjne.

 W przypadku jednak rosyjskich prowokacji na Bałtyku w  2016 r. zwracano 
uwagę na to, że myśliwce symulujące atak były nieuzbrojone40. Ponadto chociażby 
podczas przelotów nad niszczycielem USS Donald Cook samoloty, choć zbliżały 
się na bardzo bliską odległość do okrętu to od pewnych momentów zmieniały 
swoją trajektorie lotu, aby nie sprawiać też wrażenia ataku w rodzaju japońskich 
kamikadze41. Mieliśmy zatem do czynienia z wyraźnym i jasnym dla dowódz-
twa okrętu symulowaniem ataku, który niósł ze sobą przede wszystkim ryzyko 
kolizji. Tym samym nie istniało zagrożenie upoważniające do zbrojnej reakcji, 

 39 Turkey shoots down Russian jet near Syrian border, Business Standard, http://www.
business-standard.com/article/international/russian-su-24-fighter-jet-shot-over-syria-by-turkey-
reports-115112400434_1.html, (10.03.2017 r.)
 40 Incydent nad Bałtykiem. Rosyjskie samoloty przeleciały blisko okrętu USS “Donald Cook”, 
Onet.pl, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/incydent-nad-baltykiem-rosyjskie-samoloty-przele-
cialy-blisko-okretu-uss-donald-cook/26m687, (10.03.2017 r.)
 41 Symulowany atak rosyjskich Su-24 na niszczyciel USS Donald Cook (video), SmartAge.pl 
(kanał na serwisie youtube.com), https://www.youtube.com/watch?v=YS6BnF5u2cM, (10.03.2017 
r.)
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a jedynie do powzięcia środków policyjnych, np. wezwania do zaprzestania 
takich manewrów.

VI. Mechanizmy przeciwdziałania prowokacjom 
zbrojnym

Nasilanie się takich incydentów wymaga poczynienia przez społeczność mię-
dzynarodową kroków do ukrócenia powyższych praktyk. Do tej pory tematyka 
ta była przedmiotem specjalnych porozumień między zainteresowanymi pań-
stwami (w szczególności USA i ZRRS/Rosji). 

W lutym br. na spotkaniu w Baku szef sztabu generalnego sił zbrojnych 
Rosji gen. Walerij Gierasimow i przewodniczący kolegium szefów sztabów sił 
zbrojnych Stanów Zjednoczonych gen. Joseph Dunford wyrazili chęć podję-
cia działań na rzecz zmniejszenia ryzyka zaistnienia zbrojnych incydentów42. 
Można jednak mieć wątpliwości, czy w obliczu kolejnego zaostrzania się relacji 
międzynarodowych jest to wystarczający instrument. Kolejny kryzys dyploma-
tycznym najpewniej bowiem unicestwi tego rodzaju układy, podobnie jak było 
to w przeszłości.

O wiele większą rolę mogłyby w tej materii odgrywać organizacje między-
narodowe zrzeszające zarówno Rosję, jak i państwa natowskie. Chodzić tu może 
o m.in. OBWE, gdzie wiele ciekawych rozwiązań przedstawia Dokument Wie-
deński (w obecnej wersji z 2011 r.). Jego celem jest rozwijanie kontaktów, współ-
pracy wojskowej oraz regionalnych środków budowy zaufania i bezpieczeństwa. 
Główną oś działania stanowi wymiana informacji na temat planowania obron-
nego, aktywności wojskowej, budżetów wojskowych, sił, struktur wojskowych 
oraz planów i danych rozmieszczenia głównych składników systemów uzbrojenia 
i sprzętu43. Bezpośrednio do kwestii niebezpiecznych incydentów militarnych 
odwołuję się art. 17 Dokumentu Wiedeńskiego. W nim mowa jest o redukcji 
ryzyka takich niebezpiecznych zdarzeń poprzez wzajemne udzielanie informacji 
oraz przedstawianie koniecznych wyjaśnień44.

Warto zaznaczyć, że odniesienia do Dokumentu Wiedeńskiego można zna-
leźć w Akcie Stanowiącym NATO-Rosja z 1997 r. o wzajemnych stosunkach, 

 42 A. Nazarli, U.S., Russia agreed to avoid risk of unintended incidents, Azernews, http://
www.azernews.az/region/109018.html, (10.03.2017 r.)
 43 Jak OBWE pomaga…
 44 Vienna Document 2011 on Confidence- and Security-Building Measures, OSCE website, 
http://www.osce.org/fsc/86597, (10.03.2017 r.)
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bezpieczeństwie i współpracy, w którym mowa jest o zabieganiu „o większą 
przejrzystość, przewidywalność i wzajemne zaufanie w odniesieniu do swoich 
sił zbrojnych” oraz przestrzeganiu „zobowiązań wynikających z Dokumentu 
Wiedeńskiego”45.

Po wybuchu wojny na Ukrainie na forum OBWE podjęto kroki w celu udosko-
nalenia mechanizmów rozładowywania napięć między państwami. Zagadnienie 
to podnosiła m.in. Polska jako główny inicjator projektu decyzji o „wzmocnie-
niu współpracy w odniesieniu do ryzykownych lub niebezpiecznych incyden-
tów o charakterze wojskowym”. Zgodnie z  przedłożonym wnioskiem państwa 
miałyby starać się zapobiegać wszelkim działaniom, które prowadziłyby do 
incydentów wojskowych. Wniosek obejmował również procedury zmniejszania 
ryzyka, metody badania konkretnych incydentów oraz sposoby zapobiegania 
ich powtórnemu wystąpieniu, m.in. poprzez ograniczenia czasowe w kwestii 
przedstawienia informacji i wyjaśnień, zwoływania spotkań wyjaśniających 
pomiędzy państwami, zaangażowanymi w dany incydent46.

Podstawową zaletą sytemu OBWE jest możliwość badania zdarzenia przez 
niezależne gremia, co minimalizuje ryzyko kryzysu międzynarodowego wywo-
łanego omyłkowym naruszeniem zasad bezpieczeństwa. Nie należy jednak zapo-
minać, że poza przypadkowymi wtargnięciami na terytorium danego państwa 
natowskiego możemy mieć do czynienia z działaniami o charakterze intencjo-
nalnym. Powyżej przytoczone przykłady nie skłaniają co prawda do twierdzenia, 
że intencją tą było dokonanie agresji czy napaści zbrojnej, jednakże w pewnych 
przypadkach mogą one sprawdzać szybkość reakcji systemów potencjalnego 
przeciwnika czy być wyrazem demonstracji siły. Takie działania należy rozpatry-
wać jednoznacznie w kategoriach niepotrzebnej eskalacji przemocy. W rezultacie 
państwo dokonujące takich prowokacji nie będzie zainteresowane ani rzetelnym 
poinformowaniem o danym zdarzeniu, ani zaprzestaniem dokonywania takich 
incydentów. Konieczne w tym kontekście wydaję się zatem wprowadzenie jakiś 
form sankcji wobec takiego państwa. 

Teoretycznie to ONZ jako największa organizacja, stojąca na straży glo-
balnego bezpieczeństwa mogłaby mieć w tej materii niebagatelne znaczenie. 
Prawo weta stałego członka w Radzie Bezpieczeństwa skutecznie jednak blokuje 
działania tego organu władnego do nakładania sankcji. Zmusza to tym samym 
do szukania innych rozwiązań. 

 45 Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the 
Russian Federation signed in Paris, France, NATO website, http://www.nato.int/cps/en/natohq/
official_texts_25468.htm, (10.03.2017 r.)
 46 Jak OBWE pomaga…
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Specyfika systemu prawa międzynarodowego publicznego polega m.in. na 
braku ośrodka centralnego, który byłby władny do nakładania kar za jego naru-
szenie. Konsensualność prawa międzynarodowego wpływa na to, że to głównie 
państwa muszą wyegzekwować jego stosowanie. Wobec tego jedyną alternatywą, 
która mogłaby zatrzymać narastanie prowokacji zbrojnych ze strony Federacji 
Rosyjskiej jest wykorzystanie zdecydowanej przewagi Zachodu na polu gospo-
darczym czy politycznym. Wymaga to podjęcia działań w organizacjach regio-
nalnych (jak Unia Europejska) czy przez poszczególne państwa. 

Wszelka obstrukcja w wyjaśnianiu przyczyn konkretnych zdarzeń czy nie-
ustanne dokonywanie prowokacji zbrojnych powinno ważyć na niekorzyść 
Moskwy przy decyzjach w sprawie przyszłości sankcji nałożonych na Rosję 
w związku z agresją na Krym i Donbas. Oczywiście, w takiej sytuacji należałoby 
się liczyć z jakąś formą rosyjskiej odpowiedzi, jednakże solidarna i zdecydo-
wana postawa braku akceptacji państw świata zachodniego dla prowokacji 
zbrojnych spowodowałaby, że uciekanie się do tych metod byłoby dla samej 
Rosji niekorzystne. 

VII. Podsumowanie

Prowokacje zbrojne oraz incydenty wojskowe z udziałem sił zbrojnych Rosji 
i państw NATO nie należy rozpatrywać w kategoriach napaści zbrojnej. Wyklu-
czona jest tym samym możliwość skorzystania przez państwo będące ofiarą 
takiego działania wojsk rosyjskich z prawa do samoobrony. Z powodu niewielkiej 
skali takich akcji wątpliwości może nawet budzić, w niektórych wypadkach, fakt 
bezprawnego użycia siły. W takiej sytuacji odpowiedź zbrojną państwa-ofiary 
prowokacji należy uznać za nieuprawnioną i przesadzoną, mogącą doprowadzić 
do niepotrzebnej eskalacji.

Legalną z punktu widzenia prawa międzynarodowego reakcją powinno być 
zastosowanie koniecznych do odparcia ataku środków policyjnych. Nie mogą 
one mieć jednakże charakteru eksterytorialnego. W praktyce może to przybierać 
postać np. manewru przechwycenia samolotu, który naruszył terytorium pań-
stwa bądź w wypadku symulowanego ataku na okręt wydawania komunikatów 
czy znaków do zaprzestania niebezpiecznych manewrów.

W celu zatrzymania narastającej fali incydentów zbrojnych z udziałem armii 
rosyjskiej społeczność międzynarodowa, a w szczególności państwa zachodnie 
jako te najbardziej narażone, powinny się uciec do mechanizmów organizacji 
regionalnych. Pomocne dla ustalania faktów zdarzenia może być skorzystanie 
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ze struktur OBWE i zasad Dokumentu Wiedeńskiego. Niemniej w wypadku 
braku woli współpracy ze strony władz Federacji Rosyjskiej w kwestii rzetel-
nego wyjaśnienia takich incydentów i ciągłego ich wszczynania społeczność 
międzynarodowa powinna w sposób zorganizowany (np. poprzez UE) bądź nie 
(indywidualne działania państw) nakładać na Rosję sankcje bądź utrzymywać te 
już istniejące. Dopiero bowiem wymuszenie podporządkowania się do ustalonych 
reguł może przywrócić pożądany stan.   
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Streszczenie
Od momentu zaostrzenia stosunków na linii Rosja–Zachód możemy zaobserwować 
znaczący wzrost incydentów zbrojnych między wojskami rosyjskimi a siłami zbrojnymi 
państw natowski. Najczęściej dokonywane są one przez rosyjskie samoloty, które bez zgody 
przelatują nad terytorium państw bądź w sposób niebezpieczny zbliżają się do samolotów 
i okrętów natowskich, symulując nawet atak. Rezultatem jednego z takich wydarzeń było 
zestrzelenie 24 listopada 2015 r. rosyjskiego Su24 nad granicą turecko-syryjską. Celem 
pracy jest analiza incydentów z udziałem Rosjan i sił zbrojnych NATO. W szczególności 
zbadane zostały kwestie kwalifikacji danych wydarzeń pod względem prawnym, możli-
wości legalnej odpowiedzi państwa będącego ofiarą prowokacji, a także wskazane zostały 
mechanizmy, które mogą przyczynić się do ukrócenia tych niebezpiecznych praktyk. 

Słowa kluczowe: rosyjskie prowokacje, incydenty zbrojne, prawo do samoobrony, 
organizacje międzynarodowe, prawo międzynarodowe
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Summary 
Since the worsening of relations between Russia and the West, we can observe a signif-
icant increase of armed incidents between Russian troops and armed forces of NATO 
states. Most often they are carried out by Russian aircrafts, which fly over the territory 
of NATO members without their permission or dangerously approach to an aircraft or 
a naval vessel of NATO, even simulating an attack. The result of one of these events was 
the shootdown of Russian SU24 near the Turkish-Syrian border on November 24, 2015.  
The aim of this article is an analyze incidents where Russian and NATO forces are 
involved. In particular, there will examine an issues of qualification these events from 
a legal perspective, a possibility of legal response state, which is a victim of provoca-
tion. In this article will indicate also the mechanisms, which can help to stop these 
dangerous practices.

Keywords: Russian provocation, military inicidents, right to self-defence, international 
organisations, international law
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Galicyjska ustawa przeciwko 
opilstwu jako przyczynek do dziejów 
ustawodawstwa przeciwdziałającemu 
alkoholizmowi
Galicia’s act to prevent drunkenness as foundation in history towards 
legislation to prevent alcoholims

I. Wprowadzenie

Do Galicji, tak w okresie jej istnienia jak i po części współcześnie, przylgnęły 
pewne stereotypy związane z jej zacofaniem, czy też analfabetyzmem, ciemnotą, 
pieniactwem procesowym oraz pijaństwem wśród ludu. Niniejsze opracowanie 
skupia się na tym ostatnim zjawisku, przy czym jedynie w aspekcie prawnym. 
Bez wątpienia w Galicji spożywano dużo alkoholu i można przyjąć, że zjawisko 
pijaństwa wśród ludu było powszechne, czego może dowodzić chociażby stosun-
kowo duża liczba funkcjonujących w kraju szynków i karczm1, których właściciele 
stanowili z czasem liczną i dobrze zorganizowaną grupę zawodową2. Należy 
jednak mieć także na uwadze, że alkohol w owych czasach był inaczej postrze-
gany niż współcześnie. Świadczy o tym np. wydany przez resort sprawiedliwości 
w 1899 r. porządek domowy dla więzień przy sądach powiatowych, który wprost 
stanowił, że ramach dziennej porcji pożywienia każdy osadzony mógł otrzymać 
do posiłku wino lub piwo3. Celem artykułu jest omówienie genezy, rozwiązań 

 1 Jedynie dla przykładu można podać, że w 1905 r. w Galicji działało ponad 20 tys. szynków 
i karcz, co biorąc pod uwagę liczebność kraju w tym czasie, powodowało, że jeden szynk przypadał 
na ok. 375 osób; Szynki i karczmy, “Przyszłość dla Ludu” 1905, nr 2, s. 1.
 2 Zob. I Wiec szynkarzy galicyjskich. Sprawozdanie z obrad I wiecu szynkarzy galicyjskich 
odbytego w dniu 29 marca 1905 we Lwowie, zestawienie na podstawie zapisów stenograficznych, 
Lwów 1905.
 3 Porządek domowy dla więzień c. k. sądów powiatowych, Kraków 1899, s. 5.
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prawnych oraz praktycznego stasowania przyjętej w 1877 r. ustawy przeciwko 
opilstwu, która obowiązywała tylko na terenie Galicji i Księstwa Bukowiny. 
Ustawa ta potocznie nazywana była galicyjską, co było zresztą uzasadnione, jeśli 
weźmie się pod uwagę, że na kilkanaście krajów koronnych Przedlitawii, władze 
w Wiedniu zdecydowały się, że będzie ona obowiązywać tylko w tych dwóch 
krajach. Nie oznacza to jednak, że alkoholizm wśród ludności był tylko proble-
mem Galicji, niemniej jednak nie dotyczył on w takim samym stopniu innych 
krajów, skoro do upadku monarchii, mimo wielokrotnie podejmowanych prób, 
nie udało się wprowadzić w życie ogólnopaństwowej ustawy ograniczającej to 
zjawisko. Należy również zaznaczyć, że omawiana ustawa z lipca 1877 r. nie była 
jedynym aktem dotyczącym zwalczania alkoholizmu jaki obowiązywał w okresie 
zaborów na ziemiach polskich, gdyż w 1839 r. podobne przepisy zostały wydane 
przez Rzeczypospolitą Krakowską4.  

II. Przepisy antyalkoholowe w Austrii i w innych 
państwach Europy

Najprawdopodobniej pierwszym aktem prawnym dotyczącym zwalczania pijań-
stwa w Austrii, a wydanym już po utworzeniu Galicji, był patent cesarski z kwiet-
nia 1783 r., który z założenia miał ograniczać sprzedaż alkoholu poddanym 
na tzw. borg (kredyt). Postanowiono w nim, że szynkarze sprzedający alkohol 
w ramach odroczonego terminu płatności będą mogli dochodzić w przypadku 
braku zapłaty jedynie kwoty do 3 zł. Wierzytelność przewyższająca tę wartość 
miała wpływać do kasy kontrybucjonalnej poddanych, a więc na rzecz współ-
czesnego skarbu państwa. Interesujące jest postanowienie omawianego patentu, 
które z założenia miało motywować poddanych do zgłaszania przypadków kre-
dytowania sprzedaży alkoholu powyżej 3 zł. Każdy kto doniósł władzy o takim 
przypadku miał w nagrodę otrzymać 1/3 z przysługującej szynkarzowi wierzytel-
ności powyżej owych 3 zł. Jednocześnie w patencie zobowiązano władze cyrkułów 
do kontroli szynków5. Patent ten, jak też dwa wydane w późniejszym czasie 

 4 W grudniu 1839 r. wydane zostały dla Wolnego Miasta Krakowa nowe przepisy o zasad-
ach prowadzenia szynków. Jeden z nich przewidywał kary dla szynkarza, który podając gościom 
alkohol doprowadził ich w ten sposób w stan “zupełnego utracenie zmysłu”. Pierwsze i drugie 
tego rodzaju wykroczenie karane było grzywną, zaś trzecie utratą przez szynkarza konsensu; My 
Prezes i Senatorowie... (Dziennik Praw z roku 1839).
 5 Uniwersał, aby poddanym gorzałkę na borg nie dawać (Continuacya Wyroków y Rozkazów 
Powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królewstwach od dnia 1 stycznia aż do końca grudnia roku 
1783 wypadłych, Lwów s. 18).
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oraz uzupełniające go okólniki, jako odnoszące się do okresu obowiązywania 
poddaństwa, zostały jednakże oficjalnie uchylone wydanym w sierpniu 1860 r. 
rozporządzeniem6. Tym samym w drugiej połowie XIX w. w Austrii w zasadzie 
nie było żadnych regulacji prawnych, które odnosiłyby się wprost do zwalczania 
zjawiska pijaństwa wśród poddanych. Nawet w kodeksie karnym z roku 1852 
brak było przepisów penalizujących czyny związane z nadużywaniem alkoholu. 
Jedynie w kwietniu 1855 r. ministerstwa spraw wewnętrznych, sprawiedliwości 
wraz z najwyższą władzą policyjną wydały wspólnie rozporządzenie7, które naka-
zywało zamykanie o określonej godzinie w porze nocnej lokali gastronomicznych 
i miejsc wyszynku. Po tej godzinie w lokalu lub szynku nie mógł przebywać 
żaden z gości. Jednocześnie określenie takiej godziny zostało przekazane do 
kompetencji gubernatorów poszczególnych krajów. 

 Powyższe pokazuje, że na początku lat sześćdziesiątych XIX w. w Austrii 
brak było przepisów antyalkoholowych. Inaczej sytuacja przedstawiała się 
w  innych państwach europejskich, w  których z  biegiem lat podjęto próby 
uregulowania tych kwestii na drodze ustawodawczej. Jedynie na marginesie 
wspomnieć można, że w owym czasie na wprowadzenie przepisów prawnych 
zwalczających pijaństwo wśród obywateli zdecydowało się już kilka europej-
skich państw. Najprawdopodobniej pierwszym z nich była Szwecja, gdzie już 
w 1813 r. wydano ustawę, która karała grzywną osoby znajdujące się w miejscu 
publicznym w stanie upojenia alkoholowego. Natomiast tzw. „niepoprawny 
opój” tracił prawa obywatelskie, mógł zostać umieszczony w domu poprawy na 
okres sześciu miesięcy, a nawet podlegać karze więzienia do roku. W Prusach 
istniały wydane jeszcze w pierwszej połowie XIX w. przepisy pozwalające karać 
grzywną lub nawet odebraniem koncesji tym szynkarzom, którzy sprzedawali 
alkohol nałogowym pijakom wskazanym przez miejscową policję. Ponadto, 
kodeks karny Rzeszy Niemieckiej wprowadził wykroczenie polegające na wtrą-
ceniu siebie lub swojej rodziny w nędzę na skutek pijaństwa. W styczniu 1873 
r. także we Francji uchwalona została przez Zgromadzenie Narodowe ustawa, 
która penalizowała czyny związane z pijaństwem. Według jej przepisów karane 
było grzywną, a nawet aresztem przebywanie w karczmie, szynku lub w miej-
scu publicznym w stanie wyraźnego upojenia alkoholowego. Karze podlegali 

 6 Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz vom 3 August 1860, womit die 
in Galizien bestandenen Verbote des Getränkeborgens an Gutsunterthanen als behoben erklärt 
werden (Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich 1860, nr 197).
 7 Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz und der obersten Polizeibehörde, 
wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme der Militärgränze, womit hinsichtlich der Polizeis-
tunde nähere Bestimmungen getroffen werden (Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich 
1855, nr 62).



 Artykuł prawniczy | 73

także szynkarze, którzy takim osobom, lub małoletnim poniżej lat 16, podawali 
alkohol8. Po tym, jak w Galicji wprowadzono ustawę przeciwko opilstwu, jeszcze 
kilka innych państw europejskich zdecydowało się na przyjęcie specjalnych ustaw 
dotyczących walki z alkoholizmem. 

III. Galicyjska ustawa przeciwko opilstwu

Wydaje się, że dyskusja nad wprowadzeniem uregulowań prawnych odnoszących 
się do zwalczania pijaństwa w Galicji rozpoczęła się w kręgach politycznych 
w 1872 r., kiedy to do Sejmu Krajowego we Lwowie wpłynęły w tej sprawie pety-
cje kilku powiatów i gmin. W związku z tym w listopadzie 1872 r. Sejm, w tym 
przypadku na skutek petycji Rady Powiatowej w Żywcu, podjął uchwałę, w której 
wzywał wiedeński rząd, aby na wzór innych państw europejskich, doprowadził 
do przyjęcia ustawy zapobiegającej pijaństwu wśród ludu9.

Po trzech latach Sejm Krajowy powrócił do omawianej sprawy, tym razem 
za sprawą wniosków zgłoszonych przez dwóch posłów: ks. Wojciecha Stępka 
i Bazylego Jędrzejewskiego. Pierwszy z nich bardzo ogólnie domagał się wydania 
przepisów prawnych, których zadaniem byłoby zwalczanie pijaństwa w kraju. 
Podczas przemówienia poseł Stępek uzasadniał swój wniosek względami natury 
społecznej, wskazując, że pijaństwo nie tylko szkodzi zdrowiu, ale także przy-
czynia się do wzrostu przestępczości. Argumentował ponadto, że ustawodaw-
stwo austriackie, w ślad za innymi państwami europejskimi powinno posiadać 
przepisy prawne mające na celu zwalczanie zjawiska pijaństwa, zaś swoją mowę 
zakończył słowami, że „naród pijany nigdy nie będzie wolnym”10. Natomiast 
podczas posiedzenia Sejmu z dnia 10 maja 1875 r. odbyło się czytanie wniosku 
posła Jędrzejewskiego, który również dotyczył ograniczenia na drodze usta-
wodawczej pijaństwa w Galicji. W przeciwieństwie jednak do wcześniejszego 
wniosku nie ograniczył on się jedynie do wezwania o przygotowanie odpo-
wiednich rozwiązań prawnych, ale przedstawił własny składający sie jedynie 
z dwóch artykułów, projekt ustawy. Zakładał on karanie grzywną oraz utratą 
prawa wyszynku tych szynkarzy lub arendarzy, którzy nałogowym alkoholikom 
podawali napoje alkoholowe na kredyt. Można zaznaczyć, że Bazyli Jędrzejewski 

 8 30te posiedzenie sejmowe (wieczorne), “Czas” 1875, nr 120, s. 2.
 9 Trzynaste posiedzenie Sejmu Krajowego z dnia 26 listopada 1872, “Gazeta Lwowska” 1872, 
nr 275, s. 1632.
 10 Sejm Krajowy, “Gazeta Lwowska” 1875, nr 83, s. 2.
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swój wniosek uzasadniał obowiązywaniem podobnych uregulowań prawnych 
w innych państwach11.

Wnioski obydwu posłów przekazane zostały decyzją Sejmu do Komisji 
Prawniczej. Następnie jej sprawozdanie, wraz z projektem ustawy i rezolucji, 
było przedmiotem obrad w Sejmie w dniu 28 maja 1875 r. W toku dyskusji 
zgłoszonych zostało kilka poprawek. Jedna z nich dotyczyła wprowadzenia do 
ustawy, na wzór szwajcarski, tzw. kary banicji, która polegała na rozsyłaniu 
portretu nałogowego alkoholika do wszystkich miejscowych szynków, a gdyby 
ten pojawił się w którymś z nich, miał być natychmiast z niego wyproszony. 
Inna interesująca poprawka, ukazująca zwyczaje panujące wówczas w Galicji, 
dotyczyła wykreślenia przepisu o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 12 
lat. Wnioskodawca tej poprawki uzasadniał to brakiem możliwości dokładnego 
sprawdzenia wieku osoby kupującej alkohol oraz bezzasadnym karaniem tych, 
którzy „takiemu niedorostkowi dają kieliszek wódki dla ogrzania”12. Spośród 
wszystkich zgłoszonych poprawek Sejm przyjął tylko jedną, która wprowa-
dzała bezwzględny zakaz sprzedaży wódki na kredyt. Po przyjęciu przez Komi-
sję Prawniczą tej poprawki Sejm przyjął zarówno ustawę, jak też rezolucję do 
rządu wiedeńskiego. Następnie ustawa została przesłana do ministerstwa spraw 
wewnętrznych za pośrednictwem lwowskiego Namiestnictwa.

Wprawdzie omawiana ustawa nigdy nie stała się obowiązującym w Galicji 
prawem, jednak z uwagi na fakt, że jej autorami byli posłowie Sejmu Krajowego, 
należy w skrócie omówić jej główne założenia. Penalizowała ona pięć czynów, 
za które zasadniczo groziła grzywna, przy czym brak możliwości jej ściągnięcia 
oznaczał zamianę na areszt, który mógł być wymierzany maksymalnie do 8 dni. 
W pierwszej kolejności karze miał podlegać każdy znajdujący się w stanie „widocz-
nego pijaństwa”, a przebywający w karczmie, szynku, kawiarni, na ulicy, gościńcu 
lub w jakimkolwiek innym miejscu publicznym. Po drugie, karane miały być osoby 
zajmujące się wyszynkiem, jeżeli osobom pijanym lub niemającym skończonych 16 
lat podawały alkohol - nazywany w projekcie gorącym napojem - lub też zezwalały 
im na przebywanie w szynku. Kolejne przekroczenie stanowiło doprowadzenie 
osoby poniżej 16 roku życia do stanu upojenia alkoholowego i to bez znaczenia, 
czy nastąpiło to przez podawanie alkoholu, czy tylko namowę do jego spożywania. 
Projekt ustawy zabraniał również sprzedaży alkoholu podczas jarmarków, tar-
gów, odpustów lub innych zgromadzeń publicznych. Ostatnim karanym czynem 
było zaniechanie wywieszenia na ścianie w każdym lokalu podającym alkohol 

 11 Posiedzenia sejmowe, “Gazeta Narodowa” 1875, nr 106, s. 2.
 12 30te posiedzenie sejmowe (wieczorne), “Czas” 1875, nr 121, s. 1.
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postanowień ustawy (za szkłem w ramce). W ustawie przewidziano także okres 
przedawnienia ścigania wymienionych przekroczeń, który wynosił 3 miesiące 
od chwili popełnienia czynu. Praktyczne wykonywanie przepisów ustawy zostało 
powierzone żandarmerii oraz miejscowym władzom politycznym.

Obok przyjęcia powyższej ustawy Sejm skierował również rezolucję do rządu. 
Po pierwsze, domagał się w niej, by ten, przez podległe sobie organy admini-
stracyjne, doprowadził do ścisłego przestrzegania przepisów o prowadzeniu 
szynków i karczm oraz stosowaniu przepisów policyjnych obowiązujących w tym 
względzie. Po drugie, Sejm domagał się zmian prawnych w tym kierunku, aby 
nałogowe pijaństwo stało się podstawą do ustanowienia nad osobą dotkniętą 
takim nałogiem kurateli sądowej, a sprzedający nałogowym pijakom alkohol na 
kredyt nie mogli w przyszłości dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 
Ponadto zdaniem Sejmu w tych przypadkach prawo powinno nakładać na nich 
obowiązek zwrotu przedmiotu zastawu, gdy ten stanowił zabezpieczenie naby-
tego, a niezapłaconego alkoholu13.     

Na początku 1876 r. poseł Stępka ponowił swój wniosek o przyjęcie przez 
Sejm ustawy przeciwko pijaństwu14. De facto jednak wniosek ten zawierał wezwa-
nie do uchwalenia ustawy oraz przyjęcia rezolucji, które w swojej treści odpo-
wiadały już uchwałom Sejmu podjętym 28 maja 1875 r. W tej sytuacji Komisja 
Prawnicza w swoim sprawozdaniu uznała za niecelowe kolejne już procedowanie 
tej samej ustawy, a jedynie zaproponowała, aby Sejm, uznając pilną potrzebę 
przyjęcia środków prawnych zwalczających pijaństwo w kraju, wezwał rząd do 
szybkiego sankcjonowania uchwalonej ustawy15.

Uchwałą Sejmu Krajowego we Lwowie wiedeński rząd zajął się tą sprawą 
w 1876 r. i końcem tego roku lub na początku następnego przedłożył w Radzie 
Państwa projekt ustawy, która miała ograniczyć ilość spożywanego w Galicji 
alkoholu. Wniosek rządowy był przedmiotem prac specjalnej komisji, która 
w marcu 1877 r. wprowadziła do projektu kilka liberalizujących go poprawek. 
Jedna z nich dotyczyła tego, aby karać osoby pijane tylko wtedy, gdy swoim zacho-
waniem wywołują publiczne zgorszenie16. W kolejnych tygodniach dokonano 

 13 Ibidem.
 14 Zob. Wniosek [w:] Alegata do sprawozdań stenograficznych z siódmej sesyi trzeciego peryodu 
Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. Krakowskiem z r. 1876 , Alegat XIX, 
Lwów 1876.
 15 Sprawozdanie Komisji Prawniczej z wniosku ks. posła Stępka względem uchwalenia ustawy 
przeciwko pijaństwu [w:] Alegata do sprawozdań stenograficznych z siódmej sesyi trzeciego peryodu 
Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. Krakowskiem z r. 1876 , Alegat LXIII, 
Lwów 1876.
 16 Rada Państwa, “Gazeta Lwowska” 1877, nr 61, s. 2.
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dalszych zmian projektu zawężających możliwy zakres jego przyszłego stoso-
wania, chociażby przez dodanie przed słowami „pijany” i „niedorosły” wyrazu 
„oczywiście”. W maju 1877 r. odbyły się trzy czytania projektu ustawy w Radzie 
Państwa i ostatecznie w dniu 11 maja została ona uchwalona, zaś sankcję cesar-
ską otrzymała 19 lipca17. Można wspomnieć, że podczas ostatniego czytania 
projektu omawianej ustawy, w toku dyskusji, tylko jeden z krajowych posłów był 
przeciwny jej uchwaleniu. Był nim były lwowski adwokat Oswald Hönigsmann, 
który podczas swojego przemówienia wnioskował, że Rada powinna uchwalić 
podobną ustawę dla całej Przedlitawii, nie zaś tylko dla Galicji, co wskazywałoby, 
że problem pijaństwa wśród ludu dotyczy tylko tego kraju18.

Ustawa z 1877 r. przeciwko opilstwu nie była obszernym aktem, ponieważ 
zawierała tylko 10 paragrafów. Jej przepisy skierowane były zasadniczo przeciw 
nadużywającym alkohol oraz prowadzącym gospody i szynki. Przede wszystkim 
karane było grzywną, a nawet aresztem do miesiąca, znajdowanie się w stanie 
„oczywiście pijanym” w szynku, gospodzie, na gościńcu lub w innym miej-
scu publicznym, pod tym jednakże warunkiem, że musiało to jednocześnie 
wywoływać zgorszenie. Tej samej karze podlegał również ten, kto w podobnym 
miejscu do stanu upojenia alkoholowego świadomie doprowadzał inną osobę. 
Trzykrotne ukaranie w przeciągu roku za opilstwo w miejscu publicznym wiązało 
się także z możliwością otrzymania zakazu wstępu na okres roku do szynków 
i gospód w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy. Złamanie tego zakazu 
było karane identycznie jak opilstwo w miejscu publicznym. Karze podlegali 
także prowadzący gospody i szynki, którzy podawali alkohol już pijanym klien-
tom lub „oczywiście niedorosłym”, o ile ci nie przebywali w towarzystwie osób 
starszych. Kilkakrotna karalność za to przekroczenie skutkowała także moż-
liwością odebrania, na czas oznaczony lub na zawsze, prawa do prowadzenia 
szynku lub gospody. Obok karania za opilstwo omawiana ustawa wprowadziła 
również przepisy ograniczające możliwość zakupu alkoholu na kredyt. Stanowiły 
one, że prowadzący szynk lub gospodę, który po raz drugi sprzedał alkohol na 
kredyt swojemu dłużnikowi, nie mógł dochodzić przed sądem zapłaty drugiej 
wierzytelności. Z mocy prawa nieważny był też zastaw lub poręczenie drugiej 
sprzedaży alkoholu na kredyt. Próba obejścia tych przepisów przez czynność 
pozorną była karana surowej niż opilstwo, gdyż obok wyższej grzywny groził 
za ten czyn areszt do dwóch miesięcy. Oczywiście ustawa została opublikowana, 

 17 Ustawa z dnia 19 lipca 1877 r. zawierająca przepisy mające na celu położenie tamy opilstwu 
(Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa reprezentowanych, 1877, nr 67).
 18 Lwów d. 12 maja, “Gazeta Narodowa” 1877, nr 108, s. 1.
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informacje na temat przyjętych w niej rozwiązań zamieściła także prasa krajowa, 
jednakże dostęp zdecydowanej większości adresatów jej przepisów do polskiego 
wydania dziennika urzędowego, a nawet prasy był praktycznie żaden. Stąd też 
już w samej ustawie nakazano, by jej osnowa została ogłoszona we wszystkich 
gminach Galicji i Bukowiny w sposób w nich zwyczajowo przyjęty. Podobna 
osnowa pod groźbą grzywny miała znajdować się w widocznym miejscu w każdej 
gospodzie i szynku. 

IV. Stosowanie w praktyce ustawy przeciwko 
opilstwu 

Ustawa przeciwko opilstwu obowiązywała w Galicji do końca jej istnienia. Trudne 
jest jednak współcześnie dokonanie oceny ustawy pod względem skuteczności, 
a tym samym ustalenie, czy faktycznie przyczyniła się ona znacząco do zmniej-
szenia zjawiska alkoholizmu w kraju. Pewien obraz praktycznego stosowania 
omawianej ustawy mogą dać jedynie zachowane dane statystyczne dotyczące 
liczby ukaranych za naruszenie jej przepisów oraz opinie współczesnych na 
jej temat.    Przy okazji przesyłania do Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie 
statystyk dotyczących wykonywania ustawy przeciwko opilstwu sądy z okręgu 
krakowskiej apelacji czyniły również przy okazji krótkie uwagi do swoich spra-
wozdań.  Dla przykładu, w ocenie Sądu Powiatowego w Dobczycach ze stycznia 
1884 r. rosnąca z roku na rok liczba skazanych przez ten sąd za wykroczenia 
związane z pijaństwem była dowodem na to, że omawiana ustawa nie wywie-
rała skutecznego wpływu na miejscową ludność. Ponadto, sąd zauważał, że 
najwięcej osób skazanych pochodziło z Gdowa i Wiśniowej, a wiązało się to 
z dużym odsetkiem Żydów wśród tamtejszych mieszkańców, który zwyczajowo 
prowadzili szynki19. Podobne opinie, wiążące odsetek Żydów zamieszkujących 
w danej gminie z pijaństwem wśród jej mieszkańców, wyrażały także inne sądy 
powiatowe. Sądy zwracały również uwagę na fakt, że mała skuteczność ustawy 
jest następstwem bierności ze strony władz gminnych. Na przykład Sąd Powia-
towy w Bochni informował, że w jego okręgu w roku 1882 wpłynęły tylko dwa 
zawiadomienia ze strony gmin o naruszeniu przepisów ustawy przeciwko opil-
stwu, nadto obydwa pochodziły z Gminy Buczków20. Zwracano jednak uwagę 

 19 Prześwietny C. K. Sądzie Krajowy Wyższy, Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół: C. 
K. Sąd Krajowy Wyższy w Krakowie, sygn. 29/438/47, bez paginacji.
 20 W myśl reskryptu..., Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół: C. K. Sąd Krajowy Wyższy 
w Krakowie, sygn. 29/438/47, bez paginacji.
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także na pozytywne aspekty obowiązywania ustawy przeciwko opilstwu. Już 
w pierwszych latach od jej wejścia w życie zauważono spokojniejszy przebieg 
jarmarków, odpustów i innych zgromadzeń publicznych, podczas których mniej 
osób znajdowało się pod wpływem alkoholu. Natomiast przykładowo w Krakowie 
zaobserwowano mniejszą liczbę przybywających do miasta włóczęgów, którzy 
dotychczas najczęściej zatrzymywali się w szynkach21.

Bez wątpienia mała skuteczność omawianej ustawy wynikała z faktu, że 
karano nie tyle znajdowanie się w stanie upojenia alkoholowego, co wywoływa-
nie pod jego wpływem zgorszenia publicznego. Tym sposobem większość osób 
znajdujących się w miejscu publicznym w stanie upojenia alkoholowego unikała 
odpowiedzialności, pomimo, że najczęściej osoby te oddawały się nałogowemu 
pijaństwu. Potwierdzać to mogą dane lwowskiej Policji z roku 1912 i 1913, według 
których mniej niż przeciwko połowie zatrzymanych pod wpływem alkoholu 
zostały wniesione do sądu wnioski o ukaranie22. Mała skuteczność omawianej 
ustawy tkwiła nie tylko w przyjętych w niej rozwiązaniach, ale niemały wpływ 
na to miało podejście policji, żandarmerii oraz władz samorządowych Galicji 
do jej stosowania23. Łatwiej było bowiem zatrzymać w miejscu publicznym 
osobę w stanie upojenia alkoholowego niż szynkarza, który sprzedał owej osobie 
alkohol, a ta doprowadziła się do takiego stanu. Wydaje się, że władze nie przy-
wiązywały zatem wielkiej wagi do tropienia szynkarzy sprzedających alkohol 
osobom pijanym. Tłumaczyć to można z jednej strony trudnością w udowodnie-
niu szynkarzowi naruszenia przepisów ustawy przeciwko opilstwu, z drugiej zaś 
strony żmudnym i czasochłonnym prowadzeniem dochodzeń w takich sprawach. 
Tezę tę potwierdza pośrednio fakt, że przykładowo tylko w 1908 r. w Galicji na 
27 tysięcy osób skazanych za wykroczenia związane z opilstwem szynkarze sta-
nowili niecały procent z tej liczby24. Jako jeszcze inny powód małej skuteczności 

 21 O działaniu ustaw przeciw lichwie i opilstwu, “Przegląd Sądowy i Administracyjny” [dalej: 
Przegląd] 1880, s. 142.
 22 W roku 1912 lwowska Policja zatrzymała za pijaństwo 1262 osoby, z czego tylko 503 osoby 
skierowano przed sąd z zarzutem naruszenia ustawy przeciwko opilstwu. Z kolei w pierwszych 
dziesięciu miesiącach następnego roku spośród 1032 zatrzymanych w stanie upojenia alkoholo-
wego zarzut pijaństwa postawiono tylko 356 osobom; Aresztowania za pijaństwo we Lwowie, 
“Wyzwolenie” 1913, nr 12, s. 189. 
 23 W 1904 r. poseł Stanisław Potoczek złożył w Sejmie Krajowym interpelację, w której 
wskazywał na bierność żandarmerii i władz gminnych w Galicji przy wykonywaniu przepisów 
ustawy przeciwko opilstwu, w tym na niemal zupełny brak kontroli przeprowadzanych w szyn-
kach i karczmach; Stenograficzne sprawozdania z drugiej sesyi ósmego peryodu Sejmu Krajowego 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem  Krakowskiem z roku 1904, t. I, Lwów 
1904, s. 470.
 24 S. Biały, Ustawodawstwo wobec alkoholizmu, “Wyzwolenie” 1913, nr 4, s. 63.
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działania ustawy, przede wszystkim we wsiach galicyjskich, podawano fakt, 
że sądy powiatowe domagały się, by na termin rozprawy stawiła się nie tylko 
osoba oskarżona o opilstwo w miejscu publicznym, ale również przedstawiciel 
instytucji składającej na taką osobę doniesienie. W praktyce w przypadku wsi 
w grę wchodził jedynie wójt gminy lub proboszcz, ci zaś nie byli zainteresowani 
stawiennictwem w sądzie. Tym samym zarówno władze gminne, jak i parafie, 
nie składały doniesień o przypadkach opilstwa wśród swoich mieszkańców lub 
parafian25.

Pewien obraz praktycznego zastosowania galicyjskiej ustawy przeciwko 
opilstwu mogą przedstawić dokładne statystyki, osób przeciwko którym skie-
rowano do sądów powiatowych wniosek o naruszenie jej przepisów, w tym osób 
następnie skazanych. Najprawdopodobniej statystyki takie były prowadzone 
corocznie, niemniej jednak w prasie zamieszczono informacje tylko z pierwszych 
lat obowiązywania ustawy i jedynie z okręgu apelacji krakowskiej26. Pomimo tego 
pokazują one, choć w niepełnym wymiarze, skalę pijaństwa w Galicji. W trzech 
ostatnich miesiącach 1877 r., a więc praktycznie bezpośrednio po wejściu w życie 
omawianej ustawy, w okręgu Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie zarzut opil-
stwa postawiono 3246 osobom, z których 2435 osoby skazano, zaś uniewinniono 
362 osoby. Z kolei za podawanie alkoholu osobom pijanym wpłynęły do sądów 
223 doniesienia, z czego 83 osoby skazano, zaś aż 91 uniewinniono. Natomiast 
za przekroczenie zakazu podawania napojów alkoholowych osobie małoletniej 
skazano tylko jednego podejrzanego27. O skali zjawiska świadczyć mogą również 
dostępne dane z kolejnych lat. Przykładowo, w 1880 r. w apelacji krakowskiej 
zarzut opilstwa przedstawiono 9109 osobom, a wyroków skazujących za to 
przekroczenie wydano 8112. Z kolei doniesień o doprowadzeniu innej osoby 
do stanu upojenia alkoholowego było 77, z czego zapadło 51 wyroków skazują-
cych. Za podawanie alkoholu małoletnim skazano 4 osoby, zaś we wszystkich 
28 zgłoszonych w 1880 r. przypadkach uczęszczania pomimo zakazu do szynku 
sądy wydały wyroki skazujące28.

 25 A. Gołda, Środki ku zaradzeniu nędzy stanu włościańskiego w Galicyi i W. Ks. Krakowskiem, 
Kraków 1880, s. 20-21; także: Ustawa przeciw pijaństwu, “Urzędnik w połączeniu z Prawnikiem” 
1887, nr 22, s. 171-173.
 26 Zob. Aeber das Ergebnis der für Galizien erlassenen Gezetze betreffend Abhilfe wider 
unredliche Borgänge bei Kreditgeschäften und zur Hintanhaltung der Trunkenheit im Krakauer 
Oberlandesgerichtssprengel im Jahre 1878, “Gerichtshalle” 1879, nr 38, s. 190-191.
 27 Aeber das Ergebnis der für Galizien erlassenen Gezetze betreffend Abhilfe wider unredliche 
Borgänge bei Kreditgeschäften und zur Hintanhaltung der Trunkenheit im Krakauer Oberlandes-
gerichtssprengel in den ersten drei Monaten ihrer Wirksamkeit, “Gerichtshalle” 1878, nr 37, s. 191.
 28 O działaniu ustaw przeciw lichwie i opilstwu w okręgu Sądu Krajowego wyższego w Kra-
kowie, Przegląd, 1881, s. 156.
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Bywały jednak i okręgi takich sądów powiatowych, gdzie liczba karanych 
za opilstwo systematycznie rosła. Trudno natomiast ustalić współcześnie, czy 
było to następstwem rosnącego w kraju pijaństwa, czy też skuteczności władz 
w ściganiu wykroczeń z ustawy przeciwko opilstwu. Przykładem może być tutaj 
Sąd Powiatowy w Kętach, w okręgu którego liczba osób ukaranych za opilstwo 
wzrosła z 53 w 1910 r. do 132 w 1912 r.29. Z informacji prasowych wynika jed-
nak, że podobna sytuacja dotyczyła również większości okręgów sądowych30.

V. Prace nad prawem antyalkoholowym w Austrii

Do sprawy zjawiska pijaństwa w Galicji powrócił Sejm Krajowy w 1884 r. 
w związku z wnioskiem posła Konstantego Bobczyńskiego, który domagał się 
przeprowadzenia nowelizacji galicyjskiej ustawy przeciwko opilstwu. Propo-
nował on wprowadzenia dwóch poprawek, z których pierwsza zakładała, że 
każda wierzytelność z tytułu sprzedaży detalicznej alkoholu nie mogłaby być 
zaskarżana na drodze sądowej, niezależnie od tego czy poprzedni dług z tego 
tytułu został już spłacony. Po drugie, domagał się wprowadzenia pod groźbą kary 
zakazu sprzedaży alkoholu w niedziele31. Jako uzasadnienie swojego stanowiska 
poseł Bobczyński wskazywał, że przepis o nieściągalności na drodze sądowej 
kwoty z tytułu sprzedaży po raz drugi tej samej osobie alkoholu na kredyt, gdy 
poprzedni kredy nie został jeszcze spłacony, jest w Galicji stale obchodzony32. 
Wniosek posła został przesłany do Komisji Prawniczej, która w październiku 
1884 r. przedstawiła Sejmowi swoje sprawozdanie. Dokonała w nim stosunkowo 
ostrej krytyki projektu noweli oraz ostatecznie wnosiła o przejście przez Sejm 
nad wnioskiem do porządku dziennego. W ocenie komisji nie można było uznać, 
że jednorazowa sprzedaż z odroczonym terminem płatności szklanki piwa lub 
butelki wina była czynnością niemoralną. Obok aksjologicznego uzasadnienia 
swojego stanowiska komisja uznała, że przyjęcie pierwszej propozycji posła jest 
sprzeczne z zasadami obrotu prawnego, ale i szerzej handlowego. Z kolei druga 

 29 Galicyjskie cyfry alkoholowe, “Wyzwolenie” 1913, nr 8-9, s. 123.
 30 Np. przed krakowskim Sądem Delegowano-Miejskim zarzut opilstwa postawiono w latach: 
1879 - 712 osobom, 1880 - 1341 osobom, 1881 - 1427 osobom, 1882 - 1551 osobom, 1883 - 1602 
osobom, 1884 - 1790 osobom; Za opilstwo odstawiono..., “Kuryer Lwowski” 1885, nr 277, s. 5.
 31 Stenograficzne sprawozdania z drugiej sesyi piątego peryodu Sejmu Krajowego Królestwa 
Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem  Krakowskiem z roku 1884, Lwów 1884, s. 298.
 32 Obejście przepisu polegało na tym, że szynkarze udzielali kredytu na zakup większej ilości 
alkoholu, przy czym był on przez kupującego odbierany w częściach. W ten sposób włościanie 
mogli de facto na kredyt upijać się przez kolejne dni.
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propozycja posła Bobczyńskiego uznana została za całkowicie zbędną, ponieważ 
w ustawodawstwie austriackim istniały już przepisy, które skutecznie, zdaniem 
komisji, pozwalały władzy politycznej ograniczać sprzedaż alkoholu w niedziele 
i święta. Powołano się tutaj na ogólny przepis ustawy zasadniczej z maja 1868 r.33, 
który najogólniej mówiąc zabraniał podejmowania jakichkolwiek działań, które 
mogłyby zakłócić przebieg uroczystości religijnych34. 

Wprowadzenie w Galicji i na Bukowinie ustawy przeciwko opilstwu nie 
pozostało bez wpływu na te dwa kraje, ale też pośrednio wywołało dyskusję nad 
przyjęciem podobnych rozwiązań w innych krajach koronnych, a nawet w całej 
Przedlitawii35. Doprowadziła ona do tego, że w październiku 1887 r. rząd przed-
łożył w Radzie Państwa projekt ustawy zwalczającej zjawisko pijaństwa36. Projekt 
ten w zasadzie powtarzał paragrafy galicyjskiej ustawy przeciwko opilstwu, co 
w kraju przyjęte zostało jako dowód skuteczności obowiązującego od roku 1877 
prawa37. Do projektu wprowadzono - głównie za sprawą wniosków z Sejmu Kra-
jowego z Tyrolu i Moraw - nowe rozwiązania, które miały jeszcze w większym 
stopniu ograniczyć pijaństwo. Można jedynie wspomnieć, że w omawianym 
projekcie przyjęto przepisy zakazujące sprzedaży alkoholu w niedzielę oraz 
inne święta, za wyjątkiem zajazdów, kawiarni, piwiarni, restauracji i cukierni, 
a także założono, iż liczba udzielanych pozwoleń na prowadzenie wyszynku 
będzie uzależniona od liczby mieszkańców gminy. Ponadto, w odróżnieniu od 

 33 Chodziło w tym przypadku o dwa akapity art. 13 wspominanej ustawy, które brzmiały: 
“Dalej winno się w dnie uroczyste jakiego bądź kościoła albo stowarzyszenia religijnego podczas 
głównego nabożeństwa w pobliży świątyni wszystkiego zaniechać z czego by naruszenie albo 
przeszkadzanie uroczystości wyniknąć mogło. To samo ma się zachować przy zwyczajnych uroczy-
stych procesyach na placach i ulicach, któremi pochód się odbywa”. Trudno jednak zgodzić się 
z argumentacją Komisji Prawniczej, że przepis ten, nie znajdujący zresztą rozwinięcia w żadnych 
aktach o charakterze wykonawczym, stanowił dla władz politycznych oraz policyjnych w Galicji 
skuteczny instrument do zwalczania pijaństwa w niedzielę lub dni świąteczne; Ustawa z dnia 25 maja 
1868 r., mocą której urządza się międzywyznaniowe stosunki obywateli państwa pod względami 
w niej określonymi (Przekłady ustaw, rozporządzeń i obwieszczeń z Dziennika Praw Państwa dla 
Królestwa Galicyi i Lodomeryi tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego, 1868, nr 48).
 34 Sprawozdanie Komisyi Prawniczej z wniosku posła Bobczyńskiego w sprawie wydania 
noweli do ustawy o pijaństwie [w:] Alegata do sprawozdań stenograficznych z drugiej sesyi piątego 
peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z W. Ks. Krakowskiem z roku 1884, 
Alegat 103, Lwów 1884.
 35 Po tym, jak w Galicji wprowadzono ustawę przeciwko opilstwu o przygotowanie podobnego 
aktu dla swoich krajów wystąpił do wiedeńskiego rządu Sejm Krajowy Karyntii, Krainy, Moraw, 
Salzburga i Śląska Austriackiego oraz Wydział Krajowy Górnej Austrii. 
 36 Zob. Projekt ustawy przeciw pijaństwu, “Dziennik Polski” 1887, nr 301, s. 1; Nowa ustawa 
na pijaków, “Kuryer Lwowski” 1887, nr 300, s. 1.
 37 Por. A. Vayhinger, Projekt rządowy do ustawy przeciwko pijaństwu, Przegląd, 1888, s. 
177-184.
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galicyjskiej ustawy, usunięto z projektu tak krytykowany i ograniczający walkę 
z opilstwem zapis, że warunkiem koniecznym dla pociągnięcia do odpowie-
dzialności karnej jest nie tylko przebywanie w miejscu publicznym w stanie 
upojenia alkoholowego, ale także wzbudzanie tym zgorszenia. Projekt rządu 
wywołał dyskusję w całej Przedlitawii, a w Galicji był przedmiotem obrad oraz 
ankiet, które były organizowane przez środowiska prawnicze, izby handlowo-
-przemysłowe oraz liczne zrzeszenia. W Izbie Posłów Rady Państwa prace nad 
projektem przebiegały jednak niezwykle wolno i to na tyle, że jego tekst został 
przyjęty w specjalnej podkomisji dopiero w 1890 r. Rozwiązanie Rady Państwa 
w następnym roku spowodowało z kolei, że nie został on uchwalony przez Izbę. 
W kolejnych latach ponawiano w Radzie Państwa prace nad przyjęciem wzoro-
wanej na Galicji ustawy przeciwko pijaństwu, jednakże nigdy nie doprowadziły 
one do uchwalenia takiego aktu38.

Wprawdzie do upadku monarchii nie udało się wprowadzić dla wszystkich 
krajów Przedlitawii ustawy antyalkoholowej, niemniej jednak na przestrzeni 
kolejnych lat wprowadzano w życie przepisy, które przynajmniej w pośredni 
sposób miały walczyć z pijaństwem wśród poddanych. Przykładem tego rodzaju 
rozwiązań była choćby nowa ordynacja wyborcza do Rady Państwa z 1907 r.39. 
Stanowiła ona, że na okres trzech lat tracą czynne oraz bierne prawo wyborcze 
te osoby, które po raz drugi skazane zostały na karę aresztu za pijaństwo. Należy 
też zaznaczyć, że pośrednią formą walki z pijaństwem było wydawanie przepisów 
o charakterze administracyjnym. Jako przykład można tutaj wskazać dokonaną 
przez lwowskie Namiestnictwo w roku 1910 zmianę obowiązującego w Galicji 
regulaminu dla fiakrów i dorożkarzy. Jedną ze zmian było przyznanie policji 
stosowania prawa zakazu prowadzenia powozu na czas od 1 do 6 miesięcy dla 
tych osób, które oddawały się pijaństwu40.

Na zakończenie należy również wspomnieć, że ustawa z 1877 r. przeciwko 
opilstwu nie była jedynym aktem prawnym, który miał przeciwdziałać alkoho-
lizmowi w Galicji. W roku 1904 wydane zostało przez ministra handlu i spraw 
wewnętrznych rozporządzenie dotyczące zasad sprzedaży detalicznej alkoholu 

 38 W 1909 r. w Radzie Państwa został złożony już po raz 7 projekt ustawy przeciwko pijaństwu; 
szerzej: K. Trawiński, Miscellanea ekonomiczno-prawne, Lwów 1914, s. 91-94; zob. także: L. Caro, 
Nowy projekt ustawy przeciw opilstwu i znaczenie jego dla naszego stanu kupieckiego i przemysłu 
z polecenia Kongregacyi Kupieckiej, Kraków 1902.
 39 Ustawa z dnia 26 stycznia 1907 r. dotycząca wyboru członków Izby Posłów do Rady 
Państwa (Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa reprezentowanych, 
1907, nr 17).
 40 Nowy regulamin dorożkarski, “Kuryer Lwowski” 1910, nr 148, s. 6.
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w naczyniach zamkniętych41. Podobnie jak w przypadku ustawy przeciwko opil-
stwu rozporządzenie to miało obowiązywać jedynie na terenie Galicji i Księstwa 
Bukowiny. Jego podstawowym celem było ograniczenie sprzedaży alkoholu 
w butelkach, który był w Galicji sprzedawany w niemal każdym kramie lub 
sklepiku. Rozporządzenie stanowiło, że do sprzedaży tzw. palonych napojów 
wyskokowych w naczyniach o pojemności mniejszej niż 5 litrów wymagane jest 
uzyskanie koncesji. Ponadto, zabroniono sprzedaży tak pakowanego alkoholu 
w miejscach, w których jednocześnie go wyrabiano, zaś osoba ubiegająca się 
o koncesję, obok konieczności spełnienia ogólnych warunków niezbędnych 
do prowadzenia działalności gospodarczej, musiała jeszcze być osobą godną 
zaufania w ocenie władzy politycznej42.

VI. Podsumowanie

Galicyjska ustawa przeciwko opilstwu z 1877 r. stanowiła pierwszy wydany 
wyłącznie dla ziem polskich akt prawny, którego celem było zmniejszenie alko-
holizmu wśród ludności kraju. Stałą się ona również wzorem dla przyszłych 
projektów podobnych ustaw, które z założenia miały obowiązywać w całej 
Przedlitawii. Choć omówiona w opracowaniu ustawa była na przestrzeni lat 
przedmiotem krytyki za zbyt liberalne przepisy, trudno nie doceniać roli jaką 
odegrała dla społeczeństwa Galicji. Jednakże jej pełna ocena nie jest możliwa, 
głównie wobec braku danych obrazujących dokładne spożycie alkoholu w Gali-
cji. Niemniej jednak i te przedstawione w pracy dane dotyczące liczby osób 
skazywanych za popełnienie przekroczeń z tej ustawy pokazują, że jej przyjęcie 
w Galicji było potrzebne. Galicyjska ustawa przeciwko opilstwu z roku 1877 
obowiązywała, po upadku monarchii habsburskiej, dalej na ziemiach byłego 
zaboru austriackiego i to pomimo uchwalenia w 1920 r. pierwszej w odrodzo-
nej Polsce ustawy antyalkoholowej43. Formalne uchylenie mocy obowiązującej 

 41 Rozporządzenie ministerstw handlu i spraw wewnętrznych z dnia 7 października 1904 r. 
zawierające normę dla handlu palonymi napojami wyskokowymi w zamkniętych naczyniach ważną 
na obszarze Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem i na obszarze Księstwa 
Bukowiny (Dziennik Ustaw Państwa dla Królestw i Krajów w Radzie Państwa reprezentowanych, 
1904, nr 121).
 42 Zob. Rozporządzenie ministeryalne w sprawie alkoholizmu, “Wyzwolenie” 1907, nr 6, s. 6-7.
 43 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych 
(Dz. U. 1920, nr 37, poz. 210).



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 40 (3/2017) 84

omawianej ustawy przeciw opilstwu nastąpiło dopiero na podstawie przepisu 
polskiej ustawy przeciwalkoholowej z marca 1931 r.44.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono przede wszystkim rozwiązania prawne przyjęte w uchwalonej 
w 1877 r. przez austriacką Radę Państwa ustawie mającej za cel położenie tamy opil-
stwu, która obowiązywała w Galicji i w Księstwie Bukowiny. Obok omówienia genezy 
prac nad tą ustawą, w artykule na podstawie dostępnych danych, przedstawiono także 
zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem tej ustawy w kraju. Na zakończenie 
zostały ukazane, podejmowane przez rząd wiedeński, próby wprowadzenia w  życie 
przepisów antyalkoholowych - wzorowanych na ustawie galicyjskiej - dla wszystkich 
krajów koronnych Przedlitawii.  

Słowa kluczowe: przeciwdziałanie alkoholizmowi, pijaństwo, prawo, Galicja
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Summary
The following article presents primarily legal measures adopted in 1877 by Austrian 
Council of State in the Act to preclude drunkenness, valid throughout Galicia and the 
Principality of Bukowina. Apart from presenting the genesis of the works, based on 
available data, the practical application of the Act in the country was provided. In the 
ending, the attempts of Vienna based government to implement anti-alcohol regulations 
on the territory of Cisleithania, modeled on Galicia’s Act, were shown.  

Key words: alcoholism prevention, drunkenness, law, Galicia
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Jerzy Nikołajew

Gwarancje państwowe dotyczące 
uprawnień skazanych odbywających 
karę pozbawienia wolności
State guarantees of the persons sentenced and serving imprisonment

Wprowadzenie

Obowiązkiem każdego państwa jest stworzenia optymalnych warunków umożli-
wiających realizację uprawnień swoich obywateli wynikających z norm konstytu-
cyjnych. Stąd też zasada równości wszystkich wobec prawa przyjęta w Konstytucji 
RP nie może być nieuwzględniana w sytuacji ochrony praw osób odbywają-
cych karę pozbawienia wolności1. Ustawodawca zapewnił takie gwarancje także 
w Kodeksie karnym wykonawczym (dalej: kkw) i przyjął rozwiązania chroniące 
prawa skazanych w dość szerokim zakresie2. Uwzględnił przede wszystkim 
uprawnienia dotyczące sfery warunków bytowych, uznając je za podstawowe 
względem innych praw. Trudno polemizować z takim założeniem, gdyż rzeczywi-
ście kwestie dotyczące odpowiedniego wyżywienia, snu, spaceru, wyposażenia cel 
mieszkalnych w sprzęt kwaterunkowy czy zapewnienia opieki medycznej i nad 
osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi wydają się być prostą konsekwencją 
przyjęcia modelu podmiotowego traktowania więźniów. Także segment praw 
skazanych związanych z zatrudnieniem i edukacją umożliwić ma uzyskanie przez 
nich właściwego poziomu zabezpieczenia materialnego, również po odbyciu kary. 
Poza tym unormowania kodeksowe uwzględniły potrzebę utrzymania przez ska-
zanych  kontaktów ze światem zewnętrznym, wykonywania praktyk i korzystania 

 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, 
poz. 483, z późn. zm. 
 2 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.
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z posług religijnych a także prawo do nagród i ulg związanych z wykonywaniem 
kary pozbawienia wolności. Trudno odmówić racji ustawodawcy w zakresie  
przyjęcia przez niego takiego właśnie katalogu uprawnień osób pozbawionych 
wolności, gdyż w przeciwnym razie należałoby zdeprecjonować uznaną przecież 
godność osoby ludzkiej skazanego i polemizować ze słusznością tezy o potrzebie 
kształcenia i zatrudnienia więźniów czy stworzenia im warunków socjalnych 
i bytowych sprzyjających procesowi resocjalizacji. Nie można jednak uznać, że 
przyjęte w tym przedmiocie unormowania noszą cechy optymalnych rozwiązań. 
Zasadnym wydaje  się być prowadzenie krytycznej dyskusji, zwłaszcza wtedy, 
gdy praktyka organów stosujących przepisy nie umożliwia realizacji wszystkich 
słusznych uprawnień osadzonych. Z tego też tytułu w tym właśnie miejscu 
zdecydowano się nie tylko na prezentację aktualnych uregulowań ale także na 
uwzględnienie perspektywy wykonawczej, nie mniej istotnej dla całokształtu 
osiągnięcia celów wykonywanej kary pozbawienia wolności.

Jednocześnie należy mieć pełną świadomość tego, że problematyka doty-
cząca gwarancji państwa w zakresie realizacji uprawnień osób pozbawionych 
wolności była już przedmiotem wcześniejszych badań. Jednak mimo wszystko 
autor zdecydował się na dalszą penetrację naukową biorąc pod uwagę przede 
wszystkim względy doniosłości i implikacji praktycznych zakreślonego w tytule  
zagadnienia a in fine chodzi przecież o uszanowanie każdej istoty ludzkiej, także 
tej przebywającej czasowo w warunkach inkarceracji.

1.  Prawa gwarantujące warunki bytowe

Należy wyraźnie podkreślić, że z punktu widzenia interesu samych skazanych 
najważniejszy segment ich uprawnień związany jest z prawem do uzyskania przez 
nich właściwych warunków bytowych a te identyfikowane są najczęściej poprzez 
zapewnienie im odpowiedniego wyżywienia. Zresztą poziom wyżywienia od 
zawsze był wyznacznikiem opinii skazanych na temat tego „jak się tu siedzi”. 
Takie obiegowe określenie na trwałe wpisało się w specyfikę zakładów karnych 
i w ekstremalnych sytuacjach było bezpośrednią przyczyną podejmowania tzw. 
głodówek więziennych i innych aktów nieposłuszeństwa wobec administracji 
penitencjarnej. Niewątpliwie na negatywną opinię na temat wyżywienia więzien-
nego mogą wpływać takie czynniki jak niskie stawki żywieniowe ograniczające 
poziom jakości i kaloryczności więziennych posiłków. Jednak trzeba pamiętać, 
że kwestie wyżywienia więziennego zostały dość szczegółowo uregulowane 
w przepisach rangi ustawowej (głównie w kkw) oraz w aktach wykonawczych 
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do nich. W art. 109 kkw jako regułę przyjęto podawanie trzech posiłków w ciągu 
dnia o odpowiedniej wartości odżywczej, z tym że jeden z podawanych posiłków 
powinien być gorący. Poza tym postanowiono, że posiłki te powinny odpowia-
dać określonym normom odżywczym (kalorycznym) i uwzględniać także inne 
wymogi. Te z kolei dotyczą rodzaju wykonywanej pracy i wieku skazanego. 
Jeszcze jednym wyznacznikiem jest także uwzględnianie możliwości podawania 
posiłków przygotowanych zgodnie z wymogami religijnymi lub kulturowymi. 
Inną kategorię stanowi osobne wyżywienie osób chorych, gdyż ci otrzymują je 
według wskazań lekarza. Przepisem szczegółowo określającym zasady wyży-
wienia skazanych jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 
2003 r.  w sprawie określenia  wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju 
diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śled-
czych3. Na tej podstawie ustalono wartość dziennej normy wyżywienia, która 
powinna zawierać nie mniej niż 2.800 kcal w artykułach żywnościowych dla 
osadzonych w wieku do ukończenia 18 roku życia. Natomiast dla pozostałych 
osadzonych normę obniżono do 2.600 kcal. Jednocześnie przyjęto stosować 
procentową zawartość składników odżywczych, która według wartości dziennej 
powinna wynosić w posiłkach odpowiednio: białko (10-15%), tłuszcze (poni-
żej 30%), węglowodany (50-65%). Także przewidziano możliwość korzystania 
z odpowiedniej diety żywieniowej i tu przyjęto podział na normę wyżywienia 
podstawową i dla młodocianych oraz dietę lekkostrawną i cukrzycową. Dla 
osadzonych zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych w dniach 
wykonywania pracy przewidziano dodatkową normę wyżywienia zawierającą 
nie mniej niż 1.000 kcal. Jako regułę przyjęto też traktować, że nie pobrane przez 
osadzonego wyżywienie w danym dniu w godzinach wydawania posiłków nie 
podlega wydaniu w późniejszym terminie (nie wypłaca się też za nie ekwiwalentu 
pieniężnego).  W przypadku osadzonych chorych decyzję o sposobie ich leczenia 
podejmuje lekarz zlecający określoną dietę. Natomiast wykaz produktów zabro-
nionych przy sporządzaniu posiłków dla diety lekkostrawnej i cukrzycowej został 
określony w stosownym załączniku do omawianego rozporządzenia. Możliwe 
jest także zlecenie przez lekarza indywidualnego wyżywienia, w którym dość 
rygorystycznie określa się zasady takiego wyżywienia. Chodzi tu na przykład 
o liczbę i godziny wydawania posiłków w ciągu doby, kaloryczność dobową, 
procentową zawartość składników odżywczych, zabronione sposoby przyrządza-
nia produktów, listę produktów zabronionych, czas na jaki zleca się określone 
wyżywienie. Natomiast w sytuacji kiedy osadzony przebywa w pomieszczeniu, 

 3 Dz.U Nr 167, poz. 1633.
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w którym temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza administracja więzienna 
zobowiązana jest zapewnić mu dodatkowe napoje poza tymi, które dostarcza 
wraz z posiłkami4. 

Warto także zwrócić uwagę na wysokość stawek wyżywienia, gdyż te często 
stanowią przedmiot dyskusji  osób pozbawionych wolności i opinii społecznej 
kształtowanej poza więzieniem. Aktualne stawki dzienne określono na poziomie 
4,80 zł. I taka kwota powinna zapewnić całodzienne wyżywienie jednego osadzo-
nego żywionego według stawki podstawowej (podobne stawki przewidziane są np. 
w szpitalach publicznych). Dopuszcza się jednak oszczędności lub przekroczenia 
wysokości stawek dziennych w wysokości do 10% a w szczególnych sytuacjach 
nawet do 20%. Chodzi tu o sezonowość występowania artykułów spożywczych na 
rynku i zróżnicowanie cenowe w tym czasie, jednak takie wahania nie powinny 
mieć wpływu na zmniejszenie objętości i kaloryczności posiłków. W przypadku 
diety lekkostrawnej można także podwyższyć obowiązującą stawkę dzienną, ale 
nie więcej niż o 20%. Jeszcze inna możliwość podwyższenia tych stawek wiąże 
się z przekroczeniem do 30% wysokości stawek dziennych norm wyżywienia 
w dniach świąt państwowych i kościelnych ustawowo wolnych od pracy.  Decyzje 
w tym zakresie podejmuje dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, którego 
jednak pozbawiono możliwości podwyższenia stawki żywieniowej w przypadku 
wyżywienia uwzględniającego wymogi religijne i kulturowe. Generalnie kwestie 
ekonomiczne (kosztowe) determinują „niechęć” dyrektorów zakładów karnych 
do podwyższania stawek żywieniowych z jakiegokolwiek powodu5.

Poza zapewnieniem odpowiednich warunków wyżywienia obowiązkiem 
administracji zakładu karnego (aresztu śledczego) jest stworzenie odpowied-
nich warunków socjalno-bytowych, zwłaszcza w celi mieszkalnej. Zgodnie 
z postanowieniami art. 110 § 2 kkw skazanym przysługuje prawo do korzysta-
nia z powierzchni celi mieszkalnej nie mniejszej niż 3 metry kwadratowe, bez 
względu na to czy jest to cela wieloosobowa czy jednoosobowa. Uprawnienie 
o takim charakterze nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji przeludnienia 
więzień i niemożności zapewnienia odpowiedniej powierzchni mieszkalnej dla 
jednego więźnia (minimalna powierzchnia przyjęta przez polskiego ustawodawcę 

 4 Zob. także D. Gajdus, B. Gronowska, Europejskie standardy traktowania więźniów 
(Rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i polityki penitencjarnej). 
Zarys wykładu, Toruń 1998, s. 61-63.
 5 Zob. J. Nikołajew, Prawo osób pozbawionych wolności do wyżywienia przygotowanego 
według wymogów religijnych. Regulacje normatywne a trudności praktyczne, „Kościół i Prawo” 
nr 2/2015, s. 49-50.
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należy do najniższych w systemach penitencjarnych państw europejskich)6. 
Niezapewnienie tej normy może być pojmowane w kategoriach traktowania 
skazanych jako sprzecznych z Europejską Konwencją o Zapobieganiu Torturom 
i Nieludzkiemu oraz Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu7. Przedstawiciele 
tego organu (czyli, CPT) kontrolujący polskie jednostki penitencjarne w 1996, 
2000 i 2004 r.  uznali, że ta powierzchnia powinna wynosić 4 mkw. Powyższa 
kwestia miała o tyle istotne znaczenie, że w 2008 r. polski Trybunał Konstytu-
cyjny badał zgodność treści art. 110 par. 2 kkw z ustawą zasadniczą8. Krajowy 
sąd konstytucyjny powołał się tu na orzecznictwo Sądu Najwyższego, na podsta-
wie którego osadzenie skazanego lub aresztanta w warunkach celi mieszkalnej 
mniejszej niż 3 mkw (a nie 4 mkw) może być traktowane w kategoriach deliktu 
konstytucyjnego. Stąd też na podstawie omawianego orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego administracje zakładów karnych zobowiązano do tworzenia 
w trybie pilnym takich warunków odbywania kary pozbawienia wolności, które 
zapewniałyby bezwarunkowo odpowiednią powierzchnię mieszkalną. Działanie 
wspomnianych wyżej organów było konsekwencją wcześniej złożonej skargi kon-
stytucyjnej skazanego Jacka Garbacza, w której ten dowodził, że osadzanie więź-
niów na czas określony w celi, której powierzchnia na jedną osobę wynosi mniej 
niż 3 mkw, narusza wolności konstytucyjne w postaci konieczności traktowania 
w sposób humanitarny w okresie odbywania kary pozbawienia wolności, łamie 
zakaz karania w sposób okrutny, nieludzki i poniżający, ogranicza konstytucyjne 
prawa oskarżonego w sposób sprzeczny z zasadą proporcjonalności oraz narusza 
zasady przyzwoitej legislacji i dostatecznej określoności przepisów prawa przez 
niepełne i niedookreślone uregulowanie pojęcia „czas określony”.  Tym samym 
J. Garbacz uznał, że naruszone zostały jego uprawnienia wynikające z treści art. 
31 ust. 3, art. 40, art. 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji RP. W konsekwencji takiego 
rozstrzygnięcia takiego kazusu J. Garbacza, administracje większości zakładów 
karnych i aresztów śledczych zmuszone zostały do „sztucznego zwiększenia swo-
jej nominalnej pojemności poprzez adaptację na cele mieszkalne pomieszczeń 

 6 Przykładowo wynosi ona: w Austrii- 6 mkw, w Belgii – 9 mkw, w Bośni i Hercegowinie -4 
mkw, na Cyprze- 9,5 mkw, w Czechach -3,5 mkw, w Danii- 6-7 mkw, w Finlandii- 7 mkw, w Gre-
cji- 10 mkw, w Hiszpanii- 6 mkw, w Holandii- 10 mkw, w Irlandii- 6-10 mkw, w Islandii- 6-10 
mkw, w Niemczech- 7 mkw, w Norwegii- 6-10 mkw, w Portugalii- 7 mkw, w Turcji- 8-9 mkw, we 
Włoszech- 9 mkw, w Rumunii- 6 mkw, w Chorwacji- 8 mkw, w Bułgarii- 6 mkw. Zob. R. Walmsley, 
Further developments in the prison systems of central and eastern Europe- achievements, problems 
and objectives, Helsinki 2003, s. 15.
 7 Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu lub karaniu z 26 listopada 1987 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238, z późn. zm. 
 8 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2008 r., SK 25/07, OTK – A2008/4/62, Dz. 
U. Nr 96, poz. 620.
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niemieszkalnych. Taka sytuacja niekorzystnie wpłynęła na faktyczną realizację 
uprawnień osadzonych do korzystania z określonej pojemności cel9.

Jednocześnie ustalono konieczność wyposażenia więziennych cel mieszkal-
nych w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy, osobne miejsce do spania, odpowied-
nie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza, odpowiednią temperaturę 
i oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy.  Analizując poszcze-
gólne uprawnienia o charakterze socjalno-bytowym należy zwrócić uwagę przede 
wszystkim na prawo do osobnego miejsca do spania, a nie np. osobnego łóżka. 
Z pozoru wydaje się, że pojęcia „łóżka” i „miejsca do spania” jest tożsame, jednak 
biorąc pod uwagę praktyczną realizację tego uprawnienia problem może być 
dużo poważniejszy. Okazuje się , że miejsce do spania niebędące łóżkiem może 
oznaczać konieczność snu, np. na materacu rozłożonym na podłodze w celi 
mieszkalnej, co w konsekwencji prowadzić może do wewnętrznych podzia-
łów uprawnień więźniów w ramach tej samej celi mieszkalnej na tych, którym 
wyznaczono osobne łóżko do spania i na tych których „zmuszono” do spania na 
materacu (sienniku). Z oczywistych względów takie różnicowanie nosi znamiona 
dyskryminacji uprawnień osób o identycznym statusie prawnym i z tego punktu 
widzenia wydaje się być niedopuszczalne pod jakimkolwiek warunkiem10. 

Poza tym przeludnienie cel mieszkalnych uniemożliwia skazanym i tym-
czasowo aresztowanym korzystanie z uprawnień do korzystania z innego poza 
miejscem do spania, sprzętu kwaterunkowego. Chodzi tu przede wszystkim 
o wyposażenie w niezbędne do codziennej egzystencji w celi, czyli przedmioty 
typu : stoły, szafki, taborety i pomieszczenia toaletowe. Obowiązkiem administra-
cji zakładu karnego jest zapewnienie takiej ilości tego sprzętu, ażeby umożliwić 
osadzonym bezkonfliktowe funkcjonowanie w obrębie celi mieszkalnej. Przepi-
sem szczegółowo odnoszącym się do rodzaju i ilości wyposażenia kwaterunko-
wego osadzonych jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 
2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych11. W tym akcie wykonawczym dokładnie wymieniono  
poszczególne składniki wyposażenia cel mieszkalnych oraz innych pomieszczeń, 
w których osadzeni mogą przebywać czasowo. Chodzi tu np. o izby chorych, sale 
szpitalne, pomieszczenia przeznaczone do dokonywania zakupów artykułów 

 9 Zob. także A. Nawój-Śleszyński, Problemy zapewnienia bezpieczeństwa osobistego oso-
bom pozbawionym wolności przez administrację więzienną w warunkach przeludnienia jednostek 
penitencjarnych, [w:] S. Lelental, G.. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego 
wykonawczego, Białystok 2009, s. 229n.
 10 Zob. M. Kuć, Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, 
s. 67.
 11 Dz. U. 186, poz. 1820.
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żywnościowych, pomieszczenia  przeznaczone do odbywania widzeń. Jedno-
cześnie wymieniono te elementy wyposażenia osadzonych, które przeznacza się 
do ich osobistego użytku. Dotyczy to, np. odzieży i obuwia stosownego do pory 
roku, bielizny osobistej, środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej 
i   porządku w celi mieszkalnej, naczyń, kubków potrzebnych do spożywania 
posiłków. Jednocześnie ustalono okres używalności takich przedmiotów oraz 
sposób postępowania w razie ich  zniszczenia lub utraty. I chociaż przewidziano 
odpowiedzialność o charakterze majątkowym w związku ze zniszczeniem lub 
uszkodzeniem tych przedmiotów, to postępowanie egzekucyjne w sprawie tych 
należności jest częstokroć umarzane12.

Także w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu, niezbędnego dla zacho-
wania równowagi psychicznej i fizycznej zabezpieczono osadzonym dostęp do 
wentylacji powietrza i odpowiedniej temperatury. Przyjęto także określone 
standardy związane z oświetleniem celi mieszkalnej umożliwiające czytanie 
i wykonywania prac. Takie postanowienia ustawodawcy  miały w jego zamyśle 
stworzyć choćby minimalne warunki do humanitarnego traktowania osoby 
ludzkiej skazanego. Jednak w praktyce, o czym świadczyć mogą  skargi pocho-
dzące od skazanych, warunki socjalno-bytowe stanowią główną treść większości 
zarzutów kierowanych pod adresem administracji więziennej13. 

Niezależnie od wcześniej wymienionych uprawnień skazanym przyznano im 
także prawo do wypoczynku, rozumianego w kategoriach możliwości spaceru 
i snu. Zgodnie z art. 112 par. 1 kkw chodzi o co najmniej godzinny spacer w ciągu 
doby i ustalenie w porządku wewnętrznym zakładu karnego ośmiogodzinnego 
czasu przeznaczonego na sen (po 1 lipca 2015 r. skazanemu nie przysługuje już 
prawo do spaceru w trakcie konwojowania). W kategoriach gwarantujących 
realizację uprawnień socjalno-bytowych może być traktowane także prawo do 
zakupów i otrzymywania paczek oraz prawo do uzyskania zapomogi a także 
świadczeń leczniczych. W art. 113a kkw zapewniono skazanym prawo doko-
nywania zakupów artykułów żywnościowych i tytoniowych z częstotliwością 
co najmniej 3 razy w miesiącu. W kategoriach nowych (po 2015 r.) rozwiązań 
ustawowych traktować należy możliwość otrzymywania przez skazanych paczek 
żywnościowych przygotowanych w kantynie więziennej, po uprzednim złożeniu 
zamówienia przez skazanego lub osobę najbliższą. Jednak koszty przygotowania 

 12 Zob. J. Zagórski, Przeludnienie polskich zakładów karnych i aresztów śledczych – jego 
uwarunkowania i skutki, [w:] H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania 
wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Poznań-
-Gdańsk-Warszawa 2008, s. 402-403.
 13 Zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009, s. 61.
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takiej paczki ponosić muszą sami skazani albo ich osoby najbliższe. W ten spo-
sób wykluczono możliwość dostarczania paczek przygotowanych poza więzie-
niem. Taka zmiana miała wpłynąć na wyeliminowanie przypadków dostarczania 
w paczkach przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych (telefony komór-
kowe, narkotyki). Jednocześnie przewidziano możliwość dostarczania osadzo-
nym paczek „nieżywnościowych” zawierających niezbędną odzież, bieliznę, 
obuwie, środki higieny, a także w ograniczonym stopniu lekarstwa14.

Inną formą realizacji uprawnień socjalno-bytowych jest również prawo do 
dokonywania zakupów artykułów znajdujących się w ofercie handlowej tzw. 
więziennych kantyn, czyli sklepów dla skazanych. Z jednej strony umożliwia 
to prawo do uzupełniania produktów według osobistego uznania osadzonych 
a z drugiej strony jest gwarantem kontroli ze strony administracji więziennej15.

Poza tym w art. 114 kkw ustawodawca przewidział możliwość przyznania 
miesięcznej zapomogi skazanym nie mającym możliwości zarobkowania i nie 
posiadających niezbędnych środków materialnych. Ustalono przy tym, że organem 
uprawnionym jest dyrektor zakładu karnego a wysokość takiej zapomogi nie może 
przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników16.

Trzeba też uwzględnić, że w art. 115 kkw przyznano skazanemu prawo do 
otrzymywania bezpłatnego świadczenia zdrowotnego oraz leków i artykułów 
sanitarnych. Jednak na  mocy tego samego przepisu ograniczono im prawo 
swobody wyboru lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza 
dentysty oraz szpitala17. Umożliwiono jednak prawo do bezpłatnego uzyskania 
protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w sytuacji, gdyby 
brak tych przedmiotów mógł pogorszyć stan ich zdrowia albo uniemożliwić 
dalsze odbywanie kary. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia szczegółowo określił warunki i sposób zaopatrzenia 
osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze18. W tym rozporządzeniu określono 

 14 Zob. J. Nikołajew, Kodeks karny wykonawczy po 1 lipca 2015 r. Wybrane problemy prawno-
-penitencjarne, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 4(64), s. 57-73.
 15 Zob. B. Stańdo-Kawecka, Europejskie standardy bezpieczeństwa więźniów, [w:] T. Bulenda, 
A. Rzepliński (red.), Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Warszawa 2015, s. 
75-76.
 16 Zob. T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa 
karnego, Warszawa 2004, s. 242.
 17 Takie rozwiązanie stanowi wyłom od zasad określonych w art. 55 ust. 2a ustawy z 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. 
U. z 2008, Nr 164, poz. 164 z późn. zm.
 18 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. ( Dz. U. Nr 204, poz. 
1986).  O tym jak skomplikowane mogą być kwestie związane z zapewnieniem właściwej opieki 
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warunki sposób zaopatrzenia osadzonych w te przedmioty bezpłatnie  oraz 
warunki odpłatności w wypadkach, gdy nie są spełnione przesłanki do uzy-
skania ich bezpłatnie. Podstawowym problemem w tym zakresie (co zostało 
uwzględnione również w Rozporządzeniu) pozostaje bezpłatne oprotezowanie 
jamy ustnej obejmującej wykonanie protezy szczęki i żuchwy. Przyjęto przy tym 
stosowną procedurę składania wniosków w tej sprawie a jego wzór umieszczony 
został w załączniku do tego przepisu. Uznano za zasadę wykonywanie protez 
szczęki lub żuchwy raz na pięć lat. Jednak prawo do bezpłatnego oprotezowania 
obwarowano dwoma dodatkowymi warunkami. Pierwszy to ten związany z przy-
padkiem osadzonych u których po wyleczeniu zębów i stanów zapalnych błony 
śluzowej jamy ustnej oraz po usunięciu korzeni zębów niezdatnych do wyleczenia 
i kamienia nazębnego stwierdzono brak co najmniej sześciu zębów w szczęce 
lub żuchwie. Drugi łączny warunek wymaga tego, ażeby osadzonemu do końca 
kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem pozostały co 
najmniej dwa lata od daty złożenia przez niego przedmiotowego wniosku19. 

W tym samym akcie prawnym znalazły się także postanowienia dotyczące 
świadczeń medycznych w przypadku osób pozbawionych wolności dokonują-
cych samouszkodzeń ciała. Przyjęto osobny moduł postępowania, zwłaszcza 
w przypadku  osób „po samouszkodzeniach”, które po przetransportowaniu do 
szpitala więziennego nie wyrażały zgody podjęcie albo kontynuację leczenia. 
Poza tym określono sposób postępowania z osobami zarażonymi chorobami 

medycznej osobom pozbawionym wolności świadczyć może ilość i rodzaj przepisów wydanych 
w tym zakresie. Oprócz wspomnianego wyżej rozporządzenia kwestie szeroko rozumianej opieki 
medycznej w zakładach karnych i aresztach śledczych uregulowane zostały w następujących aktach 
prawnych: ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. 
z 2009 r. , Nr 52, poz. 417 z póżn.zm.); ustawa z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 
123, poz. 849z późn.zm.); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 marca 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli 
zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr. 55, poz. 490 z późn.
zm); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do 
osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 5, poz. 40); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 lutego 2011 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu  dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla 
osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 39, poz. 203); Rozporzą-
dzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla 
osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń 
zdrowotnych osób pozbawionych wolności ( Dz.U. z 2012 r., poz. 547); Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty 
lecznicze dla osób pozbawionych wolności, (Dz. U. z 2012 r. poz. 738).
 19 Zob. J. Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2006, s. 171.
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zakaźnymi poprzez określenie odpowiedniej procedury dotyczącej wykonania 
niezbędnych zabiegów profilaktyczno-sanitarnych i obserwacji. Osobne miejsce 
w rozporządzeniu poświęcono kwestiom wystawianych świadectw lekarskich, 
gdzie określono kto i na czyje żądanie wystawia świadectwo lekarskie o stanie 
zdrowia osoby pozbawionej wolności (zresztą wzór takiego świadectwa stanowi 
załącznik do rozporządzenia). Poza świadectwami lekarskimi przewidziano także 
konieczność wydawania opinii przez lekarzy więziennych w ściśle określonych 
przypadkach. Zaliczono do nich opinie w sprawach stosowania niezbędnych 
odstępstw od regulaminu (w szpitalu więziennym, izbie chorych, wobec osób 
przewlekle chorych, rekonwalescentów, kobiet ciężarnych i karmiących). Opinia 
lekarza więziennego wymagana jest także w sprawie zezwolenia na otrzymanie 
paczki z lekami i środkami medycznymi oraz dopuszczalności wymierzenia 
i wykonania kary dyscyplinarnej  umieszczenia w celi izolacyjnej20. 

Osobne postanowienia zawarte w rozporządzeniu dotyczyły także badań 
wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych oraz wystawiania świadectwa 
lekarskiego o stanie zdrowia osoby opuszczającej zakład karny lub areszt śledczy. 
Poza tym w Rozporządzeniu uregulowano także sposób postępowania z kobie-
tami ciężarnymi w okresie połogu oraz w stosunku do osób, u których istnieje 
podejrzanie zaburzenia psychicznego, upośledzenia umysłowego, uzależnienia 
od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. Osobno potraktowano 
sposób postępowania w przypadku osób odmawiających przyjmowania posiłków, 
a te związano z koniecznością dokonywania pomiarów masy ich ciała, ciśnienia 
tętniczego krwi i tętna21.

Jednak spore trudności praktyczne wynikają z konieczności zapewnienia 
odpowiednich warunków osobom pozbawionym wolności ze względu na ich 
niepełnosprawność albo wiek. W przypadku osób niepełnosprawnych problem 
staje się poważny, zwłaszcza wtedy kiedy weźmie się pod uwagę dane statystyczne 
dotyczące ilości osadzonych niepełnosprawnych. Według danych pochodzących 
z 2014 r. na 78 tys. osadzonych, ponad 4 tys. zostało zakwalifikowanych zostało 
do osób niepełnosprawnych, z czego 42 to osoby, które w tym czasie poruszały 
się na wózkach inwalidzkich. Taki stan rzeczy „zmusił” Służbę Więzienną do 
przygotowania odpowiednio wyposażonych cel dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich22. 

 20 Zob. Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007, s. 149.
 21 Zob. A. Iwanowska, Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 kkw, 
Warszawa 2013, s. 18.
 22 www.bip.ms.gov.pl/ministerstwo/statystyka-w-wiezieniu/html [dostęp: 29.04.2017 r.].
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 Należy również uwzględnić to, że zgodnie z linią orzeczniczą Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC) brak właściwej opieki lekarskiej może 
być traktowany w kategoriach naruszenia art. 3 Konwencji. Taka linia orzeczni-
cza Trybunału wynika z uzasadnień wyroków w sprawach dotyczących państwa 
polskiego. Chodzi tu o wyroki dotyczące kazusów Terlecki przeciwko Polsce, 
Jabłoński przeciwko Polsce i Kudła przeciwko Polsce23. Taka sama linia orzecz-
nicza Trybunału uwzględniona została także w innych sprawach, w których 
pozwanymi były inne państwa-strony Konwencji. Chodzi tu np. o sprawę Dougos 
przeciwko Grecji24 czy sprawę Valasinas przeciwko Litwie25. W obydwu przy-
padkach powyższe skargi były rozpatrywane w kontekście art. 3 Konwencji, 
której naruszenie związane było z niezapewnieniem odpowiedniego leczenia 
osób pozbawionych wolności. W tym czasie utworzonych było 248 cel dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie i 84 cele dla osadzonych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Najwięcej takich cel przygotowano w jednostkach peni-
tencjarnych okręgu warszawskiego, poznańskiego i łódzkiego. Według danych 
z października 2014 r. w polskich więzieniach przebywało dokładnie 4845 osób, 
z czego 280 to osoby z niepełnosprawnością mowy, 362- słuchu, 750-wzroku, 
117-inne, 543-problemy kończyn górnych, 1206- problemy narządu ruchu, 
1908-pozostałe niepełnosprawności niewidoczne. Z takiego raportu Służby 
Więziennej wynika, że najwięcej problemów dotyczy zapewnienia właściwych 
warunków osobom z niepełnosprawnością ruchową26.

Osobną kategorię skazanych stanowią osoby w tzw. wieku senioralnym 
wobec których nie stosuje się jednak żadnych specjalnych uprawnień wynika-
jących z osiągnięcia przez nich odpowiedniego wieku. Wciąż brakuje przesłanek 
dających możliwość zastosowania wobec takich osób możliwości warunko-
wego przedterminowego zwolnienia, z uwagi na tzw. podeszły wiek więźnia. 
W rezultacie, według statystyk Służby Więziennej z czerwca 2015 r. w polskich 
zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało 2829 osadzonych, któ-
rzy przekroczyli 60 rok życia. Po nowelizacji kkw, od lipca 2015 r. zwiększono 
możliwość stosowania w większym, niż dotychczas zakresie wobec sprawców 
przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, 
kar nieizolacyjnych polegających m.in. na obowiązku pozostawania w miejscu 

 23 Wyrok ETPC z 3 lipca 2003 r., sprawa Terlecki przeciwko Polsce, sygn. 56552/00; wyrok 
ETPC z 21 grudnia 2000 r., sprawa Jabłoński przeciwko Polsce, sygn. 33492/96; wyrok ETPC z 26 
października 2000 r., sprawa Kudła przeciwko Polsce, sygn. 30210/96.
 24 Wyrok ETPC z 6 marca 2001 r., sprawa Dougos przeciwko Grecji, sygn. 40907/98.
 25 Wyrok ETPC z 24 lipca 2001 r., sprawa Valasinas przeciwko Litwie, sygn. 44558/98.
 26 Zob. E. Szlęzak-Kawa, Niepełnosprawni też siedzą, „Forum Penitencjarne” nr 11/2014, s. 
13-15.
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stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu. Takie rozwiązanie dotyczy 
możliwości wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego i mogłoby 
stanowić alternatywę dla konieczności stosowania kar izolacyjnych w sytuacji 
nieracjonalności wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób, które 
bardziej potrzebują podjęcia opieki, aniżeli więziennej resocjalizacji27.

2. Prawo do łączności ze światem zewnętrznym

Zasadniczym celem wykonywania kary pozbawienia wolności (tak samo jak egze-
kucji postanowień o tymczasowym aresztowaniu) jest izolacja skazanego w warun-
kach uniemożliwiających mu swobodny kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. 
Jednak nie jest możliwa (ani celowa) pełna izolacja w sytuacji realizacji założeń 
resocjalizacyjnych celów kary pozbawienia wolności, skoro w art. 67 par. 3 kkw 
podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym uznano za pod-
stawową metodę wykonywania kary izolacyjnej. Poza tym w art 102 pkt.2 kkw 
utrzymywanie więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi zaliczono do kategorii 
najważniejszych uprawnień skazanego w trakcie jego pobytu w więzieniu. Jednak 
uznano, że nie tylko osoby bliskie będą miały pozytywny wpływ na proces resocja-
lizacji, ale ten nie będzie prawidłowy bez uwzględnienia potrzeby komunikowania 
się z podmiotami, o których mowa w art. 38 par. 1 kkw. Do tej grupy ustawodawca 
zaliczył przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje 
pomocne w społecznej readaptacji skazanych a także kościoły a także inne związki 
wyznaniowe oraz osoby godne zaufania. Kontakt ze światem zewnętrznym w  myśl 
postanowień art. 102 pkt. 6 kkw to także uprawnienie skazanych do korzystania 
z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia, telewizji, książek 
i prasy. Przy tym wydaje się, że jest to najbardziej „oszczędna” i niewymagająca 
zbytniego zaangażowania personelu więziennego forma uczestnictwa skazanych 
realizowanej za więziennym murem (jednocześnie z punktu widzenia samych 
osadzonych propozycja najbardziej atrakcyjna). Jednak bierny charakter uczest-
nictwa w życiu pozawięziennym umożliwia skazanym jedynie odbiór (pasyw-
ność) a nie kreowanie nowych kontaktów. Natomiast rodzajem bezpośrednich 
relacji skazanych są ich kontakty z rodziną, prawo do widzeń, prawo do otrzymania 
paczki z żywnością, prawo do kontaktu z duchownym a także kontaktu z obrońcą, 
pełnomocnikiem, kuratorem i przedstawicielem ustawowym. Jeszcze inna forma 
wynikająca z możliwości łączności ze światem zewnętrznym to uprawnienie do 

 27 Zob. tamże, Seniorzy za kratami, „Forum Penitencjarne” nr 7/2015, s. 14-15.
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składania skarg, wniosków i próśb (art. 102 pkt. 10 kkw) i prawo do prowadzenia 
korespondencji urzędowej bez cenzury oraz do kontaktu z rodziną28. Chodzi tu 
np. o możliwość korzystania ze skype’a  a także prawo do dostępu do Biuletynu 
Informacji Publicznej, sądu elektronicznego, strony internetowej Służby Więziennej 
czy serwisu prawniczego „LexPolonica”. Utrudnienia w realizacji takich kontaktów 
mogą być traktowane w kategoriach naruszenia art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, który 
wyraźnie stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W raporcie 
Rzecznika Praw Człowieka (dalej: RPO) z działalności Krajowego Mechanizmu 
Prewencji w 2013 r. podkreślono praktyczne trudności w realizacji tych konstytu-
cyjnych uprawnień (kontakt za pomocą skype’a miał z założenia umożliwić kontakty 
o charakterze rodzinnym). W kwietniu 2014 r. rozpoczął się pilotażowy program 
polegający na nie dłuższej niż 15 minut rozmowie osadzonych będących rodzicami 
lub opiekunami prawnymi dzieci do 15 lat, cudzoziemcami oraz skazanymi, których 
osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich pobytu albo ich 
sytuacja zdrowotna, rodzinna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie. 
Ustalono, że osadzeni w zakładach karnych typu półotwartego i otwartego mogą 
rozmawiać przez skype’a swobodnie, natomiast odbywający karę pozbawienia 
wolności zakładzie typu zamkniętego zmuszeni są do korzystania z komunikatora 
internetowego pod kontrolą funkcjonariuszy, gdyż administrator skype’a nie wyraził 
zgody na nagrywanie rozmów. Trudności mogą dotyczyć także tych osób, które 
nie posiadają komputera podłączonego do sieci internetowej albo być związane 
z ograniczonymi możliwościami zakładów karnych z wyodrębnieniem stanowisk 
komputerowych odpowiednio wyposażonych w dostęp do Internetu, kamerkę inter-
netową i słuchawki. Niezależnie od problemów w tym zakresie kontakt za pomocą 
komunikatora internetowego wydaje się być nową i atrakcyjną formą utrzymywania 
przez skazanych kontaktów z osobami najbliższymi29.

3. Prawo do zatrudnienia

Należy zauważyć, że wobec skazanych stosuje się różnorodne sposoby oddzia-
ływania, które w zasadzie powinny korelować z celami bezpiecznego pobytu 
skazanych w warunkach zakładu karnego. I tak, zgodnie z przepisem art. 67 § 

 28 Tzw. kwestie skargowe więźniów zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spra-
wiedliwości z 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz. U. Nr 151, poz. 1467.
 29 Zob. A. Łupińska, Wideorozmowy, „Forum Penitencjarne” nr 10/2014, s. 12-13.
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3 kkw, w oddziaływaniu na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę, 
zwłaszcza taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodo-
wych. Takie rozwiązanie przyznaje zatrudnieniu priorytet wśród innych środków 
oddziaływania i stanowi jednocześnie zobowiązanie do szczególnej dbałości 
o jego prawidłowe stosowanie. Obok zdobywania kwalifikacji celem zatrud-
nienia skazanych jest również przysporzenie korzyści ekonomicznych samym 
skazanym, ich rodzinom i społeczeństwu30.

Praca zajmuje istotną (podstawową) pozycję nie tylko w samym katalogu 
oddziaływań na skazanych, lecz także na gruncie wszystkich przepisów regulują-
cych wykonywanie kary pozbawienia wolności. Jej szczególne znaczenie wynika 
z roli, jaką praca pełni w resocjalizacji skazanych. Sprzyja jej kształtowanie u skaza-
nych postaw i zachowań prospołecznych (przede wszystkim w przypadku wykony-
wania pracy w zespole), wykształcenie nawyku pracy i poczucia odpowiedzialności, 
racjonalne wykorzystywanie czasu, które ogranicza występowanie negatywnych 
zjawisk związanych z izolacją i bezczynnością, przede wszystkim - podkultury 
więziennej31. Aby praca skazanych mogła prawidłowo pełnić stawiane jej cele, 
musi być realizowana zgodnie z pewnymi zasadami. Wykonywana przez skazanych 
musi być przede wszystkim produktywna, aby skazani czuli i rozumieli potrzebę 
i użyteczność wykonywanej pracy. Powinna być organizowana z myślą o przyszłości 
skazanych oraz wykorzystywać takie formy i metody pracy, które będą maksymal-
nie zbliżone do obowiązujących na wolności. Należy też dążyć do tego aby była 
odpowiednia, w miarę możliwości, ze względu na zawód i przydatność do pracy na 
wolności, połączona z wyuczeniem zawodu, zespołowa, wynagradzana tak samo 
jak praca wykonywana na wolności. Nie powinna być dodatkową dolegliwością 

 30 Zatrudnienie należy do katalogu instytucji o podstawowym znaczeniu dla wykonywa-
nia kary pozbawienia wolności. Realizuje funkcje wychowawcze, ekonomiczne, terapeutyczne 
i porządkowe (zob. T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna, s. 179).
 31 Praca jest okazją do nabywania kwalifikacji zawodowych, z których skazany będzie mógł 
skorzystać po zwolnieniu z zakładu karnego, daje również możliwość wykorzystania już posia-
danych umiejętności, a tym samym zapobiega ich utracie. W przypadku wykonywania pracy za 
wynagrodzeniem skazany ma możliwość wywiązania się z ciążących na nim zobowiązań, np. ali-
mentów, odszkodowania itp. Może również wspierać finansowo swoją rodzinę, co nie jest obojętne 
dla odnowienia i pogłębienia więzi z rodziną, stanowiących istotne wsparcie dla całego procesu 
resocjalizacji. Pozytywne znaczenie zatrudnienia związane jest także z nabywaniem uprawnień 
emerytalnych. Zgodnie z przepisem art. 127 kkw okresy pracy wykonywanej w trakcie odbywania 
kary pozbawienia wolności, za które skazanemu przysługuje wynagrodzenie, z wyjątkiem prac, 
o których mowa w art. 123a § 1 - 3 kkw, są tzw. okresami składkowymi. Taka regulacja normatywna 
zapobiega dyskryminacji skazanych, dając im prawo do korzystania z uprawnień przysługujących 
innym pracownikom. Kolejną kwestią, na którą zwraca się uwagę, uznając priorytetową rolę pracy, 
są względy organizacyjne. Można bowiem w tym samym czasie objąć nią relatywnie dużą liczbę 
skazanych i zająć im stosunkowo dużo czasu w ciągu dnia (zob. M. Kuć, M. Gałązka, dz. cyt., s. 29).
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dla wykonującego ją skazanego. Należy jej się taka sama ochrona jaką obejmuje 
się  pracę wykonywaną w warunkach wolnościowych32. 

Zgodnie z treścią art. 123 § 1 kkw praca skazanego jest odpłatna, z zastrzeże-
niem art. 123a kkw. Zasady wynagradzania za pracę ustala się w porozumieniu 
zawieranym przez dyrektora zakładu karnego lub w umowie zawieranej przez 
skazanego. Przy kierowaniu skazanego do prac administracyjno-porządkowych 
na terenie zakładu karnego wynagrodzenie za pracę ustala dyrektor zakładu. 
Przepis art. 123 § 2 kkw stanowi, że wynagrodzenie przysługujące skazanemu 
zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewnia-
jący osiągnięcie co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia określonego 
na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego 
wymiaru czasu pracy lub wykonaniu miesięcznej normy pracy. W przypadku 
niespełnienia tego warunku, tj. przepracowania niepełnej miesięcznej normy 
czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy, wynagrodzenie 
wypłaca się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy. 
W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy, najniższe 
wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnie-
nia, biorąc za podstawą połowę minimalnego wynagrodzenia33. 

Wyjątek od zasady, zgodnie z którą praca skazanego jest odpłatna, przewiduje 
art. 123a § 1 kkw. Zgodnie z tym przepisem, za prace porządkowe oraz pomocnicze, 
wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także prace 
porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 
90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje. Na podstawie 
art. 123a § 2 kkw skazanemu (za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek) można 
zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów 
administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, 
a także przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz 
jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W przypadku nieodpłatnego wyko-
nywania pracy skazanemu mogą być przyznawane nagrody34.

 32 Należy również uwzględnić także to, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego 
skazany, który uległ wypadkowi przy pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności ma 
prawo do świadczeń z tytułu wypadku na zasadach przewidzianych dla pracowników. Zob. S. 
Pawela, Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz, Warszawa 1999, s. 151.
 33 Przed zmianą przepisów w 2003 r. praca skazanych wykonywana podczas odbywania 
kary pozbawienia wolności była wynagradzana tak samo jak praca wykonywana na wolności. 
Miało to służyć zapobieganiu dyskryminacji skazanych pracujących wobec osób wykonujących 
taką samą pracę na wolności (tamże, s. 79).
 34 Ten rodzaj prac na rzecz zakładu karnego zapewnia mu utrzymanie ciągłości w zakresie 
np. wyżywienia, ogrzewania, napraw czy sprzątania (zob. M. Kuć, M. Gałązka,  dz. cyt., s. 132). 
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Samo zatrudnianie skazanych opatrzone jest szeregiem dyrektyw. Jedna 
z podstawowych, na którą wskazuje art. 121 § 1 kkw, zobowiązuje administrację 
zakładu karnego do zapewnienia skazanemu w miarę możliwości świadczenia 
pracy. W świetle obowiązującego Kodeksu karnego wykonawczego skazany nie 
ma roszczenia o zatrudnienie. Na administracji zakładu karnego ciąży jednak 
obowiązek dokładania wszelkich starań o zatrudnianie skazanych tak, aby w jak 
największej liczbie mogli korzystać z oddziaływania za pomocą tego środka35.

Podjęcie zatrudnienia przez skazanych odbywa się na podstawie skierowania 
do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę 
nakładczą i na innej podstawie prawnej36. Zatrudnienie skazanego następuje 
za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora zakładu karnego, zapew-
niających prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności. Przyj-
muje się, że przy wyrażaniu zgody na zatrudnienie i określaniu jego warunków 
należy szczególnie mieć na uwadze wskazania art. 67 § 3 kkw (o szczególnym 
znaczeniu pracy w oddziaływaniu na skazanych, sprzyjającej zdobywaniu kwa-
lifikacji zawodowych), a także art. 122 kkw, dotyczącego kryteriów kierowania 
skazanego do pracy. Określenie przez dyrektora zakładu karnego warunków 
zatrudnienia odbywa się na wniosek skazanego37.  Nieprzestrzeganie przez 
skazanego i pracodawcę warunków zatrudnienia określonych przez dyrektora 
zakładu karnego stanowi podstawę cofnięcia zgody na zatrudnienie. Możliwość 
cofnięcia zgody ma miejsce również w przypadku wystąpienia przyczyn związa-
nych z funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeństwem 
(art. 121 § 5 kkw)38.

Zgodnie z art. 122 a kkw skazany jest zobowiązany pracować sumiennie 
i wydajnie, przestrzegać dyscypliny i regulaminu pracy, przepisów porządko-
wych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dbać 

 35 Zupełnie odmiennie określono te zagadnienia w  Kodeksie karnym wykonawczym 
z 1969 r., gdzie praca była obowiązkiem więźniów (tamże, s. 133).
 36 Zróżnicowanie form zatrudniania skazanych stanowi wyjście naprzeciw wymogom 
gospodarki wolnorynkowej. Niemniej skierowanie do pracy jest swoistą efemerydą prawną łączącą 
przepisy prawa pracy i prawa administracyjnego. W praktyce oznacza to akceptację ustawo-
dawcy dla niejasnej konstrukcji stosunku prawnego, którego podstawą jest porozumienie zakładu 
z zakładem zatrudniającym skazanych zamiast przyjęcia klasycznej formuły: pracownik (skazany) 
i pracodawca (tamże, s. 134).
 37 Zob. § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 lutego 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz.U. Nr 27, poz. 242.
 38 Szczególne znaczenie posiada uregulowanie, zgodnie z którym skazany na karę doży-
wotniego pozbawienia wolności oraz odbywający karę w zakładzie karnym typu zamkniętego, 
może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego (zob. M. Kuć, M. Gałązka, dz. cyt., 
s. 136).
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o porządek w miejscu pracy, jak również o stan obsługiwanych maszyn i urzą-
dzeń. Szczególnie ważne znaczenie w zakresie pozytywnego oddziaływania na 
skazanych ma zatrudnienie poza zakładem karnym, zwłaszcza w końcowym 
okresie wykonywania kary. Umożliwia to praktyczne sprawdzenie poziomu reso-
cjalizacj skazanych m.in. w zakresie odporności na pokusę tzw. niepowrotu do 
zakładu karnego. Jest to również jedna z możliwości uzyskania pracy po wyjściu 
na wolność, np. u tego samego pracodawcy. Pozytywny wymiar wykonywania 
pracy poza zakładem karnym związany jest z tym, że zwiększa ona kontakt ze 
społeczeństwem, a tym samym łagodzi uciążliwość izolacji39. 

Z zagadnieniem pracy wiąże się także problem bezrobocia wśród skazanych. 
Ma to istotne znaczenie w całokształcie oddziaływań na skazanego, gdyż chodzi 
o niebezpieczeństwo wykształcenia postawy roszczeniowej oraz uniemożliwia 
wykształcenie nawyku pracy, i poczucia odpowiedzialności. Jest to zagadnienie, 
które aktualnie (ze względu na poziom bezrobocia w całym społeczeństwie, 
w tym również wśród skazanych) urasta do rangi poważnego problemu40.

Zgodnie z normą z art. 122 § 1 kkw, przy kierowaniu do pracy uwzględ-
nia się w miarę możliwości zawód, wykształcenie, zainteresowania, potrzeby 
osobiste skazanego41. Ważne znaczenie mają także dyrektywy pozaustawowe, 
które wskazują na konieczność uwzględniania przy kierowaniu skazanych do 
zatrudnienia takich kryteriów jak: wiek, płeć, część kary pozostała do odbycia, 
względy porządku i bezpieczeństwa42.

Trzeba też uwzględnić, że szczególne znaczenie pracy w oddziaływaniu na 
skazanych znajduje potwierdzenie w przepisach dotyczących sprawowania nad-
zoru penitencjarnego. Na ich podstawie przedmiotem kontroli i oceny dokony-
wanej przez sędziego penitencjarnego jest wykorzystywanie pracy jako środka 
oddziaływania na skazanych, przestrzeganie przepisów dotyczących czasu, bez-
pieczeństwa i higieny pracy, kierowanie w pierwszej kolejności do odpłatnego 

 39 Wskazanie na cel zatrudnienia zawiera przepis art. 1 ust. 2 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. 
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777 ze zm.), zgodnie z którym, 
zatrudnianie osób pozbawionych wolności powinno mieć na celu przede wszystkim pozytywne 
oddziaływanie na ich postawy, a osiąganie zysku powinno być podporządkowane resocjalizacji. 
Zob. T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna, s. 179.
 40 Tamże, s. 180.
 41 Optymalnym rozwiązaniem byłoby zatrudnianie skazanych odpowiadające ich kwalifi-
kacjom, zainteresowaniom i potrzebom. Wyjściem naprzeciw potrzebom skazanych jest art. 122 
§ 2 kkw, który wskazuje na priorytetowe potraktowanie zapewnienia pracy przede wszystkim 
skazanym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych, a także mającym szczególnie trudną 
sytuację materialną, osobistą lub rodzinną (tamże, s. 184).
 42 Zob. § 40 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjno-porządkowego odbywania kary pozbawienia wolności.
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zatrudnienia skazanych zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych oraz 
skazanych mających szczególnie trudną sytuację materialną i rodzinną oraz 
prawidłowość ustalania należności za pracę43.

Poza tym skazanemu, który w trakcie odbywania kary wykonuje pracę, 
przysługują określone prawa. Dotyczą one wynagrodzenia oraz odpoczynku od 
pracy. Skazany zatrudniony ma prawo do urlopu wypoczynkowego lub zwolnie-
nia od pracy. Zgodnie z art. 124 § 1 kkw skazanemu zatrudnionemu odpłatnie, 
na podstawie skierowania do pracy lub umowy o pracę nakładczą, przysługuje 
po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, 
zwolnienie od pracy przez okres 14 dni roboczych, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia, a skazanemu zatrudnionemu nieodpłatnie - 14 dni zwolnienia 
od pracy (bez prawa do wynagrodzenia). Wymiar urlopu wypoczynkowego 
przysługującego skazanemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę wynosi 
18 dni roboczych44.

Praca wykonywana w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, oparta 
na zasadach uczciwości, rzetelności i zaangażowania, ma znaczenie kryminore-
pulsywne (zapobiega popełnianiu przestępstw). Wypełnia czas wolny skazanych, 
zmniejszając prawdopodobieństwo negatywnych postaw i zachowań pozosta-
jących w związku z występowaniem podkultury więziennej. Z drugiej strony, 
wykonywanie pracy uczy roli pracownika i kształtuje świadomość związku 
pomiędzy zaspokajaniem potrzeb (np. potrzeby pokarmu, odzieży) a koniecz-
nością wykonywania pracy. Stanowi to istotny element przygotowania do życia 
na wolności45.

4. Prawo do nauki

Obok pracy szczególne miejsce w całokształcie środków oddziaływania wobec 
skazanych zajmuje nauka. Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego 
wykonawczego podaje, że nauczanie od kilkuset lat jest niekwestionowanym, 

 43 Zob. S. Lelental, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu,  Warszawa 2007, s. 66.
 44 Korzysta on w tym czasie z następujących uprawnień: dodatkowego lub dłuższego widze-
nia, dodatkowego zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów 
dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, dłuższych spacerów, pierwszeństwa lub częst-
szego udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zakres 
tych uprawnień określa dyrektor zakładu karnego indywidualnie dla każdego skazanego . Widać 
więc wyraźnie, że uprawnienia  skazanych  do urlopu wypoczynkowego wcale nie implikują 
uprawnień, np. do opuszczenia zakładu w celu wyjazdu na wypoczynek (tamże, s . 68).
 45 Zob. M. Kuć, M. Gałązka, dz. cyt., s. 137.
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ważnym środkiem wychowania w więzieniach, a odpowiednie wykształcenie, 
zwłaszcza młodszych wiekiem skazanych, stanowi warunek ich prawidłowej 
adaptacji w społeczeństwie46. Przy kwalifikowaniu do nauczania uwzględnia się 
m.in. motywację skazanego, jego predyspozycje, oraz okres, jaki pozostaje mu 
do przewidywanego terminu opuszczenia zakładu47.

W  literaturze przedmiotu podkreśla się, że oferta edukacyjna w zakładach 
karnych powinna być taka samo szeroka jak oferta pracy. Nauczanie prowa-
dzone w zakładzie karnym winno być zintegrowane (od strony programowej 
i dydaktycznej) z systemem oświaty publicznej48. Zakład karny ma obowiązek 
prowadzenia nauczania, stosownie do możliwości i uzdolnień skazanych (art. 
130 § 2 kkw). Rozszerzeniu oddziaływania na skazanych przez naukę sprzyja 
przepis art. 130 § 4 kkw, zgodnie z którym skazanym nieposiadającym wystarcza-
jących środków pieniężnych udostępnia się nieodpłatnie niezbędne podręczniki 
i pomoce naukowe49.

Nauka skazanych może odbywać się zarówno w obrębie zakładu karnego, jak 
i poza nim. W tym drugim przypadku występują pewne ograniczenia wynikające 
z art. 131 § 1 kkw. Chodzi tu o konieczność uzyskania zgody dyrektora zakładu 
karnego, spełnianie ogólnie obowiązujących wymagań w oświacie publicznej, 

 46 Zgodnie z art. 130 § 1 kkw w zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe 
w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także umożliwia się nauczanie w zakresie ponadpod-
stawowym (ponadgimnazjalnym) i na kursach zawodowych. Przepisy pozakodeksowe wskazują, 
że w zakładach karnych prowadzi się nauczanie przede wszystkim dla uzyskania wykształcenia 
podstawowego i gimnazjalnego, a także umożliwienia zdobycia wiedzy ogólnej i kwalifikacji 
zawodowych (zob. § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych, Dz.U. Nr 37, poz. 337). 
Ponadto praktyczna nauka zawodu (zajęcia warsztatowe) może być prowadzona w przywięziennych 
zakładach pracy, co w sposób komplementarny łączy ideę nauki i zatrudnienia skazanych jako 
podstawowych sposobów oddziaływania penitencjarnego (tamże, s. 140). 
 47 W zakresie nauczania realizowanego podczas wykonywania kary pozbawienia wolno-
ści obowiązują dyrektywy, zgodnie z którymi pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia 
nauczaniem w szkole ponadpodstawowej (ponadgimazjalnej) i na kursach zawodowych mają 
skazani, którzy nie mają wyuczonego zawodu albo po odbyciu kary nie będą mogli tego zawodu 
wykonywać, a także nie ukończyli 21 roku życia. Skazanych starszych wiekiem z obowiązku nauki 
zwalnia się mimo braku zawodu (zob. J. Hołda, Z. Hołda, dz. cyt., s. 69). 
 48 Istotny w zakresie omawianej problematyki jest przepis, zgodnie z którym skazanemu, 
który ukończył szkołę lub kurs, wydaje się świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie 
o ukończeniu kursu według wzorów ogólnie obowiązujących, bez wskazania, że uzyskał je w zakła-
dzie karnym. W przypadku zwolnienia skazanego przed zakończeniem roku szkolnego lub szko-
lenia kursowego może on składać w zakładzie karnym egzaminy końcowe, a gdy jest zwolniony 
przed okresem klasyfikacji w szkole - otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do danej szkoły 
(zob. M. Kuć, M. Gałązka, dz. cyt., s. 137).
 49 W ostatnich latach wydatki na te cele przewidziane w budżecie Ministra Sprawiedliwości 
są znacznie ograniczane (zwłaszcza na pomoce dydaktyczne i podręczniki) - tamże, s. 138.
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poprawne zachowanie oraz niezagrażanie porządkowi prawnemu50. W zakresie 
nauczania mieści się także praca skazanych w warsztatach szkolnych i praktyczna 
nauka zawodu (art. 132 kkw). Jest ona obowiązkowa, jeżeli wynika z programu 
nauczania51. Odbywanie nauki przez skazanego uprawnia go do korzystania 
z ulg polegających na możliwości skrócenia czasu pracy. Charakter ulgi ma 
także przyznanie miesięcznej zryczałtowanej należności w przypadku, kiedy 
skazany w czasie praktycznej nauki zawodu w warsztacie szkolnym wykonuje 
prace produkcyjne oraz ulgą jest pierwszeństwo w zatrudnieniu skazanych, 
którzy ukończyli nauczanie zawodu52.

Trzeba także zauważyć, że problematyce zatrudnienia poświęcono szereg 
aktów normatywnych różnego rzędu. Przede wszystkim należy wymienić Rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych 53. Poza tym Dyrektor 
Generalny Służby Więziennej wydał cztery następujące po sobie instrukcje: 
Instrukcja nr 5/2008 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 25 listopada 
2008 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach 
oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych, Instruk-
cja nr 21/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 6 września 2010 
r.  w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz 
szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych, Instrukcja nr 
1/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 13 lipca 2011 r.  w sprawie 
szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kurso-
wego w zakładach karnych i aresztach śledczych, Instrukcja nr 2/2013 Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej z 13 sierpnia 2013 r.  w sprawie szczegółowego 
trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych. Poza tym należy zwrócić uwagę na to, że 
identycznie brzmiące tytuły poszczególnych instrukcji praktycznie w żaden 
sposób nie różnicują sytuacji skazanych uczestniczących w procesie edukacji 
w zakładzie karnym54.  Na trudności wynikające z prowadzonej edukacji 

 50 Spełnienie takich samych warunków jest konieczne do udziału skazanego w konsultacjach 
i zdawania egzaminów poza zakładem karnym - art. 131 § 2 kkw (zob. T. Szymanowski, dz. cyt., 
s. 192).
 51 Programy nauczania zatwierdzane są przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej (tamże, s. 194).
 52 Nauczanie realizowane w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności obok dostarczania 
wiedzy skazanym jest również istotnym środkiem o charakterze wychowawczym i terapeutycznym 
(tamże, s. 199).
 53 Dz.U. Nr 37, poz. 337.
 54 Zob. W. Ambrozik, Czynniki społecznej readaptacji skazanych, [w:] W. Ambrozik, H. 
Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej 
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więziennej zwróciła uwagę m.in. Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli 
przeprowadzonej w okresie od 10 września do 30 grudnia 2009 r.  kontrolując 
dziesięć zakładów karnych, w których funkcjonowały przywięzienne szkoły (Gru-
dziądz, Nowy Wiśnicz, Nysa, Stargard Szczeciński, Uherce Mineralne, Włodawa, 
Wojkowice, Wronki, Wrocław) i więzienną centralę a także wcześniej Zakład 
Karny w Strzelcach Opolskich Nr 1 (17 marca- 26 czerwca 2008 r.). W tym 
ostatnim zakładzie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. programów 
nauczania, ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej, bazy lokalowej, 
kwalifikacji nauczycieli, prowadzenia i dokumentowania procesu nauczania oraz 
wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej55. 

Miażdżąca generalnie krytyka organu kontrolnego wynikała z obiektyw-
nych trudności związanych z trudną sytuacją finansową w więziennictwie i nie-
atrakcyjnością warunków zatrudnienia dla nauczycieli przywięziennych szkół. 
Poza „klasycznymi” obowiązkami kadra pedagogiczna przywięziennej szkoły 
jest zobowiązana także do współdziałania ze administracją zakładu w wielu 
kwestiach. Chodzi tu o przekazywanie informacji mających istotny wpływ na 
ocenę postępów osadzonych w procesie resocjalizacji, występowanie o udzie-
lenie nagród o raz wymierzanie kar dyscyplinarnych, określenie warunków 
socjalno-bytowych w miejscach zakwaterowania i na termie szkoły, motywo-
wanie skazanych do podejmowania i kontynuowania nauki, organizacja nauki 
własnej osadzonych oraz zajęć kulturalno-oświatowych, organizacja naboru 
do nauczania, określenie porządku wewnętrznego w sposób umożliwiający 
prawidłową realizację procesu dydaktycznego. Poza tym występującym od lat 
trendem jest realizacja kursów kwalifikacyjnych zamiast szkół zawodowych 
a wśród nich przeważa oferta kształcenia w zawodach kucharz, technik mechanik 
i informatyk56.

5. Prawo do praktykowania religijnego i korzystania 
z posług religijnych

Prawo do praktykowania religijnego i korzystania z posług religijnych przez 
osoby pozbawione wolności zostało uregulowane w Kodeksie karnym wyko-
nawczym w art. 106, 109, 110a par. 1 kkw. Jednak większość najistotniejszych 

i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008, s. 
801-802.
 55 www.nik.gov.pl/plik/id,1941,vp,2354.pdf [dostęp:29.04. 2016 r.]
 56 Zob. G. Linder, Więzień w szkolnej ławie, „Forum Penitencjarne” nr 10/2014, s. 6-9.
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postanowień zawarto w art. 106 par. 1 i 2 kkw, w którym najpierw ogólnie 
umożliwiono skazanym prawo do praktyk i posług religijnych a dalej szczegółowo 
uregulowano konkretne uprawnienia. Chodzi tu o prawo do bezpośredniego 
uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w dnie 
świąteczne, słuchanie nabożeństw transmitowanych przez środki przekazu, 
posiadanie niezbędnych w tym celu książek, pism lub przedmiotów, uczestni-
czenie w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii, braniu udziału 
w działalności charytatywnej i społecznej kościoła lub innego związku wyzna-
niowego, odwiedziny skazanych przez duchownych. W art. 109 par. 1 kkw 
uregulowano kwestie tzw. diet religijnych (rozważania na ten temat pojawiły 
się już w części dotyczącej wyżywienia skazanych) a w art. 110a par. 1 kkw 
umożliwiono skazanym posiadanie przedmiotów kultu religijnego. Jednak tego 
rodzaju uprawnienie  musi być skorelowane z odpowiednimi postanowieniami 
zawartymi w porządkach wewnętrznych zakładu karnego. Nie uregulowano 
natomiast w Kodeksie kwestii związanych z prawem do pochówku religijnego, 
co może mieć wpływ na ograniczanie uprawnień skazanych wynikające z art. 9 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPC)57. 

Ustawodawca karnowykonawczy też nie odniósł się w żaden sposób do 
prawa do zwarcia przez skazanego małżeństwa w formie wyznaniowej chociaż 
takie uprawnienie wynika z ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania58. Poza tym realizacja konkretnych uprawnień o charak-
terze religijnym nie może naruszać zasad tolerancji ani zakłócać ustalonego 
porządku w zakładzie karnym. Korzystanie z wolności religijnej więźniów zostało 
uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 5 listopada 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzysta-
nia z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych59. Jednak 
tytulatura przyjęta w tym Rozporządzeniu jest wysoce myląca, gdyż przepis 
wykonawczy (mimo zapowiedzi) w żaden sposób nie uszczegółowił tych zasad 
a jego skromna objętość niczego nie precyzuje. Natomiast na podstawie skarg 
kierowanych do różnych organów w Polsce i ETPC wynika, że podstawowy 
problem związany z realizacją uprawnień wynikających z art. 106 kkw (unormo-
wanych też w art. 9 EKPC) związana jest z brakiem zapewnienia odpowiedniego 
wyżywienia przygotowanego według norm religijnych, z dostępem do duchow-
nego swojego wyznania i z utrudnieniami w dostępie do nabożeństw (w tym 

 57 Europejska Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z protokołami uzupełniającymi. 
 58 Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 z późn.zm.
 59 Dz.U. Nr 139, poz. 904.
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ostatnim przypadku chodzi głównie o tymczasowo aresztowanych doprowa-
dzanych na nabożeństwa religijne według kryterium grup wspólniczych). Poza 
tym nie realizuje się w praktyce nauczania religii w systemie szkolnym a jedynie 
wykorzystuje się możliwość katechizacji, która jej w żaden sposób nie zastępuje. 
W programach szkolnych przewidzianych dla skazanych nie przewidziano moż-
liwości nauczania religii, chociaż taką możliwość przyjęto według kryterium 
uznania dyrektorów szkół. W polskich zakładach karnych nie wykorzystuje się 
też popularnych w  Stanach Zjednoczonych i krajach skandynawskich progra-
mów resocjalizacyjnych opartych o wartości religijne. W ograniczonym stopniu 
zezwala się też na praktyki religijne więźniów, które wymagają ich obecności 
poza zakładem karnym, np. pielgrzymowanie do miejsc świętych oraz  udział 
w działalności charytatywnej i społecznej związków wyznaniowych ze względu 
na izolacyjny charakter wykonywania kary pozbawienia wolności. Wątpliwości 
interpretacyjne mogą się pojawić również wtedy, kiedy realizowane jest upraw-
nienie dotyczące posiadania przedmiotów niezbędnych do wykonywania praktyk 
religijnych. Generalnie o dopuszczalności korzystania z takich przedmiotów 
decyduje administracja więzienna, która wcale nie ma obowiązku konsultowa-
nia swoich decyzji z duchownymi kościołów i innych związków wyznaniowych 
legalnie dopuszczonych do wykonywania posługi religijnej w więzieniu. Przy-
jęcie takiego wariantu wcale nie gwarantuje zapewnienia realizacji uprawnień 
religijnych więźniów, ale na „korzyść” administracji więziennej przemawiają 
względy bezpieczeństwa zakładu karnego60. 

6. Prawo do nagrody i ulgi

Zgodnie z art. 137 kkw skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem 
w czasie odbywania kary mogą być przyznawane nagrody. Nagroda może być 
również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowa-
nia61. Pierwsza przesłanka umożliwia przyznanie typowej nagrody, druga - ma 
charakter motywacyjny, w celu zachęty do poprawy zachowania, aby uzyskać 
określone (pożądane) zachowanie skazanego. W jednym i w drugim przypadku 

 60 Zob. także J. Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, 
Lublin 2012.
 61 Nie nosi ona wówczas cechy nagrody lecz ulgi. Nagrody mogą być stosowane jako ulgi 
w wypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami rodzinnymi. Nie dotyczy to nagród zwią-
zanych z opuszczeniem przez skazanego zakładu karnego (art. 141 § 1-2 kkw). Ulgi przyznaje 
dyrektor zakładu karnego lub osoba przez niego upoważniona na prośbę skazanego, na prośbę 
osoby najbliższej i na wniosek przełożonego skazanego.
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przyznana nagroda jest istotnym instrumentem oddziaływania wychowawczego 
na skazanego62.

Przepis art. 138 kkw określa katalog nagród, które mogą być przyznawane 
skazanemu. Są nimi zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie, widzenie 
bez osoby dozorującej w oddzielnym pomieszczeniu. Formą nagrody jest także 
zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych. Wśród nagród wyróżnia 
się także nagrodę rzeczową lub pieniężną, zezwolenie na widzenie bez dozoru, 
poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, 
na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin i zezwolenie na opuszczenie 
zakładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni. 
Najczęściej stosowaną nagrodą jest pochwała. Inne formy nagród to zezwolenie 
na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury 
fizycznej i sportu, na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku, 
na odbywanie widzeń we własnej odzieży, na otrzymanie dodatkowej paczki 
żywnościowej, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościo-
wych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży 
w zakładzie karnym, na porozumienie się telefoniczne skazanego ze wskazaną 
przez niego osobą na koszt zakładu karnego63.

Specyficzną kategorią nagród regulaminowych są nagrody związane z opusz-
czeniem przez skazanego zakładu karnego. Przyznanie nagród związanych 
z opuszczeniem zakładu karnego przez skazanego obwarowane jest dodatkowymi 
warunkami. Można je przyznać skazanemu, którego postawa w czasie odbywania 
kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem będzie prze-
strzegał porządku prawnego. Poza tym możliwe jest to po odbyciu przez niego co 
najmniej połowy tej części kary, po której mógłby być warunkowo przedtermi-
nowo zwolniony lub połowy kary nieprzekraczającej 6 miesięcy. Ponadto łączna 
liczba nagród związanych z opuszczeniem zakładu karnego na okres nieprzekra-
czający jednorazowo 30 godzin nie może przekroczyć 28 w roku. Łączna liczba 
nagród związanych z opuszczeniem zakładu karnego na okres nieprzekraczający 
jednorazowo 14 dni nie może przekroczyć 28 dni w roku. Przyznanie nagród 
związanych z opuszczeniem zakładu karnego skazanemu odbywającemu karę 
dożywotniego pozbawienia wolności może nastąpić po odbyciu co najmniej 
15 lat kary. Natomiast przyznanie nagród związanych z opuszczeniem zakładu 
karnego skazanemu odbywającemu karę 25 lat pozbawienia wolności w zakładzie 

 62 Zob. Z. Hołda, K. Postulski, dz. cyt., s. 139.
 63 Katalog wymienionych nagród ma charakter zamknięty i nie może być rozszerzony przez 
dyrektora więzienia. Zob. J. Hołda, Z. Hołda, dz. cyt., s. 49.
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karnym typu zamkniętego i odbywającemu karę dożywotniego pozbawienia 
wolności, w zakładzie karnym typu zamkniętego i z zaburzeniami preferencji 
seksualnych, odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym 
typu zamkniętego za przestępstwa określone w art. 197-203 kk, popełnione 
w związku z tymi zaburzeniami, wymaga zgody sędziego penitencjarnego64.

Trzeba pamiętać, że nagrody związane z opuszczeniem zakładu karnego 
przyznaje dyrektor zakładu karnego z urzędu lub na pisemny wniosek prze-
łożonego skazanego. Dyrektor może upoważnić kierownika wyodrębnionego 
oddziału do przyznawania nagrody związanej z opuszczeniem zakładu karnego 
na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin. Nagrody te mogą być cofnięte 
lub zamienione na inne, jeżeli po ich przyznaniu wystąpią nowe okoliczności 
uzasadniające przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem kar-
nym nie będzie przestrzegał porządku prawnego i korzystający z tych nagród 
zostanie zatrzymany przez uprawniony organ w związku z naruszeniem przez 
skazanego porządku prawnego w trakcie trwania nagrody. Skazanemu, który 
korzystał z nagród związanych z opuszczeniem zakładu karnego i nadużył 
zaufania (w szczególności nie powrócił do zakładu karnego w wyznaczonym 
terminie) nie udziela się tych nagród przez okres co najmniej 6 miesięcy od 
udzielenia ostatniej nagrody. Przyznanie nagród związanych z opuszczeniem 
zakładu karnego tymczasowo aresztowanemu, mającemu prawa i obowiązki 
skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności  wymaga wydania zarzą-
dzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje65.

Sam skazany korzystający z nagrody związanej z opuszczeniem zakładu kar-
nego ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia się do jednostki policji, właściwej 
terytorialnie dla miejsca jego przebywania w okresie korzystania z zezwolenia, 
w celu potwierdzenia miejsca pobytu (obowiązek ten dotyczy również zmiany 
miejsca pobytu). Dyrektor zakładu karnego może zobowiązać skazanego korzy-
stającego z nagrody związanej z opuszczeniem zakładu karnego do określonego 
zachowania się, a zwłaszcza do przebywania w określonym miejscu pobytu lub 
częstszego zgłaszania się do jednostki policji. Czasu przebywania skazanego 
poza zakładem karnym nie odlicza się od okresu odbywania kary, chyba że 
sędzia penitencjarny zarządzi inaczej (dotyczy to sytuacji nadużycia zaufania 
przez skazanego)66.

 64 Czynności te wynikają z uprawnień nadzoru sądu penitencjarnego nad wykonywaniem 
kary pozbawienia wolności (zob. Z. Hołda, K. Postulski, dz. cyt., s. 109).
 65 Zob. J. Hołda, Z. Hołda, dz. cyt., s. 162.
 66 Ograniczenia związane z obowiązkiem zgłaszania się na policję, obowiązkiem określo-
nego zachowania oraz zasadami odliczania czasu przebywania poza zakładem karnym od okresu 
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Ponadto przepis art. 141a kkw przewiduje, że w wypadkach szczególnie 
ważnych dla skazanego, zezwolenie na opuszczenie przez skazanego zakładu 
karnego na czas nieprzekraczający 5 dni, w miarę potrzeby pod konwojem 
funkcjonariusza Służby Więziennej lub w asyście innej osoby godnej zaufania. 
Wobec osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego zezwolenia udziela 
sędzia penitencjarny, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - dyrektor zakładu 
karnego. Udzielenie takiego zezwolenia tymczasowo aresztowanemu, mającemu 
prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności, wymaga 
wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo 
aresztowany pozostaje67.

Zakończenie

Unormowania zawarte w ustawie zasadniczej i ustawodawstwie zwykłym w zasa-
dzie gwarantują zachowanie odpowiednich standardów ochrony praw osób 
pozbawionych wolności. Wydawać by się mogło, że  państwo polskie w sposób 
należyty wywiązało się z ciążącego na nim  obowiązku zapewnienia takich 
uprawnień skazanych, aby ci nie czuli nadmiernego dyskomfortu, poza tym 
wynikającym z izolacyjnego charakteru wykonywanej kary pozbawienia wolno-
ści. Ustawodawca bowiem „zatroszczył się” o zabezpieczenie ich podstawowych 
potrzeb egzystencjalnych dotyczących wyżywienia, ubrania, snu i opieki na 
wypadek choroby, starości czy niepełnosprawności. Uwzględniono także prawo 
skazanych do kształcenia i pracy, nagradzania i stosowania względem nich  ulg 
oraz do kontaktów ze środowiskiem pozawięziennym  i uprawnień o charakterze 
religijnym. Jednak poziom realizacji tych uprawnień może być niewystarczający, 
zwłaszcza wtedy kiedy uwzględni się trudności związane ze stosowaniem prze-
pisów w praktyce penitencjarnej. Stąd też wydaje się słusznym wprowadzenie 
konkretnych zmian o charakterze legislacyjnym i wykonawczym. W zakresie 
korektury przepisów zasadną wydaje się być zmiana umożliwiająca skazanym 
korzystanie  z częstszych, niż dotychczas  kąpieli oraz wprowadzenie możliwości 

odbywania kary - stosuje się do przypadku korzystania przez skazanego z zezwolenia, o którym 
mowa w art. 141 a kkw (zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego na okres nieprzekraczający 
5 dni) lub art. 165 § 2 kkw (zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego na czas do 14 dni, przede 
wszystkim w celu poszukiwania pracy i miejsca zamieszkania) - zob. T. Szymanowski, Z. Świda, 
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Ustawy dodatkowe. Akty wykonawcze, Warszawa 1998,  
s. 201.
 67 Popularnie zezwolenia te określane są mianem przepustki losowej, gdyż podstawą jej 
udzielenia jest ważne dla więźnia zdarzenie losowe (tamże, s. 204).
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stosowania tzw. wyżywienia religijnego a także zapewnienie osobnego łóżka 
(a nie miejsca) do spania. Pozostałe z kolei postulaty dotyczą problematyki wyko-
nawstwa przyjętych rozwiązań prawnych a te można uszeregować w następujący 
sposób. Chodzi przede wszystkim o urozmaicenie posiłków dostarczanych więź-
niom, wzbogacenie oferty edukacyjnej w kształceniu w zawodach przydatnych 
na rynku pracy, podniesienie płacy dla skazanych zatrudnionych odpłatnie, 
likwidację więziennych szpitali na rzecz poprawy jakości usług medycznych 
dla skazanych w warunkach wolnościowych. Reasumując wydaje się, że wdro-
żenie proponowanych zmian może wydatnie umocnić pozycję RP w realizacji 
jej zamierzeń rozumianych w kategoriach funkcjonowania demokratycznego 
państwa prawnego.
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Streszczenie
Polski ustawodawca zapewnił osobom odbywającym karę pozbawienia wolności możli-
wość realizacji ich konstytucyjnych uprawnień uwzględniających poszanowanie godno-
ści ludzkiej skazanego. Na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego zagwarantowano 
im uprawnienia o charakterze socjalnym i bytowym, prawo do łączności ze światem 
zewnętrznym, prawo do zatrudnienia, prawo do nauki, prawo do praktyk religijnych 
i korzystania z posług religijnych oraz prawo do nagrody i ulgi. Jednak poziom tego 
zabezpieczenia jest zróżnicowany a praktyczna realizacja tych uprawnień nie zawsze 
koreluje z wymogami przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Słowa kluczowe: gwarancje państwowe, prawa skazanych, wykonywanie kary 
pozbawienia wolności
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Summary
The Polish legislator ensured that prisoners serving the custodial penalty shall be able 
to exercise their constitutional rights, taking into account respect for the human dignity 
of the sentenced persons. Under the Executive Penal Code, they have been granted 
social and welfare rights, the right to stay connected with the outside world, the right 
to employment, the right to education, the right to religious practice and to the use 
of religious services as well as the right to rewards and allowance. However, the level 
of those rights is varied and their practical implementation does not always correlate 
with the requirements of the national and international law.

Key words: state guarantees, rights of the sentenced persons, imprisonment 
enforcement
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Piotr Olechowski

O przejawach klauzuli rebus sic 
stantibus w zagranicznych porządkach 
prawnych i prawie międzynarodowym
Remarks on the various manifestations of rebus sic stantibus clause in 
foreign legal systems and international law

Wstęp

Kwestia wpływu zmiany stosunków na zobowiązania stron umowy należy 
dziś do jednego z najbardziej dyskutowanych zagadnień prawa prywatnego1. 
Dotyczy ona wzajemnej relacji zasady pacta sunt servanda- „umów należy 
dotrzymywać” (ang. sanctity of contracts- „zasada świętości umów”) do klauzuli 
rebus sic stantibus („skoro sprawy przybrały taki obrót”).

Ta pierwsza niewątpliwie należy do podstawowych zasad prawa kontrak-
tów2. Stoi ona na straży stabilności, bezpieczeństwa i pewności obrotu praw-
nego, a także zaufania do szeroko pojętego obrotu gospodarczego3. Nakazując 
wykonywanie umów zgodnie z ich nominalną treścią, pacta sunt servanda 
umożliwia racjonalne prowadzenie działalności gospodarczej, jak również 
rozkład ekonomicznego ryzyka4. 

Zanadto rygorystyczne jej rozumienie prowadziłoby jednak w konsekwen-
cji do pogwałcenia zasad słuszności i naruszenia elementarnej równowagi 
kontraktowej stron. Wynika to z faktu, że zobowiązania umowne w czasie 

 1 A. Malarewicz, Wpływ zmiany stosunków na wykonanie zobowiązań- cz. I, Monitor 
Prawniczy (2005), nr 11, s. 539.
 2 J. Rajski, Z problematyki funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus sic 
stantibus we współczesnym klimacie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego (2010),  nr 3, s. 4.
 3 A. Szumański, Ochrona prawna strony umowy dotkniętej skutkami zmiany okoliczności 
(Analiza prawnoporównawcza), Państwo i Prawo (1994), nr 7-8, s. 59.
 4 J. Rajski, Z problematyki…, s. 4.
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poddawane są często niebagatelnym wstrząsom, wywołanym rozmaitymi 
przemianami gospodarczo- społecznym5. Celem więc jej złagodzenia, wiele 
ustawodawstw rozpoznaje pewne konstrukcje mające chronić prawnie stronę 
dotkniętą skutkami zmiany okoliczności. Są to w dużej mierze rozwiązania 
czerpiące z klauzuli rebus sic stantibus, która jako reguła ogólna pozwala 
dostosować treść stosunku zobowiązaniowego do warunków zmienionych oko-
liczności6. Stanowi to także wyraz międzynarodowej tendencji, by koncepcję 
„statycznej” i niewzruszalnej umowy między stronami zastąpić konstrukcją 
umowy „elastycznej i nieustannie ewoluującej” w stronę najpełniejszego odda-
nia rzeczywistej, wyizolowanej od zmiany okoliczności, woli stron7. Paradok-
salnie więc, obie zasady uzupełniają się wzajemnie, tworząc przy tym określoną 
całość, której celem jest wyjście naprzeciw potrzebom praktyki kontraktowej 
i pewności obrotu8. 

Należy zastanowić się jednak, na ile pewność obrotu prawnego zagro-
żona jest przez powszechną niejednolitość środków prawnych stosowanych 
w poszczególnych krajach w zakresie rebus sic stantibus. O ile bowiem w cza-
sach kształtowania się koncepcji klauzuli rebus sic stantibus, rozwiązania te 
zaspokajały potrzeby lokalnego obrotu, to we współczesnym, międzynarodo-
wym klimacie gospodarczym, który charakteryzuje się postępującą dynamiką 
rozwoju i transgranicznej integracji kontaktów handlowych- już niekoniecznie. 
Można pokusić się wręcz o stwierdzenie, że znacząca niejednolitość rozwiązań 
w zakresie podejścia do klauzuli rebus sic stantibus (oraz jej substytutów), 
w poszczególnych krajach stanowi niemniej poważne wyzwanie dla bezpie-
czeństwa i pewności obrotu gospodarczo- prawnego. W związku z powyższym, 
przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie podejścia do klauzuli rebus 
sic stantibus w ujęciu komparatystycznym, a także postawienie pytania o ist-
nienie lepszego, bardziej uniwersalnego modelu ochrony strony dotkniętej 
negatywnymi skutkami zmiany okoliczności, który we właściwy sposób pro-
wadziłby do zaspokojenia rosnących potrzeb praktyki i międzynarodowego 
obrotu w tym zakresie.

 5 J. Rajski, Z problematyki funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus sic 
stantibus we współczesnym klimacie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego (2010), nr 3, s. 4.
 6 A. Szumański, Ochrona prawna…, s. 59.
 7 J. Rajski, Z problematyki…, s. 4, s. 8.
 8 Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że absolutne stosowanie zasady pacta sunt 
servanda możnaby rozumieć w kategoriach łacińskiej paremii: „summum ius, summa iniuria”- 
„najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem”.
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Stosunek poszczególnych porządków prawnych do 
zagadnienia klauzuli rebus sic stantibus

Za punkt wyjścia dla dalszych rozważań należy przyjąć rozwiązanie zastosowane 
przez polskiego ustawodawcę, który zdecydował się na pełną, kodeksową regu-
lację klauzuli rebus sic stantibus. Należy zwrócić uwagę, że stanowi to podejście 
wyjątkowe na tle innych systemów prawa9. Co ciekawe, prawo polskie było jed-
nym z pierwszych, które zdecydowało się na regulację klauzuli rebus sic stantibus 
jako ogólnej zasady wyrażonej wprost w przepisach kodeksowych – najpierw na 
gruncie dawnego art. 269 Kodeksu Zobowiązań, a następnie art. 357 (1) k.c.10. Jak 
zauważa A, Brzozowski, na rozwiązaniu polskim wzorowały się państwa takie jak 
Włochy, Grecja czy Portugalia, a ponadto tendencja ta znalazła odzwierciedlenie 
w Zasadach Europejskiego Prawa Kontraktów (art. 6:111 PECL) oraz w projekcie 
Wspólnej Ramy Odniesień (art. 1:110, rozdz. 2, księgi III DCFR)11.

Innym przykładem udanej kodeksowej regulacji klauzuli rebus sic stantibus jest 
prawo włoskie (art. 1467 kodeksu cywilnego z 1942 r.), zgodnie z którym dłużnik 
może domagać się sądownego rozwiązania umowy, jeżeli w wyniki zdarzeń o cha-
rakterze wyjątkowym lub nieprzewidywalnym wykonanie zobowiązania byłoby dla 
dłużnika nadmiernie utrudnione12. By uniknąć rozwiązania umowy w tej sytuacji, 
druga strona władna jest zaproponować sprawiedliwą modyfikację kontraktu13.

Warto zwrócić uwagę na zróżnicowany charakter prawny instytucji nawią-
zujących do klauzuli rebus sic stantibus w poszczególnych krajach. W ramach 
klasyfikacji należy uznać, że zarówno prawo polskie jak i włoskie kształtując 
klauzulę rebus sic stantibus (rozumianą tu jako ogólną zasadę wpływu zmiany 

 9 A. Szumański, Ochrona prawna…, s. 60.
 10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm. Art. 
357 (1) kc stanowi:
§ 1. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 
z  nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie 
przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia 
lub nawet orzec o  rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec 
o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.
 11 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of 
Referrence (DCFR), Outline Edition, prepared by the Study Group o a European Civil Code and the 
Research Group on EC Private Group, Christian von Bar (red.), Monachium 2009, s. 232- 233, A. 
Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula rebus sic stantibus. Warszawa 
2014, C. H. Beck. s. 44.
 12 A. Szumański, Ochrona prawna…s. 60.
 13 A. Szumański, Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Studium 
prawnoporównawcze. Kraków 1994, s. 207.
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okoliczności na zobowiązania) w ramach regulacji ustawowej należą do modelu 
mniejszościowego14. Możemy więc moim zdaniem mówić tu o klauzuli rebus sic 
stantibus sensu stricto w przeciwieństwie do klauzuli rebus sic stantibus sensu 
largo charakterystycznej dla modelu większościowego, który kształtuje zakres 
i pojęcie klauzuli rebus sic stantibus w oparciu o utrwalone rozwiązania judyka-
tury15. Do tego drugiego zaliczyć można państwa porządku common law (prawo 
amerykańskie, prawo angielskie), a także niektóre systemy prawa kontynental-
nego (w tym prawo niemieckie, austriackie, szwajcarskie i inne, wzorowane na 
nich)16. W tym wypadku A. Szumański proponuje posłużenie się terminem „sub-
stytuty klauzuli rebus sic stantibus”, oddającym de facto funkcjonalny sens tych 
instytucji w poszczególnych systemach prawa17. Warto zwrócić szczególną uwagę 
także na trzeci model, do którego zaliczają się systemy zasadniczo odrzucające 
ideę klauzuli rebus sic stantibus (jak system prawa francuskiego i belgijskiego)18. 
Dla zrozumienia skali różnic w podejściu do wpływu zmiany okoliczności na 
zobowiązania stron konieczne jest zaprezentowanie poszczególnych instytucji 
prawnych, najbardziej zbliżonych ideowo do klauzuli rebus sic stantibus. Moim 
zdaniem warto przede wszystkim przyjrzeć się modelom, w których funkcjonują 
instytucje będące de facto substytutami klauzuli rebus sic stantibus, gdyż to wła-
śnie wśród nich działalność prawotwórcza sędziów doprowadziła do największej 
różnorodności w zakresie podejścia do klauzuli rebus sic stantibus.

Począwszy zatem od prawa angielskiego, za najbardziej znamienny substytut 
klauzuli rebus sic stantibus należy uznać „the doctrine of frustration of contract”(ang. 
„koncepcja zniweczenia umowy”), która to instytucja polega na tym, że jeżeli 
wykonanie umowy stało się niemożliwe lub bezcelowe w wyniku zdarzenia za 
które strony nie ponoszą odpowiedzialności, to umowa ulega rozwiązaniu z mocy 
prawa19. Wśród zdarzeń tego typu można wymienić śmierć, chorobę, następczą 
niemożliwość lub nielegalność świadczenia, a także zniweczenie celu umowy20. 

 14 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…,s. 44.
 15 A. Szumański, Ochrona prawna…,s. 61.
 16 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 20.
 17 A. Szumański, Ochrona prawna…,s. 61.
 18 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 48.
 19 A. Szumański, Renegocjacja…s. 151- 164. E. Bagińska, Klauzula rebus sic stantibus- 
współczesne zastosowania, Gdańskie Studia Prawnicze (2010), tom XXIV s. 178, a także A. Ole-
jniczak, Problematyka umów długoterminowych w świetle prawa angielskiego, „Problemy Prawne 
Handlu Zagranicznego” 1990, t.15, s. 130-137., T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewyko-
nanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 18-24.
 20 Ten ostatni przypadek podaje E. Bagińska jako przykład tzw. coronation case w Krell vs 
Henry (1903), kiedy to sąd zwolnił najemcę z zapłaty czynszu mieszkania z widokiem na ulicę, 
w związku z odwołaniem uroczystego pochodu koronacyjnego króla. 
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Pomimo faktu, że instytucja frustration została pierwotnie wykształcona 
w głównej mierze przez orzecznictwo, jej elementy przyjęte zostały również 
przez ustawodawcę- sprawia to, że funkcjonuje ona obecnie w ramach prawa 
stanowionego, uzupełnianego prawem precedensowym21.

W prawie amerykańskim, substytutem klauzuli rebus sic stantibus można 
nazwać konstrukcję „commercial impracticability” (z ang. „gospodarcza niemoż-
liwość”), regulowaną wprawdzie w art. 2- 615 Uniform Commercial Code (jedno-
litego kodeksu handlowego)22, ale wywodzącą się w głównej mierze z działalności 
orzeczniczej sądownictwa. Instytucja ta polega na tym, że wykonanie umowy 
przez dłużnika jest możliwe, jego celowość jest jednak poddana w wątpliwość 
w związku z niewspółmiernością kosztów. Warunkiem skorzystania z beneficjów 
commercial impracticability jest dobra wiara, brak przewidywalności, a także brak 
przyjęcia na siebie zwiększonego ryzyka23. Na marginesie warto zauważyć, że 
prawo amerykańskie nie zna konstrukcji przypadku i siły wyższej, za wyjątkiem 
tzw. Acts of God24, a instytucja gospodarczej niemożliwości świadczenia stanowi 
znaczne zliberalizowanie anglosaskiej, klasycznie rygorystycznej postawy wobec 
świętości umów.

W prawie niemieckim, rozwiązaniem na kształt klauzuli rebus sic stantibus 
jest Wegfalls der Geschäftsgrundlage (niem.„odpadnięcie podstawy umowy”), 
którą cechuje przede wszystkim charakter zbiorczy (związana jest bowiem z poję-
ciami takimi jak błąd, następcza niemożliwość czy bezpodstawne wzbogacenie)25. 
Znajduje ona zastosowanie w przypadku naruszenia tzw. „węzła obligacyjnego”, 
na który w prawie niemieckim składają się zasadniczo dwie podstawy umowy: 
ekwilibrium kontraktowe oraz jej obiektywny cel26. W przypadku odpadnięcia 
którejś z podstaw, pod warunkiem zachowania dobrej wiary, dłużnik może 
domagać się od sądu modyfikacji treści umowy lub jej rozwiązania. Jak zauważa 
A. Szumański, rozwiązanie bliźniacze zastosowane zostało w ustawodawstwie 
japońskim, pod postacią instytucji prawa prywatnego jijo henko no gensoku27. 

W Szwajcarii, wprowadzenie substytutu klauzuli rebus sic stantibus miało 
miejsce za sprawą orzecznictwa Trybunału Federalnego, który zaproponował 
koncepcję zbliżoną do niemieckiej instytucji Wegfalls der Geschäftsgrundlage, 

 21 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 41- 42.
 22 A. Szumański, Ochrona prawna…, s. 62, A. Szumański, Renegocjacja…, s. 164.
 23 E. Bagińska, Klauzula…, s. 179.
 24 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s.43.
 25 A. Brzozowski s. 20, A. Szumański renegocjacja, s. 193.
 26 E. Bagińska, Klauzula…,s. 179.
 27 A. Szumański, Ochrona prawna…,s. 63, A. Szumański, Renegocjacja…, s. 213.
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w wersji ograniczonej28. Rozwiązanie to bazuje na art. 2 szwajcarskiego kodeksu 
cywilnego (nacisk na zasadę słuszności oraz dobrej wiary w prawie kontrakto-
wym) oraz doktryny prawnej niemożliwości świadczenia, a także na rozmaitych 
kryteriach uzupełniających (teoria ruiny, teoria wyzysku, teoria nieproporcjo-
nalności świadczeń i nadmiernego utrudnienia)29. Zgodnie z tym rozwiązaniem, 
dłużnik może domagać się sądowej modyfikacji umowy lub jej rozwiązania 
przez sąd w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych, które zyskują status 
„ausschlaggebende Voraussetzung” („decydującego założenia”)- jak na przykład 
istotna zmiana stosunków społeczno- gospodarczych, czy społeczna katastrofa30.

Również w prawie austriackim rozwiązania przypominające klauzulę rebus 
sic stantibus są owocem rozważań doktryny i orzeczeń judykatury. Zasadniczo 
koncepcję tę wyprowadza się albo z wykładni czynności prawnej poprzez ocenę 
woli stron, albo z koncepcji kwalifikowanej trudności (lub nieosiągalności świad-
czenia), na które rozszerza się zakotwiczone w prawie pojęcie niemożliwości 
świadczenia31. Zarówno w ocenie zasadności przyczyn i kryteriów stosowania 
substytutu klauzuli rebus sic stantibus, a także w kontekście skutków związanych 
z jej zastosowaniem, kierunek judykatury koresponduje co do zasady z rozwią-
zaniami stosowanymi przez niemiecką linie orzeczniczą32.

Jak wspomniano wcześniej, istnieje również trzeci model systemów prawnych, 
który z zasady odrzuca ideę klauzuli rebus sic stantibus.33 Najlepszym tego przykła-
dem jest system prawa francuskiego, w którym generalnie nie występuje możliwość 
sądowego zmodyfikowania umowy przez wzgląd na zmianę okoliczności34. Wynika 
to z faktu wyjątkowo rygorystycznego podejścia sądów do art. 1134 Kodeksu Napo-
leona (francuski odpowiednik zasady pacta sunt servanda), znajdującego odzwier-
ciedlenie w wyroku Sądu Kasacyjnego, który w wyroku z 06.03.1876r. uznał, że 
nie leży w gestii sądu modyfikowanie umowy i dobrowolnych postanowień stron 
poprzez uwzględnianie upływu czasu i zmian okoliczności, nawet jeżeli wskazy-
wałyby za takim rozwiązaniem względy sprawiedliwości35. W nowszej doktrynie 
orzeczniczej funkcjonuje wprawdzie zjawisko nakładania przez sądy obowiązku 

 28 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 32- 33.
 29 Ibidem…, s. 32- 33.
 30 A. Szumański, Ochrona prawna…, s. 63, A. Szumański, Renegocjacja…, s. 209.
 31 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 31- 32.
 32 Ibidem…, s. 32.
 33 Ibidem…, s. 48.
 34 A. Szumański, Ochrona prawna…, s. 62.
 35 Za A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 52: Kwestia dotyczy słynnej sprawy umowy 
o utrzymanie Canal de Craponne, w której strona zobowiązana do odpłatnych, systematycznych 
prac renowacyjnych przy kanale irygacyjnym w dolinie Aries, domagała się podwyższenia wyn-
agrodzenia w obliczu inflacji i wzrostu kosztów.
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przeprowadzenia renegocjacji takiej umowy (oparte o art. 21 kodeksu postępowania 
cywilnego, który stanowi o dążeniu sędziego do skłonienia strony do porozumienia), 
jednak rozwiązanie to dalekie jest od przypisania mu cech charakterystycznych dla 
klasycznej klauzuli rebus sic stantibus 36. Jedyne rozwiązanie tego typu funkcjonuje 
w umowach o charakterze administracyjnym (w wyniku orzeczniczej działalności 
Conseil d’Etat) jako instytucja tzw. „imprevision” (franc. nieprzewidywalności)37. 
Warunkiem sine qua non powołania na tę instytucję jest wystąpienie takich zdarzeń 
cechowanych nieprzewidywalnością w chwili zawarcia umowy, że naruszają one 
równowagę kontraktową, powodując tym samym nadmierne trudności w spełnieniu 
świadczenia38. Warto zauważyć, że w braku cywilnoprawnej instytucji pozwalającej 
na modyfikację treści umowy, główną rolę w zakresie ochrony strony dotkniętej 
negatywnym skutkami zmiany okoliczności odgrywa w prawie francuskim insty-
tucja „force majuere” (siła wyższa) z art. 1148 Kodeksu Napoleona39. Zgodnie z tym 
przepisem, w przypadku wystąpienia zdarzenia zewnętrznego, nieprzewidywalnego 
i nieuniknionego, sąd może zwolnić dłużnika od wykonania świadczenia40. 

Systemy prawne możemy więc zasadniczo podzielić na te, w których klauzula 
rebus sic stantibus nie funkcjonuje, oraz takie, gdzie funkcjonuje ona w swojej 
pełnej, klasycznej, kodeksowej wersji lub w formie instytucji prawnej pełniącej 
podobne lub częściowe jej funkcje (substytutu klauzuli rebus sic stantibus). 
Do najszerszej kategorii rozwiązań należą niewątpliwie te ostatnie, które za A. 
Szumańskim warto poddać klasyfikacji. 

Różnice dotyczące „substytutów” klauzuli rebus sic 
stantibus

Można rozróżnić konstrukcje nawiązujące do następczej niemożliwości świad-
czenia, konstrukcje wywodzące się z siły wyższej, a także instytucje wywodzące 
się z zasady dobrej wiary, jako klauzuli generalnej41. Wiele z nich wywodzi się 
jednocześnie z więcej niż jednej konstrukcji prawnej (np. u źródeł amerykańskiej 
impracticability leży koncepcja następczej niemożliwości oraz zasada dobrej wiary).

 36 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 53- 54.
 37 A. Szumański, Ochrona prawna…, s. 62, M. Sośniak, Umowy obligacyjne we francuskim 
prawie cywilnym i handlowym (zagadnienia ogólne), Warszawa 1985, s. 75- 77.
 38 E. Bagińska, Klauzula…, s. 179, A. Malarewicz, Wpływ zmiany stosunków na wykonanie 
zobowiązań- cz. II, „Monitor Prawniczy” 2005. Nr 12, s. 590. 
 39 A. Szumański, Ochrona prawna…,s. 62.
 40 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, s. 55.
 41 A. Szumański, Ochrona prawna…, s. 65.
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Warto też zwrócić uwagę na bardzo zróżnicowany charakter przesłanek 
klauzuli rebus sic stantibus i zakres ich zastosowania. A. Szumański zwraca tutaj 
uwagę na doniosłe znaczenie problemu, jakim jest stosowanie tych instytucji 
w przypadku kontraktów transgranicznych lub wyboru prawa obcego- w kon-
tekście utrwalonej w każdym porządku prawnym ścieżki interpretacyjnej42. 

Po pierwsze chodzi o „wyjątkowość” okoliczności uzasadniających skorzy-
stanie z dostępnej w danym kraju formy klauzuli rebus sic stantibus. Możemy 
więc mówić bądź o zmianie „wyjątkowej” (Włochy), „radykalnej” (Anglia), 
„nadzwyczajnej” (Polska), albo też o „społecznej katastrofie” (Szwajcaria). Jak 
wskazuje A. Szumański, przesłanka wyjątkowości pozostaje z kolei irrelewantna 
w kontekście norm prawa amerykańskiego43.

Podobne rozbieżności można wskazać na gruncie podstawy odwoływania się 
do klauzuli rebus sic stantibus. Można wobec tego powołać się na „gospodarczą 
niecelowość” (prawo amerykańskie), nadmierną „trudność w wykonaniu świad-
czenia” (prawo francuskie), „odpadnięcie podstawy umowy” (prawo niemieckie), 
„zniweczenie celu” (prawo angielskie), „groźbę rażącej straty” (prawo polskie). 
Niebagatelna różnorodność dotyczy również kwestii podejścia do „kryterium 
nieprzewidywalności” oraz „kryterium zawinienia”.

Systemy prawne cechuje też różne podejście do skutków prawnych powo-
dowanych spełnieniem przesłanek klauzuli rebus sic stantibus i jej konstrukcji 
pokrewnych. Do najczęstszych skutków może należeć okresowe zwolnienie 
strony z zobowiązania, automatyczne rozwiązanie umowy (ang. termination of 
contract) lub modyfikacja umowy przez sąd- przy czym wszystkie te przesłanki 
są niekiedy stosowane alternatywnie, lub w ramach określonej wewnętrznie 
hierarchii (przykładowo w prawie polskim sformułowanie: „lub nawet orzec 
o rozwiązaniu umowy” wskazuje na subsydiarny charakter tej sankcji). A. Szu-
mański zauważa, że komparatystyczna analiza poszczególnych rozwiązań kra-
jowych prowadzi do wniosku, że do najbardziej „unikanych” rozwiązań należy 
sądowa modyfikacja umowy, do której podchodzi się z większą ostrożnością 
nawet niż do możliwości rozwiązania umowy44. Zdaniem Autora wynika to 
po pierwsze z faktu chęci ochrony stabilności obrotu prawnego, a po drugie 
z „nurtów liberalizmu gospodarczego okresu wielkich kodyfikacji”, kiedy to treść 
umowy była jedynym doniosłym przejawem autonomii woli stron45. Przeciwna 
tendencja zachodzi w prawie polskim i niemieckim, gdzie modyfikacja umowy 

 42 Ibidem…, s. 68.
 43 Ibidem…, s. 68.
 44 Ibidem, s. 69.
 45 Ibidem, s. 69.
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„wyprzedza” prawo sądu do rozwiązania umowy. Zarówno w prawie włoskim, 
amerykańskim i angielskim  rozwiązanie umowy ma pierwszeństwo przed jej 
modyfikacją46. Jak wspominano, w prawie francuskim modyfikacja umowy na 
gruncie kodeksu cywilnego w ogóle nie jest możliwa. 

Co więcej, analiza prawno-porównawcza skutków prawnych omawianych 
instytucji w różnych porządkach prawnych prowadzi do konstatacji, że  „rosz-
czenie” o sądową modyfikację umowy, (stanowiące wszakże o istocie klauzuli 
rebus sic stantibus) występuje bardzo rzadko i do tego w ograniczonym zakresie47. 
Roszczenie takie nie może mieć miejsca w systemach należących do common law, 
nie jest również znane w świetle art. 79 Konwencji Wiedeńskiej. W systemach 
dopuszczających takie rozwiązanie (prawo niemieckie, szwajcarskie i polskie) 
pojawiają się z kolei wątpliwości dotyczące tego, czy sąd związany jest (i w jakim 
zakresie) żądaniem strony w przypadku spełnienia wymaganych przesłanek.

Analiza powyższych rozwiązań w poszczególnych systemach prawa prowadzi 
do wniosku, że ochrona prawna strony dotkniętej skutkami zmiany okoliczno-
ści w ramach konstrukcji klauzuli rebus sic stantibus (lub jej substytutu) ma 
charakter szalenie zróżnicowany, co należy moim zdaniem ocenić negatywnie. 
Zaprezentowana skala i zakres rozbieżności poddaje bowiem w wątpliwość 
pewność obrotu gospodarczo- prawnego (a przynajmniej w kontekście jakże 
powszechnych dzisiaj transgranicznych kontraktów handlowych). Prowadzi to 
do wniosku, że w związku z dynamicznym rozkwitem, jaki przeżywa obecnie 
międzynarodowy obrót gospodarczy, krajowe podejście do klauzuli rebus sic stan-
tibus przestało spełniać istotną rolę repartycji ekonomicznego ryzyka kontrak-
towego. Co więcej, również próby podjęte na płaszczyźnie międzynarodowego 
prawa konwencyjnego nie są wystarczające. Na przykład Konwencja Wiedeńska48 
uwzględniła w art. 79 (w rozdziale „Exemptions”) instytucję odnoszącą się do 
neutralnego terminu impediment (przeszkoda), która stanowi w założeniu kom-
promis49 pomiędzy anglosaską zasadą odpowiedzialności absolutnej (ang. strict 
liability), a kontynentalną zasadą odpowiedzialności kontraktowej na zasadzie 
winy (ang. fault liability). Wzorowana jest ona jednak bardziej na instytucji 
force majeure i w przypadku spełnienia określonych przesłanek pozwala jedynie 
zwolnić się dłużnikowi od odpowiedzialności, ale już nie zakłada możliwości 
modyfikacji warunków umowy.

 46 Ibidem, s. 69- 70.
 47 Ibidem, s. 71- 72.
 48 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 
sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. , Dz.U. 1997 nr 45 poz. 286.
 49 A. Szumański, Ochrona prawna… s. 64.
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Klauzule adaptacyjne- remedium praktyki

By sprostać omawianym wyzwaniom, najnowsza międzynarodowa praktyka 
kontraktowa doprowadziła do wykształcenia szeregu autonomicznych rozwią-
zań na gruncie prawa kupieckiego (lex mercatoria)50. Zaliczyć do nich można 
przede wszystkim tzw. klauzule siły wyższej51 (force majeure clause) oraz klau-
zule typu hardship (hardship clause)52. Obie instytucje, zawarte w klauzulach 
umownych między stronami, stanowią odpowiedź na nieprzewidzianą zmianę 
okoliczności, w celu ochrony strony nimi dotkniętej. Force majeure clause poja-
wia się w przypadku niemożliwości wykonania zobowiązania w ich wyniku, 
natomiast zadaniem hardship clause jest utrzymanie najważniejszych aspektów 
kontraktu w mocy, celem najpełniejszego oddania jej sensu w nowych realiach53. 
To przede wszystkim ta druga instytucja stanowi najbardziej podstawowy środek 
dla oddania sensu klauzuli rebus sic stantibus w stosunkach między stronami. 
Ma ona bowiem na celu wyważenie praw i obowiązków kontrahentów, a także 
adekwatne rozłożenie ryzyka ekonomicznego na obie strony54. Standardowo 
polega ona na tym, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia 
znacząco zmieniającego równowagę kontraktową- przez co wykonanie umowy 
staje się szczególnie uciążliwe- na stronach ciąży obowiązek podjęcia renegocjacji 
umowy zgodnie z zasadami dobrej wiary (pod sankcją odszkodowawczą culpa 
in contrahendo). Instytucja hardship została zawarta w ujednoliconych Zasadach 
UNIDROIT55 (Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT), 
które mają znaleźć zastosowanie do kontraktów międzynarodowych choćby 
w przypadku powołania ogólnych zasad prawa. Z kolei hardship clause (jako 
inkorporowalna modelowa klauzula umowna), została uwzględniona zarówno 
w Regułach ICC (Reguły Międzynarodowej Izby Handlowej) jak i w Zasadach 
FIDIC (Zasady Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów). Istnieje 
także postępująca praktyka wykorzystywania przez strony tzw. klauzul „szytych 

 50 B. Goldman, Lex mercatoria, forum international No 3, Kluver- Deventer 1983, s. 3- 5.
 51 J. Rajski, Klauzule siły wyższej w międzynarodowych kontraktach handlowych w sytuacji 
głębokich zaburzeń gospodarczych, Przegląd Prawa Handlowego (2010), nr 5.
 52 J. Rajski, Klauzule hardship w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie 
gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego (1999), nr 3.
 53 G. Gorczyński, Force majeure i hardship [w:] Międzynarodowe prawo handlowe. System 
Prawa Handlowego, red. W. Popiołek, t. 9, Warszawa 2013, s. 651.
 54 J. Rajski, Klauzule hardship w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie 
gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego (1999), nr 3.
 55 Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT (the UNIDROIT Prin-
ciples of International Commercial Contracts) wydane po raz pierwszy w roku 1994 przez Mię-
dzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego z siedzibą w Rzymie.
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na miarę”, dzięki czemu strony mogą w największym stopniu dostosować swoje 
oczekiwania do specyfiki danego rodzaju kontraktu56. Strony mają również 
coraz częściej w zwyczaju konstruować jedną i spójną klauzulę, która reguluje 
całościowo konsekwencje zdarzeń zarówno force majeure jak i hardship clause57.

Na koniec, w kontekście ujednolicania i harmonizacji rozwiązań typu rebus sic 
stantibus nie sposób nie zwrócić uwagi na rozwiązanie zaproponowane w ramach 
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (ang. Principles of European Contract 
Law)58, w których kwestię tę reguluje szczegółowo artykuł 6:111 PECL59. Po 
pierwsze zawiera on w sobie zarówno zasadę pacta sunt servanda jako podsta-
wową zasadę stojącą na straży pewności obrotu gospodarczego, jak i klauzulę 
rebus sic stantibus jako swoistą reakcję systemu prawa na sytuację o charak-
terze wyjątkowym, przekraczającym zwykłe ryzyko kontraktowe. Po drugie, 
wprowadza on tzw. „podwójny mechanizm adaptacyjny”, polegający na tym, że 
w pierwszej kolejności strony obowiązane są do podjęcia negocjacji, a dopiero 
w przypadku nieosiągnięcia konsensusu sąd może umowę modyfikować albo 
rozwiązać. Ponadto, wprowadza szereg klarownych, obiektywnych, elastycznych 
jednocześnie przesłanek- jak kryterium „obiektywnej nieprzewidywalności” czy 

 56 G. Gorczyński, Force majeure… s. 661.
 57 Ibidem, s. 688.
 58 O. Lando, H. Beale, Principles of European Contract Law, Part I and II prepared by The 
Commission of European Contract Law.
 59 Za: M. A. Za charia siewicz, J. Bełdowski, Zasady europejskiego prawa umów, KPP 2004, 
Nr 3, s. 857- 859.
Artykuł 6:111. Nadzwyczajna zmiana okoliczności.
1. Strona powinna wykonać swoje zobowiązania, nawet jeżeli ich wykonanie stało się bardziej 
uciążliwe czy to z powodu wzrostu kosztów świadczenia, czy też dlatego, że zmniejszyła się wartość 
świadczenia, które ma ona w zamian otrzymać.
2. Jeżeli jednak wykonanie zobowiązania stanie się nadmiernie uciążliwe z  powodu zmiany 
okoliczności, strony zobowiązane są rozpocząć negocjacje mające na celu zmianę umowy lub jej 
rozwiązanie, pod warunkiem że:
a) zmiana okoliczności nastąpiła po zawarciu umowy,
b) prawdopodobieństwo zmiany okoliczności nie mogło być, rozsądnie, brane pod uwagę w chwili 
zawierania umowy, a także
c) nie można było wymagać od strony, której dotyczy zmiana okoliczności, aby powinna była, 
zgodnie z umową, ponieść ryzyko takich zmian.
3. Jeżeli strony w odpowiednim czasie nie osiągną porozumienia, sąd może: a) rozwiązać umowę 
z chwilą i na zasadach, które ustali; albo b) zmienić umowę, rozkładając pomiędzy strony w sposób 
słuszny i sprawiedliwy straty i korzyści wynikające ze zmiany okoliczności. W obu przypadkach 
sąd może zasądzić odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez to, że druga strona odmawiała 
udziału w negocjacjach lub je zerwała w sposób sprzeczny z zasadami dobrej wiary i uczciwego 
obrotu”.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 40 (3/2017) 130

też zastąpienie „nadzwyczajnego charakteru okoliczności” pojęciem przekro-
czenia zwykłego ryzyka kontraktowego.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania, należy przede wszystkim zwrócić uwagę 
na problem wyjątkowej, rażącej wręcz niejednorodności rozwiązań krajowych 
w zakresie podejścia do problemu klauzuli rebus sic stantibus. Trzeba podkreślić, 
że niejednolitość ta nie oddaje potrzeb dynamiki rozwoju gospodarczego ani 
międzynarodowej praktyki kontraktowej, co prowadzi do wyraźnej tendencji 
regulowania przez strony omawianej kwestii w formie modelowych, lub „szy-
tych na miarę” umownych klauzul adaptacyjnych i renegocjacyjnych. I chociaż 
za przykład udanego rozwiązania w tym zakresie należy uznać Zasady Euro-
pejskiego Prawa Kontraktów (PECL), na które strony mogą powołać się przy 
zawieraniu umowy, w przyszłości z pewnością należy przygotować się na wzrost 
projektów pro- harmonizacyjnych w kontekście podejścia do klauzuli rebus sic 
stantibus, a zwłaszcza w zakresie stanowionych norm prawa międzynarodowego.
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Summary
The growing role played by the rebus sic stantibus clause in global economic turnover is 
reflected in the practice of international trade and its various substitutions to adapt the 
contractual relationship to a particular change of circumstances by guiding principles 
of equity, fairness and contractual balance. They thereby mitigate the traditional harsh 
principle of absolute binding the parties to the terms of the bond relationship - pacta 
sunt servanda, introducing a  new concept of an open contract, constantly evolving 
to reflect the purpose for which the contractual relationship between the parties was 
established. The purpose of this article is to provide a  comparative analysis of the 
particular solutions applied in this field in foreign legal systems and international law, 
and to try to answer the question of the need to amend the Polish provisions on the 
rebus sic stantibus clause.
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 Robert Sobków

Zakres swobody biegłego 
przy gromadzeniu materiału 
faktograficznego w trakcie 
sporządzania opinii sądowej  
– teoria i praktyka
The Issue of Freedom of Action of an Expert Witness in Independent Gathering 
Factual Evidence for an Expert’s Report – Theory and Practice

Wstęp

Przy sporządzaniu opinii sądowej powołany biegły natrafić może między innymi 
na dwa problemy związane ze zgromadzonym materiałem dowodowym:

a) brak jasności lub kompletności dowodów już złożonych w sprawie,
b) brak istotnych dokumentów lub informacji do tej pory nie złożonych 

przez strony procesowe.
Wyjaśnienie lub uzupełnienie materiału dowodowego może być niezbędne 

celem wydania opinii w sprawie. Jednakże fundamentem wielokrotnie wyra-
żanych opinii dotyczących roli biegłego przy ocenie materiału dowodowego 
w oparciu o posiadaną wiedzę specjalną jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 
lipca 1969 r. (sygn. akt I CR 140/69) zgodnie z którym zadaniem biegłego „nie 
jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i wyjaśnienie okolicz-
ności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych 
przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego biegłemu materiału sprawy”. 
Z powyższego stwierdzenia wypływają dwie konsekwencje:

a) Materiał badawczy biegłego powinien być ograniczony wyłącznie do 
„zebranego i udostępnionego biegłemu materiału sprawy”.
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b) Powyższe wskazanie wzmocnione jest wyjaśnieniem, że zadaniem bie-
głego „nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy”.

Praktyka działania biegłych sądowych w warunkach braku kompletności 
materiału dowodowego pozwalającego wydać opinię wskazuje jednak na podej-
mowane przez nich działania uzupełniające dowody w sprawie i działania takie 
akceptowane są przez sądy. 

Niniejszy artykuł koncentruje się na zagadnieniu akceptowalnego zakresu 
swobody biegłego przy gromadzeniu materiału faktograficznego w trakcie przy-
gotowywanej opinii sądowej, oraz możliwych konsekwencjach podejmowanych 
przez niego takich działań. W pracy autor wykorzystał dane empiryczne z przy-
gotowywanych samodzielnie jako biegły sądowy 20 opinii. 

Artykuł składa się poza wstępem z pięciu części. W pierwszej z nich przed-
stawione zostaną możliwości w zakresie uzupełniania materiału dowodowego 
przez biegłego w sytuacji, gdy przekazane mu akta procesową są niewystarczające 
do wydania opinii. W  drugiej części omówiona zostanie ekonomika postępo-
wania przy zbieraniu danych przez biegłego. W części trzeciej analizie poddana 
zostanie możliwość zbierania danych faktograficznych przez biegłego w oparciu 
o dokumentację zgromadzoną w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogólnie 
dostępnym zasobie internetowym. W rozdziale czwartym przedstawione zostaną 
dane empiryczne z analizy pracy autora jako biegłego przy uzupełnianiu doku-
mentacji procesowej w trakcie wydawania opinii sądowych. Rozdział piąty jest 
podsumowaniem analizy zagadnienia przedstawionego w niniejszym artykule.  

1. Postępowanie biegłych sądowych w zakresie 
uzupełniania materiału dowodowego przy 
sporządzaniu opinii

Dokumentacja procesowa przekazana biegłemu może być wystarczająca, by 
wyłącznie w oparciu o nią sporządził swoją opinię. Może być też jednak ina-
czej. Przekazując dokumentację do biegłego sąd nie ma tej świadomości. Sąd 
powołując biegłego okazuje swoją niemoc w samodzielnym wyrokowaniu. Opi-
nia biegłego umożliwia sądowi również  właśnie wyrobienie zdania odnośnie 
kompletności dowodów złożonych przez strony procesowe, pozwalającej na 
wydanie wyroku.

W sytuacji, w której biegły stwierdzi, że zebrany materiał dowodowy jest 
niewystarczający, by wypełnić zobowiązanie Sądu w zakresie odpowiedzi na 
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postawione biegłemu pytania, istnieją dwie przyjęte przez biegłych w praktyce 
metody postępowania:

a) Biegły zwraca akta postępowania Sądowi zaznaczając, że nie jest w stanie 
odpowiedzieć na postawioną tezę dowodową, wskazując jednocześnie, 
jakie dokumenty są niezbędne, by móc wypełnić postawione mu zadanie. 
Braki w materiale dowodowym mogą być usuwalne i w takim przy-
padku sąd może wystąpić do stron procesowych o wskazane dokumenty 
i w następnej kolejności ponownie przekazać biegłemu dokumentację 
celem wydania opinii.

b) Biegły występuje po niezbędne dokumenty bezpośrednio do stron pro-
cesowych. Przy wykorzystaniu uzyskanych tą drogą materiałów kończy 
swoją pracę i gotową opinię przekazuje do Sądu. Jeżeli biegły uzyskał 
jakieś materiały bezpośrednio od stron procesowych, to powinien załą-
czyć je do opinii, gdyż „biegły powinien przedstawić w opinii źródła 
i sposoby dokonania ustaleń faktycznych, a w przypadku oparcia się 
w tym zakresie na dowodach nieznajdujących się do tej pory w aktach 
sprawy powinien je załączyć do opinii” (Pietkiewicz 2016, s.41).

2. Ekonomika procesowa w pracy biegłego  
przy zbieraniu materiału faktograficznego

Istotnym elementem obu omówionych powyżej sposobów postępowania biegłych 
przy uzupełnianiu materiału faktograficznego jest tzw. ekonomika procesowa. 
Działa ona zdecydowanie na korzyść metody bezpośredniego kontaktu biegłego 
ze stronami procesowymi. Występowanie przez biegłego za pośrednictwem sądu 
o uzupełnienie materiału dowodowego, zamiast bezpośredniego wystąpienia o to 
do stron procesowych, prowadzi do następujących, niekorzystnych konsekwencji:

a) Wydłuża postępowanie procesowe - biegły kierując zapytanie do stron 
procesowych de facto przesyła pismo do Sądu, ten zaś musi wniosek 
biegłego rozpatrzyć i wysłać do strony procesowej. W dalszej kolejności, 
po otrzymaniu odpowiedzi (wraz z uzupełniającą dokumentacją) Sąd 
wydaje zarządzenie o odesłaniu dokumentów do biegłego. Pomiędzy 
wpłynięciem listów do Sądu (zarówno od biegłego do strony procesowej 
jak też od strony procesowej do biegłego) a odesłaniem ich do wskazanego 
adresata upływają kolejne dni. W ten sposób praca biegłego wytrącana 
jest dodatkowo ze swojego rytmu, co w dalszej kolejności wpływa na 
kolejne wydłużenie czasu jaki jest mu potrzebny do zakończenia opinii.
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b) Zwiększa koszty - każdy dodatkowy czas poświęcony przez biegłego, jak 
również przez sąd (merytoryczny i administracyjny) zwiększa koszty 
procesowe lub też ogólne koszty funkcjonowania wymiaru sprawiedli-
wości w Polsce.

c) Obciąża sąd dodatkowymi obowiązkami - sąd będąc zaangażowany 
w pośrednictwo w wymianie informacji pomiędzy biegłym a stronami 
procesowymi zostaje zaangażowany w pełnienie de facto administra-
cyjnej funkcji skrzynki kontaktowej przy wyjaśnianiu, czy uzupełnianiu 
dokumentacji procesowej.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że problemy na jakie natrafia biegły 
przy sporządzeniu Opinii nie sprowadzają się wyłącznie do istotnych braków 
w materiale dowodowym. Czasem są nimi: niezrozumienia niektórych zapisów, 
używanych zwrotów obcojęzycznych, czytelności niektórych dokumentów (gdy 
strona do akt sądowych załącza kopie), braków kompletności wszystkich stron 
dokumentu (na przykład w wyciągu bankowym). Wszystkie te przypadki autor 
zna z autopsji. Kierując się wyłącznie ekonomiką procesową można uznać, że 
praktyczniejszą formą uzupełnienia braków faktograficznych do wydania opinii 
przez biegłego będzie zwrócenie się bezpośrednio do stron procesowych.

3. Granice pozyskiwania dodatkowych informacji 
przez biegłego

Biegły powinien na postawione mu przez Sąd pytania odpowiedzieć najlepiej na 
ile pozwala mu posiadana wiedza specjalna i zebrane materiały faktograficzne. 
Eksperci zawsze cierpią na niedostatek informacji. Możliwość uzupełniania 
materiału faktograficznego przez biegłego w trakcie sporządzania przez niego 
opinii może czynić ją pełniejszą, wskazać jednak można granice tych działań.

3.1. Zagadnienie prekluzji dowodowej przy zbieraniu 
materiału faktograficznego przez biegłego

W trakcie procesu uzupełniania przez biegłego materiału faktograficznego 
dochodzić może do uzupełniania dokumentacji procesowej, poprzez opinię 
biegłego, o dowody objęte już prekluzją dowodową. W warunkach zgłaszania 
przez biegłego braków w materiale dowodowym istotnym staje się funkcja 
kontrolna sądu nad przepływem informacji pomiędzy stronami procesowymi 
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a biegłym. W takiej sytuacji sąd mógłby wskazywać biegłemu, które z przeka-
zanych materiałów objęte są prekluzją dowodową, albo wprost nie przekazywać 
tych materiałów biegłemu wskazując ten właśnie powód. Nieprzekazywanie 
biegłemu materiałów poprzez ich zwrot stronie procesowej jest zgodne z przepi-
sami dotyczącymi zwrotu stronom dowodów obarczonych prekluzją dowodową. 
Uniemożliwiałoby też chociażby pośredni wpływ tych dowodów na wynik opinii. 
Dokumenty objęte prekluzją dowodową, nawet jeżeli nie zostałyby użyte przez 
biegłego, mogłyby wpłynąć na jego postrzeganie innych dowodów w sprawie.

W trakcie przygotowywania opinii sądowej przez powołanego biegłego 
dochodzić może zatem do powstania sprzeczności w wypełnianiu obowiązków 
przez biegłego i sąd. Biegły w swojej pracy dążyć będzie do zgromadzenia jak naj-
obszerniejszego dodatkowego materiału, sąd zaś powinien skalę tego materiału 
przynajmniej kontrolować, a w niektórych przypadkach ograniczać. Rola sądu 
nie może być zdeprecjonowana i zawężona jedynie do roli skrzynki kontaktowej. 

3.2. Możliwość korzystania w pracy biegłego z powszechnie 
dostępnego zasobu wiedzy

Istotnym zagadnieniem pojawiającym się w trakcie pracy biegłego jest dostęp-
ność do zasobu wiedzy powszechnej i możliwość korzystania przez biegłego 
z tego zasobu w trakcie wydawania opinii, a także sama interpretacja tego zasobu. 
W szczególności zagadnienie to dotyczy Krajowego Rejestru Sądowego i zasobu 
internetowego. 

Art. 8 ustawy z dnia 20.08.1997 r. (Dz. U., 1997, nr 121 poz. 769) o powo-
łaniu Krajowego Rejestru Sądowego wskazuje,  że „Rejestr jest jawny” oraz, że 
„Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze”. Domniemywać 
można, że wiedza zawarta w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wiedzą, do 
której miały dostęp strony procesowe przed i w trakcie wykonywania umowy. 
Wydaje się zatem, że ta wiedza powinna być elementem wiedzy obejmowanej 
przez opinię biegłego przy ocenie stanu sprawy a biegły przy sporządzaniu 
swojej opinii powinien uwzględniać ten zasób informacji równocześnie z aktami 
procesowymi. Wskazać należy również, że zasób Krajowego Rejestru Sądowego 
jest też zasobem sądowym, chociaż faktycznie nie jest elementem samych akt 
procesowych.

Podobnie kwestia przedstawia się w  przypadku zasobu internetowego. 
Wprawdzie nie jest to zasób sądowy, ale też jest ogólnie dostępny, a często 
wyjątkowo bogaty w zakresie zagadnienia, którego dotyczy opinia. Można 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 40 (3/2017) 138

również przyjąć, że był on lub mógł być znany stronom procesowym w trakcie 
wykonywaniu umowy. Kwerenda internetowa jest dziś jednym z podstawowych 
źródeł informacji o kontrahentach. Zasób internetowy może też pomóc bie-
głemu w wyjaśnieniu szczegółowego zagadnienia przedmiotu. Taka kwerenda 
internetowa jest lepiej zrozumiała (a czasem w ogóle jest zrozumiała) dla osoby 
posiadającej wiedzę specjalną, co wypełniałoby obowiązek biegłego „naświetle-
nia i wyjaśnienia okoliczności (sprawy) z punktu widzenia posiadanych przez 
biegłego wiadomości specjalnych” (SN, 1969). Ponadto biegły posiada wiedzę 
specjalną, ale nie wiedzę całkowitą. Dla przykładu do sporządzenia wyceny 
wartości znaku handlowego potrzebuje wiedzy dotyczącej rynku i dotychcza-
sowych kontraktów na tym rynku, a czasem nawet konkretnego orzecznictwa 
sądowego. Nie ma do tej pory wyznaczonej ostrej granicy wiedzy z jakiej może 
a z jakiej już nie może korzystać biegły, która jest dostępna w zasobie interneto-
wym. W praktyce autora jako biegłego kilkakrotnie informacja o stronie sporu 
pozyskana z zasobu Krajowego Rejestru Sądowego a raz z zasobu internetowego 
okazywała się istotna dla wydawanej opinii.

4. Doświadczenia autora w dotychczasowej praktyce 
jako biegłego sądowego

Na podstawie własnych doświadczeń autora niniejszego artykułu jako bie-
głego można stwierdzić, że w praktyce zarówno sądy jak też strony procesowe 
oraz sami biegli kierują się głównie ekonomiką procesową. Przy dotychczas 
przygotowanych 20 opiniach zaledwie przy 6 (30%) można było ją sporządzić 
wyłącznie w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony i dostarczony bie-
głemu przez sąd. Gdyby kierować się ściśle interpretacją obowiązków biegłego 
zakreślonych wyrokiem Sądu Najwyższego (1969), to ponad 2/3 opinii nie 
mogłoby być sporządzonych i musiałyby zakończyć się zwrotem akt do sądu 
lub co najwyżej sporządzone opinie nie byłyby pełne, obarczone wysokim 
poziomem niepewności wyników, wielowariantowością lub też musiałyby być 
uzupełnione przez biegłego licznymi zastrzeżeniami. Z pewnością wszystkie 
te przypadki nie spełniałyby w pełni oczekiwań sądu, ale też i stron proce-
sowych, które wiązały się z powołaniem biegłego. Zatem przy sporządzaniu 
14 opinii (70%), by je wydać należało uzupełnić dokumentację procesową. 
W takich warunkach biegły zwracał się bezpośrednio do stron procesowych 
o przedłożenie konkretnych dokumentów lub wyjaśnień. Jedynie w 2 przypad-
kach (10%) jedna ze stron wnosiła zastrzeżenie, że może uzupełnić materiał 
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dowodowy wyłącznie poprzez sąd. Zatem aż w 12 przypadkach (60%) obie 
strony procesowe nie miały żadnych zastrzeżeń przy przekazywaniu materia-
łów bezpośrednio biegłemu, nie czyniły zarzutów, że biegły wychodzi poza 
zakres swoich obowiązków, ani nie czyniły zastrzeżeń, że te kontakty mogą 
wywołać powstanie nieformalnych powiązań strony procesowej z biegłym. 
Należy zaznaczyć, że biegły każdorazowo pisemnie informował strony proce-
sowe o możliwości odmowy przekazania dokumentów bezpośrednio biegłemu.

Istotnym jest wskazanie powodów dla jakich w dwóch procesach jedna ze 
stron odmówiła przekazania biegłemu uzupełniających materiałów. W pierw-
szym przypadku pozwanym był bank, który uznał, że dokumenty żądane przez 
biegłego teraz lub w przyszłości mogą stanowić część tajemnicy bankowej 
i dlatego będą udostępnione wyłącznie po skierowaniu takiego żądania przez 
sąd. Bank zaznaczył jednak, że te dokumenty niezwłocznie przekaże do sądu 
po skierowanym stosownym żądaniu. W drugim zaś przypadku powód, będący 
organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi prowadził wiele 
sporów sądowych o podobnym charakterze. W jednym z nich w przeszłości 
doszło do powstania niejasnej relacji pomiędzy biegłym i pozwanym. W tym 
procesie powód starał się, jak argumentował nowo-powołanemu biegłemu, 
uniknąć jakichkolwiek podejrzeń, tym bardziej, że w danej specjalności nie 
ma wielu biegłych w Polsce i ewentualne poszukiwanie kolejnego biegłego 
mogłoby niepotrzebnie przedłużyć postępowanie procesowe. Również w tym 
drugim przypadku strona procesowa nie miała zastrzeżeń do samego faktu 
uzupełnienia dokumentacji związanej z wydaniem opinii.

Należy jeszcze uzupełnić powyższe informacje, że ani razu biegły nie spo-
tkał się również z zarzutem ze strony sądu, że przy sporządzaniu opinii, z któ-
rymi związane było zbieranie uzupełniających materiałów, wykroczył poza 
swoje obowiązki. Karty pracy biegłego były w związku z tym każdorazowo 
akceptowane. W przypadku braku akceptacji takich działań biegłego, ten 
ostatni musiałby liczyć się z nieuwzględnieniem godzin pracy poniesionych 
na zbieranie dokumentów i tym samym jego wynagrodzenie mogłoby zostać 
umniejszone. W jednym przypadku zarzut strony procesowej o obniżenie 
wynagrodzenia biegłego o czas poświęcony na kwerendę internetową został 
oddalony przez sąd przyznający, że pozyskane informacje miały istotny wpływ 
na wyniki opinii.
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5. Wnioski

Nie budzi żadnej wątpliwości, że biegły, w wielu i to różnorodnych okoliczno-
ściach, zmuszony jest w trakcie swojej pracy na bieżąco dokonywać uzupełniania 
materiału faktograficznego, będącego bazą dla wydawanej przez niego opinii jak 
też uzyskiwać wyjaśnienia dowodów złożonych w sprawie przez strony proce-
sowe. Należy zaznaczyć, że Sąd jak też najczęściej obie strony procesowe oczekują 
po prostu na jak najszybsze wydanie opinii przez niezależnego eksperta posiada-
jącego wiedzę specjalną i gotowe są uzupełniać dokumentację źródłową biegłego 
o żądane przez niego materiały, by ten cel osiągnąć. Oba przedstawione sposoby 
zbierania brakującego materiału faktograficznego przez biegłego (w kontakcie 
bezpośrednim ze stronami procesowymi lub wyłącznie za pośrednictwem sądu) 
mają swoje zalety i wady. Mogą również powodować powstawanie nadużyć.

Zbieranie dokumentów przez biegłego w kontakcie bezpośrednim ze stro-
nami procesowymi zgodne jest z ekonomiką postępowania. Z doświadczenia 
autora niniejszego artykułu jako biegłego sądowego wynika, że strony procesowe 
jak też sądy w swoim postępowaniu związanym z wydawaniem opinii przez 
biegłego kierują się przede wszystkim właśnie tym kryterium. Przedstawiona 
w niniejszym artykule praktyka sądowa prowadzić może jednak do jej naduży-
wania przez strony procesowe. Przede wszystkim istnieje zagrożenie włączania 
do akt procesowych dokumentów, które objęte są prekluzją dowodową. Strony 
procesowe świadome są tej możliwości. Autor niniejszego artykułu co najmniej 
dwukrotnie spotkał się z sytuacją, która wskazywała na świadomą próbę przeka-
zywanie do akt procesowych, za pośrednictwem opinii biegłego, właśnie doku-
mentów objętych prekluzją dowodową, a w konsekwencji wpłynięcia na wyniki 
opinii. Dopuszczenie kontaktowanie się biegłego bezpośrednio ze stronami 
procesowymi rodzi również zagrożenie powstania pomiędzy nimi niejasnych 
relacji, a nawet podszywania się osób postronnych pod wykonywanie czynności 
biegłego sądowego.

Należy jednak zauważyć, że kontaktowanie się biegłego wyłącznie za 
pośrednictwem sądu też nie jest wolne od zagrożeń. Poza sprowadzeniem sądu 
wyłącznie do roli kosztownej  skrzynki kontaktowej dostrzegalna jest możliwość 
podejmowania przez strony procesowe prób przedłużania procesu, czy nawet 
wprost utrudniania biegłemu wykonywania jego czynności. Przekazywane przez 
sąd informacje każdorazowo mogą być niepełne, a forma listowna kontaktów 
w oczywisty sposób wydłużać może proces przygotowywania opinii przez bie-
głego. Nie ulega wątpliwości, że bezpośredni kontakt, nawet jeżeli miałby być 
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prowadzony pisemnie w drodze e-mailowej, wielokrotnie mógłby przyspieszyć 
kontakt pomiędzy biegłym a stronami procesowymi.

W opinii autora niniejszego artykułu wydaje się zasadnym, by uzupełnianie 
dokumentacji faktograficznej przez biegłego następowało jednak wyłącznie za 
pośrednictwem sądu, który czuwać wtedy może nad tym, by do akt procesowych 
nie zostały załączone pośrednio, poprzez wydawaną opinię biegłego, dowody 
objęte prekluzją dowodową, a także by nie dochodziło do powstania niejasnych 
sytuacji w relacji pomiędzy biegłym a stroną procesową. To ostatnie jest szczegól-
nie istotne dla zachowania standardu funkcji biegłego w procesie sądowym. Taki 
nadzór sądu nad dokumentacją przekazywaną biegłemu przez strony procesowe 
wypełniać mógłby jednocześnie zasadę określoną przywołanym na wstępie 
wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1969 r. (SN, 1969), że biegły wydaje 
swoją opinię w oparciu o „udostępniony biegłemu materiał sprawy”.
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Streszczenie
Podstawą wielu wyrażanych opinii dotyczących roli biegłego sądowego przy ocenie 
materiału dowodowego jest wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 1969 r. (sygn. akt I CR 
140/69) zgodnie z  którym zadaniem biegłego „nie jest ustalenie stanu faktycznego 
sprawy, lecz naświetlenie i wyjaśnienie okoliczności z punktu widzenia posiadanych 
przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego 
biegłemu materiału sprawy”. Praktyka wskazuje jednak, że biegli pomimo wskazań 
powyższego wyroku przy sporządzaniu opinii sądowych dokonują uzupełnienia mate-
riału dowodowego poprzez własną kwerendę lub też bezpośredni kontakt ze stronami 
procesowymi. Strony procesowe zaś w trakcie tych prac biegłego świadomie podejmują 
działania zmierzające do nieformalnego wpływania na przebieg postępowania proce-
sowego. W  szczególności dotyczy to włączania do akt procesowych, poprzez opinię 
biegłego, dowodów objętych już prekluzją dowodową, jak też nadmiernego przedłużania 
postępowania procesowego. Niniejszy artykuł koncentruje się na zagadnieniu zakresu 
swobody i  możliwych konsekwencjach samodzielnego gromadzenia przez biegłego 
materiału faktograficznego w trakcie przygotowywanej opinii sądowej.

Słowa kluczowe: opinia biegłego sądowego, ekonomika procesowa, prekluzja 
dowodowa.
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Abstract
In its judgment of 11 July 1969 (No I CR 140/69), the Supreme Court laid down the basic 
rules of the role of an expert witness in assessing the existing evidence. According to this 
judgment, experts should not aim to determine the actual state of affairs but instead, 
elucidate the applicable circumstances through the use of their special knowledge and 
analysis of the factual evidence made available to them. However, practice shows that 
experts do not always comply with the aforementioned judgment and, instead, tend to 
supplement the existing evidence by either conducting their own research or directly 
contacting the parties to the proceedings. The parties, on the other hand, tend to pur-
posefully influence the course of the proceedings by making use of the actions taken 
by the experts to complete the evidence. This particularly refers to the parties’ attempts 
to adduce, indirectly, through the expert report, further evidence in spite of the rule of 
preclusion as well as to unduly extend the length of the proceedings. Consequently, the 
present paper discusses the issue of the freedom of an expert witness in independent 
gathering factual evidence and the possible consequences of such actions.

Keywords: expert witness report, the economics of trial, preclusion of evidence

Autor

Robert Sobków doktor nauk ekonomicznych Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, 
główne dziedziny działalności naukowej: finanse przedsiębiorstw, etyka w biznesie; e-mail: 
r.sobkow@interia.pl



 Artykuł prawniczy | 143

Anna Grzywacz

Problematyka wymogu 
graficznej przedstawialności 
niekonwencjonalnych znaków 
towarowych
The requirement of graphical representation for non-conventional 
trademarks

1. Wstęp

Znaki towarowe pełnią w dzisiejszych czasach istotną rolę w tworzeniu strategii 
marketingowych. Dostarczają informacji na temat produktu, pozwalają konsu-
mentowi zidentyfikować źródło jego pochodzenia, ocenić jakość i podjąć decyzję 
o zakupie1. Wraz z postępującym rozwojem techniki pojawia się potrzeba rejestracji 
nowszych rodzajów znaków towarowych oraz zapewnienia im stosownej ochrony. 
Sam znak towarowy w formie graficznej nie jest już wystarczającym narzędziem 
pozwalającym zainteresować klienta produktem. Przedsiębiorcy sięgają do nie-
konwencjonalnych metod. Starają się dotrzeć do konsumenta pobudzając jego 
zmysły inne niż wzrok, oddziaływać na sferę wyobraźni i wywoływać pozytywne 
skojarzenia. Stąd też na znaczeniu zyskują tzw. niekonwencjonalne znaki towarowe. 

2. Niekonwencjonalne znaki towarowe

W literaturze brak jest legalnej definicji niekonwencjonalnego znaku towaro-
wego. W doktrynie często określa się tym mianem te nowo powstałe, trudne do 

 1 Tischner Anna, Funkcje znaków towarowych, [w:] Odpowiedzialność majątkowa za 
naruszenie prawa do znaku towarowego, Oficyna 2008. 
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zarejestrowania oznaczenia, które przełamują tradycyjne formy2. Są to znaki towa-
rowe, o których nie wspomina ustawodawca a wyróżnia się je w związku z praktyką 
ich stosowania3. Istnieje wiele rodzajów znaków towarowych. W celu ich klasyfika-
cji przyjęło się wyróżniać dwie grupy oznaczeń/znaków towarowych: oznaczenia 
widzialne oraz niewidzialne (postrzegane za pomocą innych zmysłów niż wzrok).

Zgodnie ze stanowiskiem WIPO (World Intellectual Property Organization)4 
do pierwszej grupy możemy zaliczyć m.in. znaki trójwymiarowe, kolory, holo-
gramy, a do drugiej zapachy, dźwięki czy smaki. Często w celu wzmocnienia 
efektu oddziaływania na odbiorcę używa się równocześnie jednych i drugich. 
Funkcjonalność i skuteczność stosowania tego rodzaju znaków jest bezdysku-
syjna. Problematyczne pozostaje natomiast możliwość rejestracji takich oznaczeń 
ze względu na wymóg graficznej reprezentacji. 

3. Kryteria rejestracji znaku towarowego 

Oznaczenie, aby mogło być zarejestrowane jako znak towarowy musi spełnić 
przesłanki ustawowe określone aktami normatywnymi o charakterze krajowym, 
unijnym lub międzynarodowym. W większości państw zdolność reprezentacji 
graficznej to drugie obok zdolności odróżniającej kryterium, jakie musi spełnić 
znak towarowy by być zarejestrowanym. 

W Polsce wymóg graficznej przedstawialności wynika wprost z ustawy. Za 
znak towarowy uważa się, w myśl art. 120 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej5, każde oznaczenie, które można przedstawić 
w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów 
jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Ustawodawca 
nie sprecyzował jednak jaką ów „graficzna reprezentacja” ma przyjąć formę. 
Ustawa zawiera jedynie przykładowe wyliczenie oznaczeń, które mogą zostać 
zarejestrowane jako znaki towarowe. Do znaków towarowych mieszczących się 

 2 Registrability of smells, colors and sounds. How to overcome challanges dressed by the 
requirements of graphical representation and distinctiveness within UE law?; Garry Trillet ; http://
www.ecta.org/IMG/pdf/garry_trillet_-_registrability_of_smells_colors_and_sounds.pdf dostęp 
5.07.2017
 3 Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., Formy przedstawieniowe 
znaków towarowych, [w:] Prawo własności przemysłowej, LEX 2015.
 4 Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications Sixteenth Session Geneva, November 13 to 17, 2006; SCT/16/2 , http://www.wipo.int/
meetings/en/details.jsp?meeting_id=10983 dostęp 6.07.2017
 5 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2017.776 t.j. 
z dnia 2017.04.13 dalej jako p.w.p.



 Artykuł prawniczy | 145

w przytoczonej definicji zalicza się w szczególności wyraz, rysunek, ornament, 
kompozycję kolorystyczną, formę przestrzenną, w tym formę towaru lub opa-
kowania, a także melodie lub inny sygnał dźwiękowy6. Katalog ten jest otwarty, 
co pozwala na rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych.

Urząd Patentowy RP wskazuje na dodatkowe kryteria, jakie muszą być speł-
nione w celu skutecznego procesu rejestracji, a są to: zmysłowa postrzegalność, 
jednolitość, samoistność oraz (wynikająca wprost z ustawy) możliwość do 
przedstawienia w sposób graficzny7. Urząd zastrzega sobie, że „w przypadku, 
gdy zgłoszone oznaczenie pozbawione jest wyżej wymienionych cech, nie jest 
możliwe udzielenie na nie prawa ochronnego. w konsekwencji oznacza to, że 
Urząd Patentowy odmówi udzielenia prawa”8. Poddając analizie katalog zare-
jestrowanych w Polsce niekonwencjonalnych znaków towarowych widać, że 
w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” figuruje ich bardzo mało. Z uwagi na 
rygorystyczne kryteria rejestracji Urząd Patentowy często odmawia udzielenia 
ochrony. Przykładowo, w 2000 roku Firma Cukiernicza „Solidarność” złożyła 
wniosek o rejestrację zapachu kwiatu konwalii9. Co ciekawe znak ten określono 
jako „słowny”. Udzielenia prawa ochronnego odmówiono ze względu na nie-
spełnienie przesłanek rejestracji (art. 145 p.w.p).

Wymóg graficznej przedstawialności wynika wprost z dyrektyw unijnych. Wpro-
wadziła go dyrektywa nr 89/104/EWG10 w tym celu, aby z przedstawienia oznaczenia 
w zgłoszeniu wynikał jednoznacznie zakres żądanej ochrony11. Na obecny kształt 
polskiej Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej znaczący 
wpływ miały kolejno Dyrektywa 2008/95/WE12 w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, która weszła w życie 
28 listopada 2008r. Nie wprowadziła ona jednak zmian w stosunku do poprzednio 
obowiązującej definicji znaku towarowego. Kluczowe modyfikacje w przedmiocie 

 6 art. 120 ust. 2 Ustawa z  dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej 
Dz.U.2017.776
 7 Przeszkody udzielania prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art.129 ‐ 131 
PWP, Przewodnik UPRP, http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/67/21/67216/PRZEWODNIK_
ART_129_-_131_-_wersja_ostateczna__23_04_2015___2_.pdf dostęp 5.07.2017
 8 Tamże
 9 UPRP, zgłoszenie Z.220307, 2000-06-21 http://regservtd.uprp.pl/register/application?lng=de&num-
ber=Z.220307 dostęp 5.07.2017
 10 Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.U. 1989, L 40, s.1.
 11 Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., Znak towarowy jako przedmiot prawa 
ochronnego, [w:] Własność przemysłowa i jej ochrona, LexisNexis 2014.
 12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz.U.UE.L 
299/25.
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ochrony własności przemysłowej wprowadza Dyrektywa 2015/243613, która m.in. 
znosi wymóg reprezentacji graficznej znaku towarowego14. 

Do czasu wprowadzenia zmian w prawie unijnym i nowelizacji polskich 
ustaw wymóg graficznej przedstawialności pozostaje aktualny i przysparza wielu 
problemów. Wątpliwa jest chociażby możliwość reprezentacji graficznej znaków 
niewidzialnych. Sądy dopuszczają taką ewentualność, czego dowodem jest cho-
ciażby wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 października 2005r., w sprawie 
T-305/04, Eden SARL przeciwko OHIM, „Zapach dojrzałej truskawki”15. Sąd 
zauważył, że znak towarowy może składać się z oznaczenia niewidzialnego pod 
warunkiem, że da się je przedstawić w formie graficznej, chociażby za pomocą 
figur, linii lub znaków pisarskich, których forma jest jasna, precyzyjna, zupełna, 
łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. Graficzne przedstawienie musi 
pozwalać na precyzyjną identyfikację znaku16. Szczegółowa analiza problematyki 
graficznej przedstawialności wymaga więc odniesienia się do orzecznictwa oraz 
do poglądów wyrażonych przez organizacje zajmujące się ochroną własności 
intelektualnej (tj. WIPO, EUIPO, Urząd Patentowy RP). 

4. Wymóg graficznej przedstawialności na 
przykładzie rejestracji kolorów, dźwięków, 
zapachów i hologramów

4.1. Kolor

Kolory per se to oznaczenia widzialne, co do zasady o wtórnej i konkretnej zdol-
ności odróżniającej17. Dopiero w wyniku długotrwałego i konsekwentnego użycia 

 13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych; Dz.U.UE.L.2015.336.1.
 14 Ziółkowski Michał, Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności znaku towarowego w dyrektywie 
2015/2436, PPH 2016/12/10-15.
 15 Judgment of the court of the first instance (Third Chamber) 27 October 2005; Case T-305/04 , http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62004TJ0305 dostęp 5.07.2017
 16 „a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, pro-
vided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the 
representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. a graphic 
representation of a sign must enable the sign to be precisely identified in order to ensure the sound operation 
of the trade mark registration system”
 17 Przeszkody udzielania prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art.129 ‐ 131 
PWP(…) dz. cyt.
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wykazują cechy pozwalające na skojarzenie produktu lub usługi z danym kolo-
rem. Do zarejestrowanych kolorów należą m.in. kolor firmy Orange (R.271601 
Orange Brand Services Limited), fiolet czekolady Milka (IR644464 (Kraft Foods) 
CTM 000031336 (Kraft Foods))18 oraz charakterystyczny dla firmy Nivea odcień 
niebieskiego19. 

Kolory nie mają kształtu, stąd problem z ich graficzną przedstawialnością. 
w praktyce przyjęło się stosować dwie metody: dostarczenie próbki koloru lub 
kodowanie20. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów 
kodowania jest Pantone (Color) Matching System (PMS)21. Każdy kolor znajdu-
jący się w bazie ma przypisany charakterystyczny numer. Dzięki temu każdy na 
świecie może bez problemu wyprodukować, odwzorować czy stworzyć przedmiot 
o identycznym kolorze. Kolejną zaletą jest jego niezniszczalność. Zapis cyfrowy 
nie ulega destrukcji podczas gdy próbka koloru na papierze tak. Co więcej nasło-
necznienie i inne warunki atmosferyczne mogą spowodować zniekształcenie 
przedstawionych odcieni i barw. 

Kwestia dopuszczalności stosowania kolorów jako graficznej reprezentacji 
znaków towarowych była przedmiotem sporu Libertel Groep BV przeciwko 
Benelux Merkenbureau (wyrok ETS z dnia 6 maja 2003)22. Libertel w 1996 
roku dokonała zgłoszenia koloru pomarańczowego jako znaku towarowego dla 
niektórych towarów i usług telekomunikacyjnych. w formularzu nie wskazano 
kodu koloru, ale przedstawiono jego próbkę w wyznaczonym do tego polu. Sąd 
zauważył, że kodowanie produktów jest powszechnie przyjętą i uznaną metodą 
graficznego przedstawienia oznaczenia, o ile odbywa się to przy wykorzystaniu 
ogólnodostępnych i standaryzowanych systemów kodyfikacji uznanych na pozio-
mie międzynarodowym. Przedstawienie próbki nie może być miarodajne, gdyż 
„próbka koloru może zmieniać się z upływem czasu. Choć nie można wykluczyć 
możliwości rejestracji koloru za pomocą pewnych nośników w taki sposób, 
by był on niezmienny, inne nośniki, przede wszystkim papier, nie dają możli-
wości zachowania dokładnego odcienia koloru mimo upływu czasu. w takim 
przypadku zgłoszenie próbki koloru nie miałoby charakteru trwałego, co jest 

 18 Tamże.
 19 Zarejestrowane w Niemczech pod numerem DE-305710729 ; https://register.dpma.de/
DPMAregister/marke/register/305710729/DE dostęp 6.07.2017
 20 Registrability of smells, colors and sounds(…) dz. cyt. 
 21 https://www.pantone.com/about-us  dostęp 5.07.2017
 22 Treść wyroku dostępna na: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf 
?text=&docid=48237&pageIndex=0&doclang=PL &mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid 
=858906 dostęp 5.07.2017 : 
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wymogiem”23. Trybunał wskazał również na przyjęte w doktrynie za konieczne 
wymogi z wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, czyli 
fakt, że „przedstawienie w formie graficznej, w rozumieniu art. 2 dyrektywy24, 
musi umożliwiać graficzną reprodukcję oznaczenia, w szczególności za pomocą 
obrazów, linii lub liter, w sposób umożliwiający jego dokładną identyfikację”. 
Ubiegając się o ochronę znaku towarowego w formie koloru warto przedstawić 
zarówno kod koloru oraz opis i próbkę. Wniosek będzie wtedy precyzyjny a pro-
ces rejestracji skuteczny. 

4.2. Dźwięk

W dziedzinie prawa ochrony własności przemysłowej za dźwięki uważa się 
melodie, onomatopeje, sygnały dźwiękowe oraz okrzyki itp. Wymóg graficznego 
przedstawienia w odniesieniu do dźwięków oznacza możliwość reprezentacji 
graficznej pozwalającej na jego odtworzenie. Za najbardziej adekwatną metodę 
uważa się przedstawienie w formie zapisu nutowego na pięciolinii. Ciąg nut 
bez uściślenia (tzn. do, re, mi , fa, sol, la itd.) nie spełnia wymogów graficznej 
przedstawialności dźwięku, gdyż nie wskazuje na konkretną tonację i jest nie-
precyzyjne. Do formularza zgłoszenia należy również dołączyć nagranie. Zapis 
nutowy może być niewystarczający z uwagi na różnorodność instrumentów 
mogących posłużyć do odtworzenia melodii oraz z uwagi na specyfikę brzmie-
nia każdego z nich bez względu na pochodzenie od jednego producenta. Nie 
ma bowiem na świecie dwóch fortepianów, skrzypiec czy innych instrumentów 
o identycznym brzmieniu. 

Rejestracja onomatopei jako dźwiękowego znaku towarowego nie jest dopusz-
czalna, co prezentuje ETS w swoim wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
C-283/01 Shield Mark BV przeciwko Joost Kist h.o.d.n. Memex.25 W przywołanej 
sprawie ETS miał udzielić odpowiedzi m. in. na pytanie o dozwolone formy 
reprezentacji graficznej dźwięków a przedmiotem było oznaczenie składające się 
z nazwy „Kukelekuuuuu” (onomatopeja sugerująca w języku niderlandzkim pia-
nie koguta). Opis przy użyciu onomatopei został przez ETS odrzucony: „Następ-
nie, jeżeli chodzi o onomatopeje, należy stwierdzić, że występuje rozbieżność 

 23 Tamże
 24 Dyrektywa Rady 89/104/EWG (…) dz. cyt.
 25 Treść wyroku: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid 
 =48435& pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1264523 dostęp 
5.07.2017



 Artykuł prawniczy | 149

między samą onomatopeją w formie, w jakiej jest wymawiana, a rzeczywistym 
dźwiękiem lub odgłosem albo ciągiem dźwięków lub odgłosów, które niejako 
imituje ona fonetycznie. (…) onomatopeje mogą być odbierane odmiennie 
przez różne jednostki lub w poszczególnych państwach członkowskich(…) 
w konsekwencji zwykła onomatopeja, bez innych uściśleń, nie może stanowić 
przedstawienia graficznego dźwięku lub odgłosu, którego jest ona niejako zapi-
sem fonetycznym”26. Trybunał zauważył również, że rejestracja dźwiękowego 
znaku towarowego (jak i pozostałych) musi być zawsze rozpatrywana in concreto. 
Każdy stan faktyczny jest inny i w przypadku niekonwencjonalnych znaków 
towarowych brak jest jednolitej linii orzecznictwa oraz trudno o jednoznaczne 
wnioski i wskazówki. 

Z biegiem lat opracowano coraz to nowsze sposoby dopasowania grafiki 
do dźwięków. Obejmują one między innymi przedstawienie z wykorzystaniem 
spektrogramu, fonogramu i oscylografu. Obawy dotyczące tych metod odnoszą 
się do zdolności percepcji ogółu społeczeństwa takiego sposobu przedstawienia 
znaku. Oznaczenia wprowadzające w błąd lub nieczytelne nie mogą stanowić 
przedmiotu ochrony.

4.3. Zapach 

Oznaczenia zapachowe to z pewnością jedne z najbardziej kontrowersyjnych nie-
konwencjonalnych znaków towarowych. Każda osoba inaczej wyczuwa zapachy, 
ma inną percepcję. Ponadto przeciętny konsument jest w stanie rozróżnić około 
kilku tysięcy woni podczas gdy profesjonaliści (np. pracownicy przedsiębiorstw 
produkujących perfumy) około bilion kompozycji zapachowych27. Ciężko więc 
mówić o zdolności odróżniającej, którą oceniana jest z perspektyw przeciętnego 
konsumenta, w odróżnieniu na przykład do znawcy czy poinformowanego 
użytkownika, którzy oceniania wynalazki czy wzory przemysłowe. Rejestracja 
znaków zapachowych jest wątpliwa również z uwagi na brak adekwatnych środ-
ków pozwalających na jego graficzne przedstawienie. Zgodnie z wyrokiem ETS 
w sprawie Sieckmanna28 wzór chemiczny zapachu, ani opis słowny lub próbka 
zapachowa nie spełniają kryteriów przedstawienia znaku towarowego. 

 26 Tamże.
 27 Michał Rolecki, Naukowcy odkryli, że nos człowieka potrafi wyczuć ponad bilion 
zapachów!, http://wyborcza.pl/1,75400,15661924,Naukowcy_odkryli__ze_nos_czlowieka_
potrafi_wyczuc.html dostęp 6.07.2017
 28 zob. wyrok ETS z dnia 12.12.2002 r., C‐273/00
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Wzór chemiczny nie jest bowiem tożsamy z zapachem. Substancja może mieć 
różny zapach w zależności od warunków otoczenia. Próbka nie jest trwała i nie 
odzwierciedla jednoznacznie woni. Ponadto, co już zostało wspomniane powyżej, 
każdy inaczej odbiera woń. Znak zapachowy nie może zostać uznany również za 
samodzielny. Często mylnie wnioskuje się o rejestrację produktu wydzielającego 
daną woń a nie samego zapachu. Są to dwie odmienne sytuacje. Potwierdza to 
ETS w wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-305/04 Eden SARL, 
z siedzibą w Paryżu (Francja), przeciwko OHIM29. Przedmiotem zgłoszenia było 
oznaczenie zapachowe „Zapach dojrzałej truskawki”30. Do wniosku dołączono 
rysunek truskawki. 

Trybunał słusznie zauważył, że „ten sposób przedstawienia znaku nie stanowi 
dostatecznego graficznego przedstawienia, o którym mowa w art. 4 rozporzą-
dzenia nr 40/94 w rozumieniu nadanym mu przez istniejące orzecznictwo, 
i odmówiła rejestracji tego znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
nr 40/94. Sama kombinacja opisu słownego oraz rysunku jest niewystarczająca. 
Obrazek nie wskazuje bezpośrednio na zapach owocu, „występuje rozdźwięk 
między opisem a rzeczywistym zapachem”. Ponadto różni się on między poszcze-
gólnymi gatunkami, stąd opisanie woni jako „zapachu dojrzałej truskawki” jest 
nieprecyzyjne i nie zasługuje na objęcie ochroną. Trybunał nie wykluczył jednak 
całkowicie możliwości rejestracji oznaczenia zapachowego. Przykładem uzna-
nego znaku towarowego w formie zapachu jest „zapach świeżo ściętej trawy (The 
smell offresh cut grass)31” zastrzeżony dla piłeczek tenisowych.

Również praktyka krajowa państw unijnych wskazuje na wiele ciekawych 
przykładów, próby rejestracji znaków towarowych w formie zapachu. w 1994 r. 
do Urzędu Patentowego Wielkiej Brytanii trafił wniosek o rejestrację zapachu 
perfum Chanel no. 5. Rejestracji odmówiono wskazując, że: „zapach perfum sam 
w sobie jest towarem i dlatego nie może być zarejestrowany jako znak towarowy 
dla towaru, jakim są perfumy. Sam towar, jakim jest zapach, nie może bowiem 
być jednocześnie znakiem towarowym dla samego siebie”32. Ochronie może 
podlegać flakon lub nazwa. w przypadku piłeczek tenisowych zapach służy 
odróżnieniu ich między sobą, więc nie jest towarem samym w sobie. Innymi 

 29 Office for Harmonization in the Internal Market.
 30 Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 
T-305/04.
 31 CTM000428870 (zgłoszenie zarejestrowane/ wygasłe prawo ochronne).
 32 Ochrona perfum , https://modaiprawo.wordpress.com/tag/zapachowy-znak-towarowy/ 
dostęp 5.07.2017
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słowy możliwe było zarejestrowanie zapachu jako znaku dla odróżniania zapachu 
jednego przedsiębiorcy od zapachu innego przedsiębiorcy. 

Obecnie nie wykształciła się jeszcze metoda oceny wniosków o rejestracje 
znaków w formie zapachów (w przeciwieństwie do oznaczeń dźwiękowych 
i kolorystycznych). Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Pojawiają 
się coraz to nowsze rozwiązania np. graficzne przedstawienia zapachu za pomocą 
spektrogramu, chromatografu czy elektronicznego nosa. Nie są to jednak metody 
uznawane przez sądy za właściwe i precyzyjne. Niemniej jednak orzecznictwo 
powinno zmierzać w kierunku poszerzenia zakresu ochrony niekonwencjonal-
nych znaków towarowych i dopuścić stosowanie alternatywnych metod graficznej 
reprezentacji. 

4.4 Hologramy

Hologramy to podobnie jak kolory znaki widzialne, które wydawać się może 
są łatwe do przedstawienia graficznego. w rzeczywistości proces rejestracji 
przysparza wielu problemów a wymóg graficznej przedstawialności stanowi 
wyzwanie. Wynika to z faktu, że hologramy to znaki trójwymiarowe. Widziany 
obraz zmienia się w zależności od kąta patrzenia. Nie jest możliwe pełne i pre-
cyzje odwzorowanie na papierze (2D) znaków trójwymiarowych. Konieczne 
jest przedstawienie opisu hologramu oraz jego fotografii wykonanych z kilku 
storn, pod różnym kątem. 

5. Definicja znaku towarowego w Dyrektywie 
2015/2436

Jedną z najnowszych dyrektyw UE regulująca problematykę znaków towarowych 
jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 
grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych33. Kluczową zmianą, jaką ów akt wpro-
wadza jest modyfikacja definicji znaku towarowego. Zgodnie z brzmieniem art. 
3 - ”Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności 
z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu 
towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie 

 33 Dz.U.UE.L.2015.336.1 
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umożliwiają: a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od 
towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz b) przedstawienie ich w reje-
strze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie 
jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi 
tego znaku towarowego.” 

Kryterium zdolności odróżniającej znaku towarowego pozostaje aktualne 
i w zasadzie bez zmian. Modyfikacji uległ art. 3 punkt b Dyrektywy, który 
w obecnym brzmieniu nie nakłada obowiązku wykazania graficznej repre-
zentacji celem uzyskania ochrony. z jednej strony jest to znaczne ułatwienie, 
gdyż przesłanka ta była trudna do spełnienia w szczególności w odniesieniu do 
oznaczeń niewidzialnych, postrzeganych zmysłami węchu czy słuchu. z drugiej 
strony obecne uregulowanie ustala bardziej szczegółowe i restrykcyjne kryteria. 
Podmiot chcący zarejestrować znak towarowy będzie musiał przedstawić dane 
oznaczenie w sposób pozwalającym organom i odbiorcom na dokładne ustalenie 
przedmiotu ochrony. Tutaj pojawia się wątpliwość, jak należy to rozumieć? Jaki 
„sposób” uznać za właściwy? Określenia „jednoznaczny” i „dokładny” stwarzają 
szerokie pole do interpretacji zarówno przez orzecznictwo jak i doktrynę.

Z uwagi na fakt, iż jest to nowa dyrektywa wciąż brakuje orzecznictwa na ten 
temat. z czasem sądy będą musiały pochylić się nad tą kwestią, co pokaże czy 
ów zmiana była korzystna czy nie i pozwoli na rejestrację większej ilości znaków 
towarowych. Chwilowo rozstrzyganie tej kwestii pozostaje w gestii urzędów 
zajmujących się rejestracją znaków towarowych. 

6. Konsekwencje implementacji Dyrektywy 
2015/2436

Oczywistą i  formalno-prawną konsekwencją implementacji Dyrektywy 
2015/2436 będzie konieczność zmiany brzmienia Ustawy Prawo własności 
przemysłowej oraz redefinicja kryterium graficznej przedstawialności. Trudno 
jest bowiem mówić o całkowitym usunięciu tego wymogu. Wskazuje się raczej 
na próbę doprecyzowania kryteriów w myśl prezentowanej linii orzecznictwa 
ETS (np. w sprawie C-273/00, Sieckman)34.

 Liberalizacja definicji znaku towarowego poprzez wykreślenie wymogu 
graficznej przedstawialności pozwoli na rejestrację większej ilości niekon-
wencjonalnych znaków towarowych. Nie oznacza to jednak, że cała procedura 

 34 Zmiany w zakresie wymogu przedstawialności (…) dz. cyt. 
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będzie szybsza a rejestracja ułatwiona. Nowe kryterium35 oznacza swobodę 
wyboru metody przestawienia znaku towarowego, ale niesie za sobą o wiele 
bardziej restryktywne kryteria. Należy zauważyć, że nowo rejestrowane znaki 
będą musiały być przedstawione w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo 
dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny, co literalnie wynika z motywu 13 
Dyrektywy 2015/243636. Zmiany te nie powinny w żaden sposób ograniczać 
rejestracji tradycyjnych znaków towarowych, powszechnie używanych w obrocie. 

7. Podsumowanie

W obecnym brzmieniu uregulowań, w odniesieniu do znaków niekonwen-
cjonalnych szczególnym utrudnieniem wobec możliwości ich rejestracji był 
wymóg graficznej przedstawialności. w związku z wejściem w życie Dyrektywy 
2015/243637 i obowiązkiem jej implementacji do polskiego porządku prawnego 
jak i innych krajów UE rozpocznie się proces zmiany definicji znaku towarowego. 
Nie będzie konieczne poszukiwanie alternatywnych metod reprezentacji takich 
jak spektrografia, chromatografia, kodowanie czy oscylografia. Do rejestracji 
znaku towarowego wystarczające będzie spełnienie przesłanki odróżnialności 
oraz przedstawienia oznaczenia w jednoznaczny i dokładny sposób w reje-
strze. Na pozór zmiana tych przesłanek powodować może liberalizację definicji 
znaku towarowego, jednakże, wobec wymogu jednoznacznego i dokładnego 
przedstawienia znaku towarowego powodować może nawet większe trudności 
w przypadku próby rejestracji znaków niekonwencjonalnych. Postulatem jest 
to, że oznaczenia takie jak smaki, zapachy, hologramy, kolory i inne niekonwen-
cjonalne oznaczenia zostaną uznane za powszechnie używane znaki towarowe 
zasługujące na pełną ochronę. Jednakże, reguły ich rejestracji za pewne zostaną 
doprecyzowane przez orzecznictwo i doktrynę. 
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problemów, jakie niesie za sobą konieczny 
do spełnienia przy rejestracji wymóg graficznej przedstawialności znaków towarowych. 
w  artykule kwestia ta została rozpatrzona w  oparciu o  prawo Unii Europejskiej oraz 
o regulacje polskie (Ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej). 
Zostały przywołane konkretne przykłady z orzecznictwa związane z rejestracją znaków 
zapachowych, dźwiękowych, kolorów i hologramów. w związku z implementacją Dyrek-
tywy 2015/2436 opisana została konieczność redefinicji wymogu graficznej przedstawial-
ności w związku z usunięciem tego kryterium oraz konsekwencje wprowadzanych zmian. 

Słowa kluczowe: niekonwencjonalne znaki towarowe, kolor, zapach, hologramy, 
znaki dźwiękowe, graficzna przedstawialność

Summary
The aim of this article is to present the requirement of graphical representation for 
non-conventional trademarks that must be fulfilled at registration. In the article, this 
issue was considered on the basis of European Union law and Polish regulations (Ust-
awa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej). The analysis focuses 
mainly on registration of trademarks such as scents, sounds, colors and holograms. 
In consequence of need of implementation with the Directive 2015/2436, it might be 
necessary to redefine the requirement for graphical representation in relation to the 
removal of this criterion. The article presents consequences of the mentioned changes.

Keywords: non-conventional trademarks, flavors, colors, holograms, soundtracks, 
graphical representation 
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Grzegorz Wolak

Prawo do lokalu a postępowanie 
o podział majątku wspólnego po 
ustaniu wspólności majątkowej 
małżeńskiej
Right to Premises and the Joint Property Division Proceedings  
after the Dissolution of Marital Community of Property

Wprowadzenie

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy 
wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe 
nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich 
(majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową 
należą do majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 1 k.r.o.). Pojęcie 
„przedmioty majątkowe” użyte w tym przepisie1 obejmuje prawa majątkowe 
zarówno bezwzględne (przede wszystkim prawo własności rzeczy, jak i inne 
prawa rzeczowe), jak i względne, w tym wierzytelności, a ponadto tzw. sytuacje 
prawne, w szczególności posiadanie rzeczy i tzw. oczekiwanie prawne (eks-
pektatywę)2. W zmienionym stanie normatywnym ustawodawca nie określa 
już majątkowej wspólności ustawowej mianem dorobku. Pojęcie to nabrało 
bowiem zupełnie innego znaczenie w związku z wprowadzeniem nowego ustroju 

 1 Odnosić to należy także do innych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w któ-
rych występuje to pojęcie, chyba że z ich treści wynika, iż nadają mu węższe znaczenie jak np. 
w art. 33 pkt 4 k.r.o. - tak M. Sychowicz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. 
K.Piaseckiego, Warszawa 2011, s. 187.  
 2 Zob. np. M. Sychowicz (w:) Kodeks…, s. 187, M. Nazar (w:) J. Ignatowicz, M. Nazar, 
Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 163. 



 Artykuł prawniczy | 157

majątkowego, jakim jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku (art. 
513 § 1 k.r.o.)3. 

W ustroju wspólności ustawowej występują trzy masy majątkowe: majątek 
wspólny, majątek osobisty żony, majątek osobisty męża4. Do majątku wspól-
nego stosuje się przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (z możliwością 
posiłkowego stosowania przepisów kodeksu cywilnego w drodze analogii). Do 
majątków osobistych każdego z małżonków stosuje się przepisy kodeksu cywil-
nego, jedynie z zastrzeżeniem pewnych odmienności wynikających z art. 33 k.r.o. 

5. W piśmiennictwie K. Pietrzykowski6 trafnie zauważa, że pomimo prawnego 
odróżnienia majątku wspólnego małżonków oraz majątków osobistych, w okre-
sie wspólnego pożycia małżonków zachodzą między tymi majątkami różnego 
rodzaju związki, zwłaszcza w postaci nakładów z majątku wspólnego na majątek 
osobisty i odwrotnie (art. 45 k.r.o.), praktycznie zaś w normalnie funkcjonującej 
rodzinie składniki poszczególnych majątków traktuje się jako jednolitą całość.

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska jako ustrój majątkowy7, obo-
wiązujący małżonków może ustać jeszcze w trakcie trwania małżeństwa z mocy 
umowy majątkowej małżonków (intercyzy) – art. 47 § 1 k.r.o., na podstawie 
orzeczenia sądu – art. 52 § 1 i 2 k.r.o., albo z mocy prawa  jeśli jeden z mał-
żonków został ubezwłasnowolniony albo ogłoszono jego upadłość – art. 53 
k.r.o. Ustaje ona ponadto z chwilą ustania małżeństwa, tzn. z chwilą śmierci 
jednego z małżonków lub jednoczesnej śmierci obojga małżonków; z chwilą, 
która w prawomocnym orzeczeniu o uznaniu małżonka za zmarłego została 
oznaczona jako chwila jego śmierci (art. 55 § 1 k.r.o.), z chwilą uprawomocnienia 
się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód albo orzekającego sepa-
rację, wreszcie także z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego unie-
ważnienie małżeństwa (art. 21 k.r.o.). Z chwilą ustania wspólności majątkowej 

 3 Zob. J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 122; M. Sychowicz (w:) Kodeks…, 
s. 187.  
 4 Zob. np. M. Nazar (w:) J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, s. 156, tenże (w:) Zarys prawa 
cywilnego, Lublin 2006, s. 514, T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, 
s. 82 i 135, G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616 , 
Warszawa 2013, s. 155, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s. 70, 
M. Sychowicz (w:) Kodeks…, s. 188. 
 5 Zob. np. M. Sychowicz (w:) Kodeks…, s. 188. 
 6 Zob. K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Komentarz do art. 33 
k.ro., pkt I, ppkt 2, Warszawa 2015, Legalis. 
 7 Ustrój majątkowy jest zwykle postrzegany jako instytucja prawna. Jest to system, organi-
zacja, w szczególności więzi majątkowych między małżonkami - zob. szerzej M. Nazar (w:) System 
prawa prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 
2009, s. 234, tenże (w:) Zarys…, s. 512. 
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małżeńskiej majątek małżonków objęty do tej pory wspólnością bezudziałową 
(łączną) przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych, co otwiera 
możliwość jego podziału. 

Rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym (art. 566-567 k.p.c.) sprawy 
o podział majątku wspólnego małżonków (byłych małżonków), określane też 
niekiedy, także i obecnie, sprawami o podział majątku dorobkowego, są wcale 
nierzadkie na wokandach wydziałów cywilnych sądów powszechnych. Sąd ustala 
skład majątków małżonków na podstawie przepisów obowiązujących w chwili 
ustania wspólności8, a nie np. w chwili złożenia wniosku o podział majątku 
wspólnego, czy wydawania orzeczenia kończącego takie postępowanie. Zdarza 
się, że w ich toku dochodzi do sporów pomiędzy stronami odnośnie do tego, czy 
prawo do lokalu nabyte w czasie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny 
małżonków, czy też majątek osobisty jednego z nich. W zależności zaś od tej 
oceny albo będzie ono mogło stanowić przedmiot podziału, albo objęte tym 
podziałem nie będzie. Co więcej, w sprawach takich prawo do lokalu stanowi 
nierzadko jeden z najistotniejszych składników majątku będących przedmiotem 
podziału, zdarza się nawet, że jest jedynym takim składnikiem. 

Wielość praw do lokalu (najem, lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu, 
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, odrębna własność lokalu), różne cele 
i sposoby ich nabycia (także jako wynik przekształcenia jednego prawa do lokalu 
w inne prawo do niego), zmiany stanu prawnego w zakresu ich reżimu praw-
nego, rozbieżność orzecznictwa w zakresie tej problematyki, w tym odnośnie do 
stosowania przepisów intertemporalnych, mogą powodować niepewność odno-
śnie do tego, czy określone prawo do lokalu będzie mogło stanowić przedmiot 
podziału w takim postępowaniu. Niniejszy artykuł poświęcony będzie ogólnemu 
mówieniu tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwo Sądu 
Najwyższego w tej kwestii. 

Norma prawna z art. 33 k.r.o.

W myśl art. 33 k.r.o. do majątku osobistego (dawniej nazywanego odrębnym9) 
każdego z małżonków, a nie do majątku wspólnego małżonków należą: 1) 

 8 Zob. G. Jędrejek, Kodeks…, s. 183. Co do złożonych problemów intertemporalnych zob. 
np. tenże, Kodeks…, s. 183-188. 
 9 W ustawie z 17.06.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2004, Nr 162, poz. 1691), która weszła w życie z dniem 20.01.2005r., na 
wzór dekretu z 29.05.1946 r. – Prawo małżeńskie majątkowe, zastąpiono pojęcie majątku odrębnego 
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przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 2) 
przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba 
że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 3) prawa majątkowe wyni-
kające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 4) przedmioty 
majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego 
z małżonków; 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej 
osobie; 6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała 
lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi 
z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo 
z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia 
na przyszłość; 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu 
innej działalności zarobkowej jednego z małżonków; 8) przedmioty majątkowe 
uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków; 9) 
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne 
prawa twórcy; 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku 
osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej10.

Zatem jeśli np. prawo odrębnej własności lokalu (czy też własnościowe spół-
dzielcze prawo do lokalu) jeden z małżonków nabył na wyłączność w spadku po 
swoich rodzicach w ramach dziedziczenia ustawowego, nie będzie ono stanowiło 

pojęciem majątku osobistego. Zachowano natomiast nie tylko regułę, że wyliczenie przedmiotów 
stanowiących majątek osobisty jest wyczerpujące, lecz także w zdecydowanej większości składniki 
tego majątku. Jak się jednak wydaje terminy „majątek osobisty” oraz „majątek odrębny” mogą 
być chyba używane zamiennie. Stosownie do art. 4 tej ustawy ilekroć w odrębnych przepisach 
jest mowa o majątku odrębnym jego z małżonków, rozumie się przez to jego majątek osobisty.  
 10 Przed dniem 20.01.2005r. przepis ten brzmiał  następująco: Odrębny majątek każdego 
z małżonków stanowią: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca 
lub darczyńca inaczej postanowił; 3) przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych 
w zamian za przedmioty wymienione w dwóch punktach poprzedzających; 4) przedmioty mająt-
kowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; 5) przedmioty 
majątkowe służące do wykonywania zawodu, jeżeli zostały nabyte ze środków należących do 
odrębnego majątku małżonka wykonywającego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów 
służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; 6) prawa niezbywalne; 
7) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju 
zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej 
poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy 
zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia 
na przyszłość; 8) wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście 
przez jednego z małżonków; 9) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste 
osiągnięcia jednego z małżonków; 10) prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru 
lub projektu racjonalizatorskiego”. Jak widać przed nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
z 2005r. o surogacji traktował art. 33 pkt 3 k.r.o., po nowelizacji art. 33 pkt 10 k.r.o.
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majątku wspólnego (art. 33 pkt 2). Tak samo będzie się to przedstawiać, jeśli 
prawo to nabył przed zawarciem małżeństwa (art. 33 pkt 1). Również gdyby po 
sprzedaży mieszkania, które otrzymał w spadku jako spadkobierca ustawowy, 
zakupił następnie samochód, on także nie będzie wchodził do majątku wspól-
nego (art. 33 pkt 10).    

Wyliczenie przedmiotów stanowiących majątek osobisty jest wyczerpujące 
(numerus clausus). Nie jest to żadne przykładowe wyliczenie. O tym, czy dany 
przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków stanie się składnikiem 
majątku wspólnego decydują  okoliczności obiektywne wymienione w art. 31 § 
1 k.r.o. w zw. z art. 33 pkt 2-10 k.r.o.11 (wnioskowanie a contrario). Nie można 
przypisywać decydującego znaczenia oświadczeniu małżonków co do przynależ-
ności nabywanego przedmiotu do majątku małżonków. Oświadczenie takie nie 
może stanowczo wyłączać skutków wynikających z art. 32-34 k.r.o., w sytuacji 
pozostawania małżonków w ustroju wspólności ustawowej. Jej ograniczenie lub 
wyłączenie możliwe jest na mocy małżeńskiej umowy przewidującej taki skutek 
i zawartej w formie aktu notarialnego12. 

Przedmioty wymienione w art. 33 pkt 2-10 k.r.o w ustroju wspólności usta-
wowej wchodzą do majątków osobistych małżonków z mocy samego prawa, 
jednakże małżonkowie mogą przez umowę majątkową inaczej ukształtować swe 
stosunki majątkowe (art. 47 § 1 k.r.o.), chyba że chodzi o przedmioty wymienione 
w art. 49 § 1 k.r.o. Zaliczenie danego przedmiotu do majątku osobistego jednego 
z małżonków jest wyjątkiem od reguły z art. 31 k.r.o. Przepis art. 33 k.r.o. należy 
zatem interpretować ściśle (exceptiones non sunt extendendae). 

Na potrzeby dalszych rozważań skoncentrować należy się przedmiotach 
majątkowych nabytych w zamian za składniki majątku osobistego każdego 
z małżonków. W piśmiennictwie i judykaturze podkreśla się, że zastosowanie 
zasady surogacji o której mowa w przepisie art. 33 pkt 10 k.r.o. (przed dniem 
20.01.2005r. – w art. 33 pkt 3 k.ro.) wymaga spełnienia dwóch przesłanek. Pierw-
szej, takiej, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego 
przedmiotu z majątku osobistego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, 
przy czym pojęcia „wyjścia” nie należy rozumieć dosłownie. Drugiej, aby nabyty 
przedmiot był uzyskany, także w sensie ekonomicznym, kosztem majątku oso-
bistego. W praktyce nieraz niełatwą sprawą może być przesądzenie, czy doszło 
do spełnienia przesłanek uprawniających do zastosowania zasady surogacji. 

 11 Zob. M. Sychowicz (w:) Kodeks…, s. 195.
 12 Zob. postanowienie SN z dnia 18.01.2008r., V CSK 355/07, Legalis, A. Zieliński, Prawo…, 
s. 83.
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Dopuszczalna jest przy tym zarówno surogacja bezpośrednia – przedmiot 
nowy w zamian za przedmiot podlegający surogacji – jak i pośrednia – przedmiot 
nowy nabyty za środki uzyskane w zamian za przedmiot podlegający surogacji. 
Ochrona majątku osobistego przez surogację (zastępowanie poszczególnych 
składników majątku innymi przedmiotami) polega głównie na „zapewnieniu 
nienaruszalności globalnej wartości majątkowej składającej się na majątek odręb-
ny”13. W doktrynie odróżnia się dlatego także surogację wartościową i surogację 
przedmiotową14. Surogacja wartościowa powstaje w wyniku poniesienia takiego 
nakładu lub wydatku z majątku osobistego na majątek wspólny, który powoduje 
powstanie roszczenia o jego zwrot, dochodzonego w późniejszym czasie na pod-
stawie art. 45 k.r.o. Właśnie to roszczenie wchodzi do majątku osobistego jako 
surogat nakładu lub wydatku. Surogacja przedmiotowa polega zaś na zastąpieniu 
przedmiotów majątkowych wyłączonych z majątku osobistego przedmiotami 
majątkowymi nabytymi w zamian za te pierwsze także do majątku osobistego. 

Surogacja może być wielokrotna15. Skutek surogacji następuje z mocy prawa 
(ipso iure) i do jego osiągnięcia nie są potrzebne oświadczenia woli małżonków. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wymaga, aby fakt nabycia przedmiotu w dro-
dze surogacji znajdował wyraz w treści danej czynności prawnej16. Działanie 
surogacji może być jednak zmodyfikowane wolą małżonka, na którego rzecz 
surogacja ma nastąpić. Mianowicie małżonek ten może postanowić, że nabyty 
przedmiot wejdzie w skład majątku wspólnego. Wola uchylenia surogacji musi 
być wyrażona w tej samej czynności prawnej, przez którą nastąpiło nabycie 
danego przedmiotu majątkowego. Uchylenie skutku surogacji rzeczowej wolą 
jednego z małżonków nie oznacza jednak, że małżonek taki nie może żądać 
zwrotu środków wyłożonych z jego majątku osobistego. Małżonek ten uzyskuje 
bowiem jednocześnie w momencie uchylenia surogacji rzeczowej roszczenie 
o zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny (art. 45 
k.r.o.). Roszczenie to może być dochodzone po ustaniu wspólności majątkowej 
i to bez względu na to, czy małżonek zastrzegł sobie zwrot wyłożonych z majątku 
osobistego środków, czy też tego nie uczynił. Nie ma jednak przeszkód, aby wolą 

 13 Zob. E. Kitłowski, Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969, s. 23 i 100. 
Tak też M. Zieliński, Prawo…, s. 84. 
 14 Zob. M. Nazar (w:) J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, s. 175. 
 15 Zob. np. M. Sychowicz (w:) Kodeks…, s. 225.
 16 Zob. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, zaktualizowane przez G. Jędrejka, 
Warszawa 2011, s. 85. 
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tego małżonka wyłączyć także takie skutki surogacji. Musi to jednak wynikać 
z wyraźnego lub dorozumianego oświadczenia woli tego małżonka17.

Szczególne trudności w stosowaniu zasady surogacji powstają wtedy, gdy 
jeden z małżonków nabywa określony przedmiot częściowo ze środków nale-
żących do jego majątku osobistego, częściowo zaś ze środków należących do 
majątku wspólnego. 

K. Pietrzykowski18 za zbyt daleko idący należy uznaje pogląd wyrażony np. 
przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13.11.1962 r., III CO 2/6219, że w takiej 
sytuacji nabyty przedmiot staje się składnikiem majątku wspólnego, chyba 
że co innego wynika z woli małżonków. W jego ocenie bardziej przekonujący 
wydaje się pogląd, że o zaliczeniu nabytego przedmiotu do majątku osobistego 
albo wspólnego decyduje porównanie wielkości środków przeznaczonych na 
nabycie z każdego z tych majątków20, z tym jednak zastrzeżeniem, że kwota 
przeznaczona na nabycie z jednego z tych majątków jest pozycją podstawową, 
kwota zaś pochodząca z drugiego z tych majątków jest nieznaczna, można więc 
jej przypisać jedynie znaczenie „dopłaty” do pozycji podstawowej. W takim 
wypadku nabyty przedmiot wchodzi do tego majątku, z którego pochodzi pozycja 
podstawowa, dopłatę zaś traktuje się jako nakład na ten majątek (art. 45 k.r.o.). 
Jeżeli to kryterium zawiedzie, a tak jest w sytuacjach typowych, w których nie 
ma tak daleko idącej różnicy w wielkości środków przeznaczonych na nabycie 
z poszczególnych majątków, to – w razie braku odmiennej woli obojga małżon-
ków – przyjąć należy, iż nabyty przedmiot należy, proporcjonalnie do wartości 
środków pochodzących z każdego z tych majątków, w odpowiedniej ułamkowej 
części do majątku osobistego, w pozostałej zaś ułamkowej części do majątku 
wspólnego21. 

 17 Zob. J. S. Piątowski (w:) System prawa rodzinnego i opiekuńczego pod red. J. S Piątow-
skiego, Ossolineum 1985, s. 380-381,  S. Szer, Glosa do uchwały SN z dnia 13.11.1962r., III CO 
2/62, OSP 1963, poz.238, Sąd Okręgowy w Białymstoku w postanowieniu z dnia 4 lutego 2011 r., 
II Ca 23/11. 
 18 Zob. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Komentarz do 
art. 33 k.ro., pkt XII, ppkt 9 , Warszawa 2015, Legalis. 
 19 OSN 1963, nr 10, poz. 217.
 20 Tak A. Wolter, Majątek wspólny i majątki osobiste małżonków pod rządem wspólności 
ustawowej, NP 1965, nr 2, s. 113. 
 21 Zob. S. Szer, Glosa do uchwały SN z dnia 13.11.1962r., III CO 2/62, OSP 1963, nr 11, poz. 
238; J. S. Piątowski (w:) System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pod red. J.S. Piątowskiego, 
Ossolineum 1985, s. 380-381; A. Dyoniak, Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Ossolineum 
1985, s. 162; wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2013 r., IV CSK 521/12, Legalis.
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Jeśli idzie o judykaturę, to w wyroku z dnia 12 maja 2000 r., V CKN 50/0022 
Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli nabycie nastąpiło tylko częściowo ze środ-
ków należących do majątku osobistego, nasuwają się dwa rozwiązania. Zgodnie 
z pierwszym, należałoby przyjąć, że nabyte przedmioty wchodzą proporcjo-
nalnie do wartości użytych dla ich uzyskania środków z majątku osobistego 
i z majątku wspólnego, w odpowiedniej ułamkowej części do majątku osobistego 
i do majątku wspólnego. Według drugiej koncepcji należałoby porównać wielkość 
środków zużytych z każdego z majątków i zaliczyć nabyte za nie przedmioty do 
tego z tych majątków, z którego pokryto przeważającą część należności; środki 
zaś pochodzące z drugiego z majątku powinny być potraktowane jako wyda-
tek na majątek, do którego dokonano zaliczenia. To drugie rozwiązanie uznał 
w tym orzeczeniu za uzasadnione, w sytuacji gdy między rozmiarami środków 
pochodzących z majątku odrębnego i majątku wspólnego istnieje znaczna dys-
proporcja. Za drugą koncepcją opowiedział się też Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 18 stycznia 2008r., V CSK 355/0723.

Stan faktyczny sprawy III CZP 13/15

Ilustracją wątpliwości odnośnie do stosowania zasady surogacji może być stan 
faktyczny sprawy III CZP 13/15, w której sąd odwoławczy zwrócił się do Sądu 
Najwyższego z pytaniem prawnym następującej treści: „Czy prawo odrębnej 
własności lokalu nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, 
wskutek przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowią-
zującym sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie 
ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych24  – na zasadzie surogacji wchodzi 
w skład majątku osobistego tego z małżonków, do którego majątku osobistego 
wchodziło lokatorskie prawo do lokalu?”. 

Stan faktyczny tej sprawy był niesporny między stronami, które różniły się 
jedynie w jego ocenie prawnej. Przedstawiał się on następująco.

W dniu 18 stycznia 1990r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w S. przydzielił 
K. G., pozostającemu wówczas w związku z małżeńskim z K. G., na warunkach 

 22 Legalis.
 23 Legalis.
 24 Dz. U. z 2011, Nr 201, poz. 1180, cyt. dalej jako ustawa, bądź u.s.m.
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prawa lokatorskiego, lokal mieszkalny. K. G. zmarła w dniu 25 stycznia 1995r., 
a w dniu 23 listopada 2002r. wnioskodawczyni A.G. i uczestnik postępowania 
K. G. zawarli związek małżeński. W czasie trwania małżeństwa zainteresowani 
zamieszkiwali razem w tym lokalu. Umową z dnia 22 stycznia 2010r. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w S. ustanowiła i przeniosła na rzecz K. G. odrębną własność 
przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym – 
piwnicą, oznaczoną numerem 48 o powierzchni 5,09 m2, a także wraz z udziałem 
wynoszącym 6519/1027110 części w prawie własności nieruchomości gruntowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów nr geodezyjnym 234/5 i w prawie własności 
budynków i urządzeń, które nie służyły do wyłącznego użytku właścicieli lokali. 
Umowa ta została zawarta na podstawie art. 12 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

Sąd Rejonowy przyjął, że w skład majątku wspólnego K. G. i A. G. wchodzi 
lokal mieszkalny numer 48 o powierzchni użytkowej 60,10 m2, składający się 
z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC wraz z przynależną piwnicą 
o powierzchni 5,09 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
numer 1 przy ulicy W. w S. wraz z udziałem 6519/1027110 części w prawie 
własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 
geodezyjnym 234/5, o powierzchni 1,2935 ha, na której posadowiony jest przed-
miotowy budynek mieszkalny wraz z udziałem 6519/1027110 części w prawie 
własności części budynków i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku 
właścicieli lokali o wartości 100 000 zł. Sąd ten nie miał wątpliwości, co do speł-
nienia pierwszego z warunków uprawniających do zastosowania surogacji, skoro 
wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu należącego do majątku osobistego 
uczestnika postępowania i nabycie prawa własności lokalu były wynikiem tego 
samego zdarzenia prawnego, czyli zawarcia przez uczestnika postępowania ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową w S. umowy z dnia 22 stycznia 2010r. W jego ocenie, 
nie został jednak spełniony drugi z warunków zastosowania zasady surogacji. 
W przypadku nabycia przedmiotu jedynie częściowo ze środków należących do 
majątku osobistego, a częściowo ze środków należących do majątku wspólnego, 
o zaliczeniu nabytego przedmiotu do majątku osobistego albo wspólnego decy-
duje porównanie wielkości środków przeznaczonych na nabycie z każdego z tych 
majątków. Uznał, że przepisy art. 31 i 33 k.r.o. pozwalały na rozstrzyganie wąt-
pliwości dotyczących przynależności danego przedmiotu do majątku wspólnego, 
czy też do majątku osobistego małżonka, na korzyść tego pierwszego. Stwier-
dził ponadto, że w celu nabycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego żaden 
z byłych małżonków nie przeznaczył środków mogących stanowić świadczenie 
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ekwiwalentne w stosunku do nabytego prawa. Prawo własności lokalu przed-
stawiało znacznie wyższą wartość niż dokonana spłata nominalnej kwoty umo-
rzonego kredytu bankowego i wniesiony przez uczestnika postępowania wkład 
mieszkaniowy. Celem przyznania lokatorskiego prawa do lokalu było zaspokoje-
nie potrzeb mieszkaniowych rodziny i w takim też celu wykorzystywali to prawo 
uczestnicy postępowania. Przeznaczenie lokalu – w trakcie trwania małżeństwa 
- na mieszkaniowe potrzeby rodziny uzasadniało przyjęcie, iż powyższy przyrost 
wartości, a w związku z tym również prawo odrębnej własności lokalu, powinny 
zostać zaliczone na rzecz ich majątku wspólnego. Ponadto za zaliczeniem prawa 
do lokalu do majątku wspólnego zainteresowanych przemawiał także ich udział 
w kosztach zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkal-
nego oraz w dokonanej spłacie kwoty umorzonego kredytu bankowego, o czym 
stanowił przepis art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – 
w brzmieniu obowiązującym w dniu 22 stycznia 2002r. Skoro spełnienie tego 
wymagania, jak i poniesienie kosztów sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat 
związanych z postępowaniem wieczystoksięgowym było elementem koniecznym 
do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, 
to środki wydatkowane w tym celu powinny zostać zakwalifikowane jako prze-
znaczone na nabycie własności lokalu. W momencie spłaty nominalnej kwoty 
umorzonego kredytu budowlanego w kwocie 1.433,99 zł (tj. w dniu 7 stycznia 
2010r.), jak i w chwili poniesienia kosztów wynagrodzenia notariusza i opłat 
sądowych związanych ze sporządzeniem aktem notarialnego (w łącznej kwocie 
661,38 zł) w dniu 22 stycznia 2010r. zainteresowanych łączyła ustawowa mał-
żeńska wspólność majątkowa. Środki finansowe wydatkowane w celu nabycia 
odrębnej własności lokalu pochodziły z majątku wspólnego zainteresowanych, 
w związku z czym prawo to nie weszło – na zasadzie surogacji - do majątku 
osobistego uczestnika postępowania. 

Sąd Okręgowy rozpoznając apelację i podzielając ustalenia faktyczne Sądu 
Rejonowego powziął wątpliwości co do prawidłowości przyjęcia przynależności 
prawa do tego lokalu do majątku wspólnego. Za uprawnione uznał stanowisko, 
zgodnie z którym o zaliczaniu nabywanego przedmiotu do majątku wspólnego lub 
osobistego decydować powinno porównanie wielkości środków użytych z każdego 
z tych majątków. Tego rodzaju założenie prowadzi do wniosku, że nabyty przedmiot 
należy zaliczyć do majątku osobistego tego z małżonków, któremu przed powsta-
niem wspólności przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu. Nie sposób bowiem 
przejść zupełnie do porządku, jak de facto uczynił to Sąd Rejonowy, nad znaczną 
dysproporcją między wartością odrębnego prawa do lokalu (100.000 zł), a opłatą, 
jaką zainteresowani uiścili za przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu  
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(1433,99 zł), nawet jeżeli do tych kosztów zaliczyć koszty sporządzenia aktu 
notarialnego i opłat poniesionych w postępowaniu wieczystoksięgowym (661,38 
zł). Uiszczona przez zainteresowanych kwota jest nieznaczna w stosunku do 
wartości lokatorskiego prawa do lokalu w chwili zawarcia umowy, ustalonego 
według zasad określonych w art. 11 ust. 21 u.s.m. Prawo to jest wprawdzie nie-
zbywalne, ale w wypadku jego wygaśnięcia, spółdzielnia zobowiązana byłaby do 
wypłaty osobie uprawnionej wartości rynkowej tego lokalu. Przysługująca osobie 
uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia 
uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez 
spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu (art. 11 ust. 21). Z wartości 
rynkowej potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni 
związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególno-
ści niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy 
uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również 
nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten 
lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, jak i koszty 
określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22). 

W ocenie Sądu Okręgowego w stanie faktycznym sprawy uprawnione byłoby 
stwierdzenie, że w wyniku przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego w prawo jego własności doszło do surogacji. Nabycie prawa własności 
tego lokalu w sensie ekonomicznym nastąpiło bowiem kosztem majątku oso-
bistego, a nie majątku wspólnego. Problematyczna pozostaje jednak ocena, czy 
powstała w wyniku przekształcenia odrębna własność lokalu wykazuje na tyle 
ścisły związek z przekształconym lokatorskim prawem do lokalu, że uprawnia do 
uznania jej za kontynuację przekształconego prawa. Stwierdzenie tego rodzaju 
powiązania pozwalałoby na kategoryczne stwierdzenie, że powstałe w wyniku 
przekształcenia prawo powinno zostać uznane za nabyte „ze środków uzyskanych 
w zamian za” prawo przekształcone, niezależnie od zaangażowania środków 
z innego majątku, które w takim razie powinny podlegać rozliczeniu na pod-
stawie art. 45 k.r.o. Nie można jednak zanegować tego, że powstała w wyniku 
przekształcenia odrębna własność lokalu jakościowo jest zupełnie innym prawem 
niż lokatorskie prawo do lokalu, choćby z tego względu, że w przeciwieństwie 
do niego ma zbywalny charakter. Ten aspekt stawia pod znakiem zapytania 
taką kwalifikację przekształconego prawa, skłaniając do powrotu do koncepcji 
zaliczenia go do majątku wspólnego małżonków. 

Sąd Okręgowy wskazał też, że ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym na datę 22 stycznia 2010 
r. określa zasady przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
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mieszkalnego w prawo własności lokalu. Zgodnie z art. 12 ustawy na pisemne 
żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę 
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego spłaty przypadającej na 
ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia 
kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała 
z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty 
przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej 
odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa oraz spłaty zadłużenia 
z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. Nie można zatem tracić 
z pola widzenia, że przewidziana tu możliwość przekształcenia nie była uza-
leżniona od stosunków rodzinnych, co wprost wynika z uzasadnienia projektu 
ustawy, gdzie jasno wskazano na „równoważny celom porządkującym stosunki 
własnościowe spółdzielni i ich członków (...) efekt uwłaszczeniowy projektu”. 
Poddając w wątpliwość możliwość zaliczenia przekształconej odrębnej własno-
ści lokalu do majątku wspólnego zainteresowanych Sąd Okręgowy dostrzegł 
jednak i ten aspekt, że w wyniku przekształcenia lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego wygasa, skoro na tej podstawie dotychczasowy uprawniony staje 
się właścicielem odrębnego lokalu. Na skutek zawartej ze spółdzielnią mieszka-
niową umowy powinien być on więc traktowany jak nabywca prawa własności 
lokalu, przy czym skutki tego nabycia oceniać należy przez pryzmat przepisów 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących stosunki majątkowe między 
małżonkami. Tym samym, nie jest wykluczone, że przeznaczenie przedmio-
towego lokalu w czasie trwania małżeństwa na zaspokojenie mieszkaniowych 
potrzeb rodziny, determinuje przynależność tego składnika majątkowego do 
majątku wspólnego małżonków. 

Nie budziło przy tym wątpliwości Sądu Okręgowego, że podstawowy warunek 
surogacji, a więc wymaganie, aby wyłączenie określonego przedmiotu majątko-
wego z majątku osobistego i nabycie innego przedmiotu (surogatu) nastąpiło 
w wyniku tego samego zdarzenia prawnego w okolicznościach sprawy jest speł-
niony. Doszło przecież do przekształcenia w czasie trwania wspólności ustawowej 
lokatorskiego prawa do lokalu, przysługującego jednemu z małżonków przed 
powstaniem wspólności, w prawo własności tego lokalu. Wygaśnięcie lokator-
skiego prawa do lokalu należącego do majątku odrębnego i nabycie odrębnej 
własności lokalu niewątpliwie są wynikiem tego samego zdarzenia prawnego, 
jakim jest zawarcie umowy z dnia 22 stycznia 2010r., mocą której Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w S. ustanowiła i przeniosła na rzecz uczestnika postępowania 
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odrębną własność przedmiotowego lokalu. Wątpliwości Sądu odwoławczego 
budziło natomiast to, czy przesłanką surogacji jest wymaganie, aby nabyty 
przedmiot majątkowy został uzyskany w całości ze środków pochodzących 
z majątku osobistego. Wreszcie sąd odwoławczy zwrócił także uwagę na pro-
blemy, z którymi wiąże się ewentualne uznanie przynależności tak powstałej 
odrębnej własności lokalu do majątku wspólnego małżonków. Dotyczą one 
dokonania odpowiedniego rozliczenia z tytułu podziału wspólnego prawa, w taki 
sposób, który należycie zrekompensowałby utratę udziału we wspólnym prawie 
temu z małżonków, do którego należało przekształcane prawo, zwłaszcza w kon-
tekście stwierdzonej już wyżej dysproporcji między wartością prawa, a faktycznie 
poniesioną opłatą za jego przekształcenie, a jednocześnie nie prowadził do 
nadmiernych obciążeń drugiego małżonka, ponad jego możliwości.

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie prawne. Jego 
uchwała zostanie zaprezentowana w dalszej części artykułu

Wspólność prawa do lokalu

Z przepisów art. 31 k.r.o. i art. 33 k.r.o. wynika, że zasadą jest poddanie wspól-
ności ustawowej ogółu przedmiotów majątkowych należących do małżonków, 
a przynależność przedmiotów majątkowych do ich majątków osobistych ma 
charakter enumeratywnie wymienionych wyjątków. W orzecznictwie25 i u prze-
ważającej części doktryny26 utrwalone jest stanowisko, że art. 32 § 1 k.r.o stwarza 
domniemanie faktyczne przynależności do majątku wspólnego (dorobkowego) 
przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej 
przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, a przynależność tych przed-
miotów do majątku odrębnego (obecnie: osobistego) obowiązany jest udowodnić 
zainteresowany tym małżonek. Okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden 
małżonek nie wystarcza do przyjęcia, że udział w nieruchomości nabyty w cza-
sie trwania wspólności ustawowej wszedł do majątku odrębnego małżonka 
- strony umowy27. Domniemanie faktyczne, że przedmiot majątkowy nabyty 

 25 Zob. np. wyrok SN z dnia 11 września 1998 r., I CKN 830/97; postanowienie SN z dnia 
6 lutego 2003 r., IV CKN 1722/00; wyrok SN z dnia 29 czerwca 2004 r., II CK 397/03; wyrok SN 
z dnia 16 kwietnia 2003 r., II CKN 1409/00, OSNC 2004, Nr 7-8, poz. 113; wyrok SN z dnia 30 
czerwca 2004 r., IV CK 513/03. 
 26 Zob. np. M. Goetel, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985r., III CRN 
119/85, OSPiKA 1988, nr 5, poz. 131, G. Jędrejek, Kodeks…, s. 157, A. Zieliński, Prawo…, s. 82-83, 
M. Sychowicz (w:) Kodeks…, s. 193.  
 27 Zob. postanowienie SN z dnia 16 października 1997 r., I CKN 130/97. 
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przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej 
stanowi dorobek (art. 32 § 1 k.r.o.) można co prawda obalić przez wykazanie, że 
nabycie nastąpiło ze środków finansowych stanowiących majątek odrębny (wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2001 r., II CKN 1194/0028). Decydujący 
o zaliczeniu przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków jest 
czas ich nabycia, ponieważ do majątku wspólnego należą wyłącznie przedmioty 
majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. 

Prawo własności (bądź inne) nabyte w czasie trwania wspólności mająt-
kowej z reguły wchodzi do majątku wspólnego, i to niezależnie od tego, czy 
zostało nabyte przez jedno z małżonków, czy przez oboje. Bez znaczenia z reguły 
pozostaje także to, czy środki przeznaczone na nabycie własności pochodziły 
z majątku wspólnego, czy też z majątku odrębnego (obecnie osobistego), chyba, 
że nabycie nastąpiło w drodze tzw. surogacji rozumianej jako zastąpienie przed-
miotu wchodzącego w skład majątku osobistego innym przedmiotem nabytym 
w zamian pierwszego (art. 33 pkt 10 k.r.o.). W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 
18 maja 1995 r., III CZP 58/9529, wyrażone zostało trafne zapatrywanie, że dla 
przynależności przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego w zasadzie 
bez znaczenia jest sposób ich nabycia, a więc czy było ono konstytutywne czy 
translatywne, pierwotne czy pochodne, czy nastąpiło z mocy prawa, w drodze 
czynności prawnej, na podstawie decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu lub 
wskutek innego zdarzenia30. Wejściu nabytego prawa do majątku wspólnego nie 
stoi przy tym na przeszkodzie okoliczność, że szczególne przesłanki, od których 
ustawa uzależnia skuteczność nabycia spełnia tylko jeden z małżonków. Tak samo 
bez znaczenia jest fakt, iż małżonkowie pozostawali w separacji faktycznej31. 

Przynależność prawa najmu lokalu mieszkalnego do majątków małżonków 
określona jest nie przez przepisy k.r.o, lecz kodeksu cywilnego. Art. 6801 § 1 
k.c. stanowi, że małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące 
między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu 
mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich 
rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami 

 28 Teza tego orzeczenia brzmi następująco: „Domniemanie faktyczne, że przedmiot mająt-
kowy, nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, 
stanowi dorobek (art. 32 § 1 k.r.o.) w procesie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6.7.1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.), może obalić pozwany przez wykazanie 
(art. 6 k.c.), że nabycie nastąpiło ze środków finansowych stanowiących jego majątek odrębny 
(art. 33 pkt 3 k.r.o.)”.
 29 OSNC 1995, nr 10, poz. 139.
 30 Tak też J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 121.
 31 Zob.np.  M. Nazar (w: ) J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, s. 167.
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istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem 
dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności 
ustawowej. Stosownie do § 2 tego przepisu, ustanie wspólności majątkowej 
w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu 
mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując 
odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, 
może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność 
najmu lokalu32.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, że:
•	 „Zarówno pod rządem kodeksu rodzinnego z 1950 r., jak i pod rządem 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 r. prawa wynikające ze sto-
sunku najmu, uzyskane w czasie trwania małżeństwa, stanowią dorobek 
wchodzący w skład majątku objętego wspólnością ustawową. Chociaż 
więc umowa najmu zostanie zawarta tylko przez jednego z małżonków 
bądź na rzecz jednego z nich zostanie wydana decyzja władzy kwaterun-
kowej o przydziale lokalu, to jednak prawa do lokalu przysługują obojgu 
małżonkom łącznie. Ponieważ prawa te są niepodzielne, w sprawie o eks-
misję powinni być pozwani oboje małżonkowie łącznie, przy czym ich 
współuczestnictwo w procesie jest konieczne (art. 72 § 2 k.p.c)” -  wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 1967 r., III CR 107/6733; 

•	 „Gdyby lokal został przydzielony pozwanemu w czasie trwania małżeń-
stwa, to w takim wypadku, jeśliby nawet decyzja o przydziale wydana 
została tylko na rzecz pozwanego, prawa wynikające ze stosunku najmu 
stanowiłyby dorobek wchodzący w skład majątku objętego wspólnością 
ustawową. Ponieważ prawa te są niepodzielne, w sprawie o eksmisję 
powinni być pozwani oboje małżonkowie łącznie, przy czym ich współ-
uczestnictwo w procesie jest konieczne (vide orzeczenie SN z dnia 13 
czerwca 1967 r. III CR 107/67 - OSNCP 1968 Nr 4 poz. 66). W przyto-
czonej wyżej sytuacji uznanie żony pozwanego za osobę reprezentującą 
jego prawa obrażałoby art. 32 k.r.o., a nadto stanowiłoby naruszenie art. 
72 § 2 i 195 k.p.c.- wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1974 r., 
III CRN 332/7334;

•	 „z mocy decyzji o przydziale lokalu użytkowego wydanej na rzecz jednego 
z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, najemcą lokalu 

 32 Tak też stanowił art. 7 uchylonej ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych 
i dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 120, poz. 787, ze zmian.). 
 33 OSNCP 1968 nr 4, poz. 66. 
 34 Legalis. 
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użytkowego stał się także drugi małżonek” - uchwała Sądu Najwyższego 
z dnia 29 października 1991 r., III CZP 107/9135;

•	 „z mocy decyzji o przydziale garażu, wydanej na podstawie art. 32 ust. 2 
i art. 44 prawa lokalowego z 1959 r. (tekst jedn.: Dz.U. 1962 Nr 47, poz. 
277) na jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, 
najemcą garażu stał się także drugi małżonek” -  uchwała SN z dnia 24 
września 1982 r., III CZP 35/8236; 

•	 „w sytuacji, gdy stroną zawartej bez prawem przewidzianej formy umowy 
o przeniesienie własności nieruchomości, o zniesienie współwłasności 
lub umowy o dział spadku był jeden z małżonków przed zawarciem 
małżeństwa, a w dniu 4 listopada 1971 r. współposiadaczami tej nieru-
chomości byli oboje małżonkowie przy trwającej wspólności ustawowej, 
zachodzą przesłanki art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. 
o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych37 do stwierdzenia nabycia 
własności nieruchomości przez oboje małżonków na prawach wspólności 
ustawowej” - (uchwała SN z dnia 24 stycznia 1991 r., III CZP 61/9038).

W postanowieniu z dnia 16 października 1997 r., I CKU 130/97 39, Sąd Naj-
wyższy wywiódł, że: „Okoliczność, iż w księdze wieczystej jako właściciel ujaw-
niony został tylko jeden z małżonków, nie wiąże sądu w postępowaniu o podział 
majątku i nie stanowi przeszkody do ustalenia, że nieruchomość stanowi składnik 
majątku wspólnego. Ustalenie takie jako rozstrzygające spór o własność powinno 
być rozpoznane w postępowaniu o podział majątku (art. 618 § 1 k.p.c.)”.

 W tezie 1 postanowienia z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 475/0240, Sąd 
Najwyższy podkreślił, że: „Błędny jest pogląd, że treść aktu własności ziemi, 
wydanego w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu wła-
sności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250 ze zm.) wiążąco rozstrzyga 
w przedmiocie, czy objęta tym aktem nieruchomość weszła w skład majątku 
wspólnego małżonków, czy też należy do majątku odrębnego jednego z nich. Sąd 
w tym przedmiocie rozstrzyga samodzielnie, bowiem wiążąca moc prawna aktu 
administracyjnego sprowadza się do tej sfery stosunków, do której uregulowania 
organ administracyjny jest ustawowo powołany”. Zatem sam fakt wydania przez 
organ administracji aktu własności ziemi na rzecz jednego z małżonków w czasie 

 35 OSNCP 1992, nr 5, poz. 75.
 36 OSNCP 1983, nr 4, poz. 44.
 37 Dz. U. Nr 27, poz. 250, ze zm.
 38 OSNCP 1991, nr 7, poz. 87.
 39 Legalis.
 40 Legalis. Zob. też postanowienie SN z dnia 21 maja 1999 r., III CKN 244/98.
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trwania wspólności ustawowej nie stanowi przeszkody przyjęcia, że własność 
nieruchomości stanowiła przedmiot wspólności małżeńskiej. 

W uzasadnieniu uchwały z dnia 19 sierpnia 2009 r., III CZP 53/0941, Sąd Naj-
wyższy podkreślił, że gdy „małżonek sfinansował wkład budowlany ze środków 
jego majątku odrębnego, to nie można przejść do porządku nad tym, iż między 
wysokością wkładu a rynkową wartością uzyskanego zbywalnego prawa do lokalu 
zachodzi poważna różnica. Mieszkanie przedstawia znacznie wyższą wartość niż 
suma wkładu wniesionego przez małżonka, dlatego interes społeczny przemawia 
za zaliczeniem uzyskanego przyrostu wartości wkładu budowlanego na dobro 
rodziny, temu celowi zaś służy instytucja wspólności ustawowej”. 

W swoim dotychczasowym orzecznictwie Sąd Najwyższy zajmował się – 
w kontekście przynależności do majątku wspólnego małżonków - problema-
tyką skutków przekształcenia w czasie pozostawania w ustroju wspólności: a) 
lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, b) 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, c) lokatorskiego prawa do 
lokalu w odrębną własność lokalu. Co ciekawe odnośnie do skutków tego rodzaju 
przekształceń przyjął odmienne zasady. Poniżej zostanie przytoczone i omówione 
niektóre orzeczenia Sądu Najwyższego odnoszące się do tych przekształceń. 

Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we 
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki przekształcenia loka-
torskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało 
wydane w czasie, gdy obowiązywał przepis art. 215 § 2 i 3 ustawy z dnia 16 
września 1982 r. Prawo spółdzielcze42, zgodnie z którym spółdzielcze prawo do 
lokalu przydzielonego obojgu małżonkom lub jednemu z nich w czasie trwania 
małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny należy wspólnie 
do obojga małżonków, bez względu na istniejące między nimi stosunki mająt-
kowe. Bez znaczenia była nawet okoliczność, że małżonkowie w chwili przydziału 
podlegali rozdzielności majątkowej. 

Przepisy te były przepisami szczególnymi (lex speciales) w stosunku do 
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego normujących stosunki mająt-
kowe małżeńskie. Małżeńska łączna wspólność spółdzielczego prawa do lokalu 

 41 OSNC 2010 nr 2, poz. 28. 
 42 Dz. U. z 1982, Nr 30, poz. 210, z późn. zm., cyt. dalej jako pr. spółdz.
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mieszkalnego powstawała obligatoryjnie i istniała przymusowo na zasadach 
określonych w art. 215 § 2 i 3 pr. spółdz., jeżeli łącznie spełnione były przesłanki 
konstytutywnego nabycia tego prawa w czasie trwania małżeństwa i w celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny. Mieszkanie mające służyć zaspo-
kojeniu potrzeb rodziny w rozumieniu tego przepisu, to mieszkanie zaspakajające 
potrzeby mieszkaniowe rodziny stale w nim zamieszkującej, stanowiące jej 
centrum życiowe. Rodziną w rozumieniu art. 215 § 2 pr. spółdz. była rodzina, 
którą małżonkowie założyli przez swój związek, a którą w tym znaczeniu są sami 
małżonkowie, jeśli są bezdzietni albo małżonkowie i ich dzieci, wobec których 
zobowiązani są do utrzymania i wychowania. 

Celem regulacji przewidzianej w art. 215 § 2 i 3 pr. spółdz. było bezsprzecz-
nie rozszerzenie przypadków, w których spółdzielcze prawo do lokalu mogło 
stanowić majątek wspólny małżonków, co z kolei miało związek z obowiązującą 
na podstawie tej ustawy, jak i Prawa lokalowego zasadą jednego mieszkania dla 
jednej rodziny lub osoby. Zasada ta przestała obowiązywać w odniesieniu do 
własnościowego prawa do lokalu wraz z uchyleniem przepisu art. 206 pr. spółdz. 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze43, a w odnie-
sieniu do lokatorskiego prawo do lokalu wraz z uchyleniem przepisu art. 218a 
pr. spółdz., co dokonało się ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych44. Przepis art. 215 pr. spółdz. obowiązywał do dnia 15 stycz-
nia 2003r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych45, która uchyliła dział IV tytułu II części 
I pr. spółdz. Niewątpliwie też skutki nabycia przez małżonków własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego przed wejściem w życie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz charakter wspólności tego prawa oceniać należy według 
zasad określonych w obowiązującym wtedy przepisie art. 215 § 2 pr. spółdz. 

Cel ten wyraźnie „bije” z uzasadnień orzeczeń Sądu Najwyższego jakie odno-
siły się do omawianej problematyki pod rządami obowiązywania dopiero co 
wskazanych przepisów. Sąd Najwyższy przyjmował dość konsekwentnie, że 
w sytuacji gdy wkład budowlany wniesiony przez małżonka pochodził w całości 
z majątku odrębnego tego małżonka, własnościowe prawo do lokalu uzyskane 
w czasie małżeństwa w drodze przydziału dokonanego na rzecz obojga małżon-
ków lub jednego z nich dla zaspokojenia potrzeb rodziny stanowi przedmiot 
majątku wspólnego małżonków. 

 43 Dz. U. Nr 90, poz. 419.
 44 Dz. U. z 2003, nr 1116, poz. 27.
 45 Dz.U. 2002, Nr 240, poz. 2058. 
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W uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 30 listopada 1974 r., III CZP 
1/7446,  Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wkład mieszkaniowy nie stanowił 
„przedmiotu” w rozumieniu art. 33 pkt 3 k.r.o. w jego pierwotnym brzmieniu, 
za który zostało nabyte spółdzielcze prawo do lokalu i z tego powodu nie miała 
zastosowania zasada surogacji. Jak wskazał Sąd Najwyższy, odmienny pogląd 
byłby nie do pogodzenia z uwarunkowaniami ekonomicznymi, względami spo-
łecznymi, dobrem rodziny i zasadą równości małżonków, które to stanowiły 
przyczynę ustanowienia obligatoryjnie powstającej (art. 215 § 2 pr. spółdzi.) 
i przymusowo istniejącej wspólności (art. 215 § 3 pr. spółdz.). Zdaniem Sądu 
Najwyższego, wpłata wkładu mieszkaniowego stanowi tylko niewielką część 
kosztów budowy mieszkania, których pozostałą część pokrywa początkowo 
kredyt państwowy, a ostatecznie wpłaty ratalne małżonków. Sąd Najwyższy 
nie znalazł argumentów, dla których państwo dokonywałoby tego w interesie 
wyłącznie jednego małżonka. 

W uchwale z dnia 14 sierpnia 1985 r., III CZP 41/8547, Sąd Najwyższy uznał, 
że: „Własnościowe prawo do lokalu uzyskane w trybie przekształcenia należą-
cego do niego lokatorskiego prawa do lokalu przez jedno z małżonków w czasie 
trwania wspólności majątkowej w drodze przydziału uwzględniającego potrzeby 
rodziny stanowi przedmiot majątku wspólnego małżonków także wówczas, gdy 
wkład budowlany wniesiony przezeń - w czasie trwania małżeństwa - do spół-
dzielni mieszkaniowej pochodzi w całości z majątku odrębnego tego małżonka”. 
Wyłączenie zasady surogacji Sąd Najwyższy motywował znaczeniem lokalu dla 
dobra rodziny. 

W uzasadnieniu tego orzeczenia podkreślono, że: spółdzielcze prawo do 
lokalu jest prawnym majątkiem. Prawo to powstaje na skutek i z chwilą wydania 
przez spółdzielnię mieszkaniową odpowiedniego przydziału (art. 135 § 2 i 147 
§ 2 ustawy o spółdzielniach z 1961 r., art. 217 § 3 pr.spółdz). Przedmioty mająt-
kowe nabyte przed zawarciem małżeństwa przez jedno z małżonków wchodzą 
w skład majątku odrębnego tego małżonka (art. 33 pkt 1 k.r.o.). Prowadzi to do 
wniosku, że lokatorskie prawo do lokalu, uzyskane przez jedno z małżonków 
w drodze przydziału wydanego na jego rzecz przed powstaniem wspólności 
ustawowej, należy wyłącznie do tego małżonka. Przekształcenie lokatorskiego 
prawa na własnościowe prawo do lokalu następuje również w drodze przydziału 
wydanego przez spółdzielnię mieszkaniową. Powstanie takiego prawa zostało 
uwarunkowane od wniesienia przez członka wymaganego wkładu budowlanego 

 46 OSNCP 1975, nr 3, poz. 37.
 47 OSNCP 1986, nr 6, poz. 92, z glosą C. Wiśniewskiego, NP 1988, nr 4, s. 84
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(art. 147 § 2 i art. 148 ustawy o spółdzielniach z 1961 r., art. 219 pr.spółdz.), a taki 
wkład (odpowiada całości kosztów budowy lokalu) wielokrotnie przewyższa 
uiszczony uprzednio - na lokatorskie prawo - wkład mieszkaniowy (odpowiada 
części kosztów budowy). Uzyskanie w takim trybie własnościowego prawa do 
lokalu ma - w porównaniu do dotychczasowego lokatorskiego prawa (niezby-
walnego) - odmienną treść, ponieważ jest już prawem zbywalnym (art. 147 § 
1 ustawy o spółdzielniach z 1961 r., art. 223 pr.spółdz.). Mimo że pośrednio 
wypływa ono z posiadanego dotąd przez członka spółdzielni mieszkaniowej 
lokatorskiego prawa do lokalu, jest zatem jakościowo nowym prawem do tego 
samego lokalu mieszkalnego. Skoro tak, własnościowe prawo do lokalu, uzy-
skane w czasie trwania małżeństwa na skutek przekształcenia lokatorskiego 
prawa stanowiącego przedmiot majątku odrębnego jednego z małżonków, może 
- mimo wydania przydziału na rzecz tego małżonka - wejść w skład majątku 
wspólnego obojga małżonków. Własnościowe prawo uzyskane na skutek prze-
kształcenia lokatorskiego prawa do lokalu jest prawem treściowo nowym. O tym, 
czy to prawo wejdzie w skład majątku wspólnego małżonków, czy też - jak 
dotychczasowe lokatorskie - stanowić będzie przedmiot majątku odrębnego 
jednego z małżonków, rozstrzygają reguły ogólne, ustalone w uchwale pełnego 
składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1974 r. III CZP 1/74. 
Z wytycznych (teza I) zaś wynika, że jeśli małżonek uiścił wkład budowlany ze 
środków majątku wspólnego małżonków (np. zaoszczędzonych zarobków ulo-
kowanych na jego imię na książeczce PKO), to własnościowe prawo do lokalu 
przydzielone temu małżonkowi w czasie trwania małżeństwa na zaspokojenie 
potrzeb rodziny wejdzie w skład majątku wspólnego obojga małżonków. Jeżeli 
małżonek sfinansował wkład budowlany ze środków jego majątku odrębnego, 
to znów nie można przejść do porządku nad tym, że między wysokością tego 
wkładu a rynkową wartością uzyskanego zbywalnego prawa do lokalu zachodzi 
poważna różnica: mieszkanie przedstawia znacznie wyższą wartość niż suma 
wkładu wniesionego przez małżonka. Interes społeczny więc przemawia za tym, 
żeby uzyskany - w takiej sytuacji - przyrost wartości wkładu budowlanego został 
zaliczony na dobro rodziny. Temu celowi zaś służy instytucja ustawowej wspól-
ności majątkowej małżeńskiej. Wyłączone jest w konsekwencji działanie zasady 
surogacji, o której mowa w art. 33 pkt 3 k.r.o. Przytoczone argumenty bowiem 
prowadzą do wniosku, że własnościowe prawo do lokalu przydzielone na skutek 
przekształcenia lokatorskiego prawa należącego do jednego z małżonków temu 
małżonkowi na zaspokojenie potrzeb rodziny wchodzi w skład majątku wspól-
nego małżonków również w sytuacji, gdy wkład budowlany został sfinansowany 
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ze środków należących do jego odrębnego majątku. Taki wkład stanowić będzie 
nakład z majątku odrębnego na majątek wspólny obojga małżonków”.

W postanowieniu z dnia 20 czerwca 2008r., IV CSK 60/0848, Sąd Najwyższy 
stwierdził, że: „ 1. W przypadku, gdy każde z małżonków w dacie zawarcia 
małżeństwa miało zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, zaś w czasie jego trwa-
nia doszło do nabycia przez jedno z nich w drodze przekształcenia na prawo 
własnościowe spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, ocena celu nabycia 
tego prawa jako służącego zaspokojeniu potrzeb założonej przez nich rodziny, 
nie może pomijać dokonanego przez małżonków, w ramach przysługującej im 
swobody decydowania, wyboru modelu jej funkcjonowania. 2. Podstawę przyna-
leżności do majątków małżonków spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 
nie mającego rodzinnego przeznaczenia stanowią ogólne unormowania kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. W sytuacji gdy przekształceniu na prawo własno-
ściowe, nie mające takiego przeznaczenia, uległo lokatorskie prawo do lokalu 
stanowiące majątek odrębny jednego małżonka, prawo to, będące kontynuacją 
poprzednio przysługującego mu prawa do lokalu, pozostaje nadal składnikiem 
jego majątku odrębnego, a ewentualna dopłata dokonana na jego przekształce-
nie ze środków majątku wspólnego stanowi nakład z tego majątku na majątek 
odrębny, podlegający rozliczeniu na podstawie art. 45 k.r.o.”. W judykacie tym Sąd 
Najwyższy zwrócił jednak uwagę na potrzebę szczególnej wnikliwości w ocenie 
przynależności do majątków małżonków spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego dokonywanej na podstawie art. 215 § 2 pr. spółdz.

W wyroku z dnia 31 października 1983 r., IV CR 376/8349, Sąd Najwyższy 
odwołując się do wynikającej z przepisu art. 215 § 4 pr. spółdz. obligatoryjnej 
wspólności wkładu mieszkalnego lub budowlanego stwierdził, że: „W sytuacji, 
gdy małżonkowie z przyczyn uzasadnionych mają osobne miejsce zamieszania 
(art. 25 k.c.), a jeden z nich ma zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe 
w miejscowości w której przebywa z zamiarem stałego pobytu, drugi zaś ubiega 
się o przydział mieszkania spółdzielczego, to wkład ze związanym z nim prawami, 
należy, w drodze wyjątku od zasady, przewidzianej w art. 215 § 4 prawa spółdziel-
czego, do tego drugiego małżonka. Jeśliby zostało ustalone, że małżonkowie mają 
różne miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 k.c. to przydziału mieszkania 
dla powódki nie będzie można uzależniać od uprzedniego podziału wkładu. Były 
mąż powódki nie może być brany pod uwagę przy określaniu wielkości lokalu, 
ani też nie można żądać rozliczenia z mieszkania zajmowanego dotychczas przez 

 48 Legalis.
 49 OSPiKA 1984, nr 4, poz. 82.
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byłego męża powódki. Stosownie do art. 214 prawa spółdzielczego, wielkość 
przydzielonego lokalu powinna odpowiadać potrzebom (liczba domowników) 
członka, jego rodziny i innych osób, pozostających z członkiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym w chwili (w dacie) przydziału tego lokalu”.

W uchwale z dnia 11 lutego 2005r., III CZP 79/0450 Sąd Najwyższy przyjął, że:  
„Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące na podstawie art. 215 § 
2 ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze łącznie obojgu małżonkom 
pozostającym w ustroju rozdzielności majątkowej stało się z dniem uchylenia tego 
przepisu przedmiotem ich wspólności w częściach ułamkowych”. Zdaniem Sądu 
Najwyższego, z dniem uchylenia przepisów art. 215 § 2 i 3 pr. spółdz. przysługujące 
obojgu małżonkom spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy-
dzielonego przed 24.04.2001 r. nie mogło już być ich prawem wspólnym na takich 
zasadach, jakie wynikały z tych przepisów, tj. stanowić przedmiotu ich wspólności 
łącznej przymusowej. Z dniem 15.01.2003r. przysługujące obojgu małżonkom 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przydzielonego przed 
24.04.2001r. poddane zostało, zgodnie z regułą bezpośredniego działania ustawy 
nowej, reżimowi obowiązującego małżonków ustroju majątkowego. Jeżeli zatem 
małżonkowie w dniu 15.01.2003r. podlegali ustawowej wspólności majątkowej, 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stało się z tym dniem przedmiotem ich 
wspólności łącznej jedynie według norm regulujących ustawową wspólność mająt-
kową małżeńską (tj. już bez ograniczeń wynikających z uchylonych przepisów art. 
215 § 2 i 3 pr. spółdz.), a jeżeli podlegali rozdzielności majątkowej - przedmiotem 
wspólności w równych częściach ułamkowych, tj. takiej, jaka by powstała, gdyby 
po 14.01.2003 r. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, pokrywając 
w równych częściach wkład budowlany. Dla powyższej oceny nie ma znaczenia, czy 
rozdzielność majątkowa była wynikiem zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, 
czy też innego zdarzenia. Sąd Najwyższy wskazał, że nie przekonuje wyrażony 
w piśmiennictwie pogląd, że jeżeli małżonkowie przed 15.01.2003r. zawarli umowę 
ustanawiającą rozdzielność majątkową, to do objęcia tą rozdzielnością po tej dacie 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przydzielonego 
przed 24.04.2001r. nieodzowne jest uzupełnienie tej umowy przez rozciągnięcie 
jej na to prawo. Pomija on, że z chwilą uchylenia przepisów art. 215 § 2 i 3 pr. 
spółdz., z mocy samej ustawy nastąpiło poddanie objętego nimi prawa reżimowi 

 50 OSNC 2005, nr 12, poz. 206, z glosami: aprobującą M. Nazara, OSP 2006, nr 3, poz. 32 
oraz krytycznymi: G. Karaszewskiego, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2006, 
nr 4  i M. Kłody, PS 2007, nr 3. 
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obowiązującego małżonków w tej chwili ustroju majątkowego, a więc także wyni-
kającego z zawartej wcześniej umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową. 

Na zakończenie uwag tego ustępu należy wskazać, że po uchyleniu art. 215 pr. 
spółdz., przynależnością własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego rządzą 
ogólne reguły przyjęte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dlatego będzie 
ono wchodzić do majątku wspólnego, o ile zostało nabyte w trakcie małżeństwa 
ze środków należących do tego majątku51. W przeciwnym wypadku stanowić 
będzie składnik majątku osobistego.  

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo 
własności

Jeśli idzie o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, to 
w uchwale z dnia 19 sierpnia 2009r., III CZP 53/0952 Sąd Najwyższy stwierdził, że 
„prawo własności nieruchomości nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej 
w trybie ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. 
Nr 123, poz. 781), stanowi majątek odrębny tego z małżonków, któremu przed 
powstaniem wspólności przysługiwało prawo użytkowania wieczystego tej nie-
ruchomości i prawo własności posadowionych na niej budynków (art. 33 pkt 3 
k.r.o. w brzmieniu obowiązującym do dnia 20 stycznia 2005 r.)”. 

W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy wskazał na brak bezpośredniego 
związku między preferencjami w zakresie przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, a stosunkami rodzinnymi wieczystego użytkow-
nika. Sąd Najwyższy wykluczył dlatego możliwość zastosowania w odniesieniu 
do skutków takiego przekształcenia zasad przyjmowanych w odniesieniu do 
spółdzielczego prawa do lokalu. Rozważył kwestię, czy prawo własności nieru-
chomości, powstałe w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, 
jest prawem nabytym ze środków uzyskanych w zamian – w rozumieniu art. 33 
pkt 3 k.r.o. w pierwotnym brzmieniu – za należące do majątku odrębnego użyt-
kowanie wieczyste. Sąd Najwyższy stwierdził, że wygaśnięcie prawa użytkowania 
wieczystego należącego do majątku odrębnego i nabycie prawa własności nieru-
chomości były wynikiem tego samego zdarzenia prawnego, jakim było wydanie 
decyzji administracyjnej o przekształceniu, a ściślej uzyskanie przez nią przymiotu 

 51 Tak trafnie M. Andrzejewski, Prawo…, s. 74, T. Smyczyński, Prawo…, s. 87-88.
 52 OSNC 2010, nr 2, poz. 28.
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ostateczności, stąd pierwszy warunek surogacji uznał za spełniony. Zauważył przy 
tym brak jednolitości poglądów odnośnie do tego, czy drugą przesłanką surogacji 
było wymaganie, aby nabyty przedmiot został w całości uzyskany ze środków 
pochodzących z majątku odrębnego. Uznał, że o zaliczeniu nabywanego przed-
miotu do majątku wspólnego lub odrębnego powinno decydować porównanie 
wielkości środków użytych z każdego z tych majątków. W konsekwencji przyjął, 
że w zdecydowanej większości przypadków przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, to ostatnie należałoby zaliczyć do majątku odręb-
nego tego z małżonków, któremu przed powstaniem wspólności przysługiwało 
prawo użytkowania wieczystego. Przemawiają za tym znaczne dysproporcje 
między wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a opłatą za 
przekształcenie. W ocenie Sądu Najwyższego, kryterium to nie miało jednak 
decydującego znaczenia, ponieważ w warunkach przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności istniała szczególna sytuacja, odbiegająca 
od typowych przypadków surogacji. Powstałe w wyniku przekształcenia prawo 
własności, ze względu na ścisły związek z przekształconym prawem użytkowa-
nia wieczystego, pozwalający uznać je za swoistą kontynuację przekształconego 
prawa – wchodzi zawsze w skład tego majątku, do którego należało przekształcone 
prawo. W takim ujęciu prawo powstałe w wyniku przekształcenia zostaje zawsze 
nabyte „ze środków uzyskanych w zamian za” prawo przekształcone; środki te 
będą natomiast podlegały rozliczeniu zgodnie z art. 45 k.r.o. Sąd Najwyższy 
wyjaśnił przy tym, że zastosowanie odmiennej koncepcji i uznanie, że powstałe 
w wyniku przekształcenia prawo własności wchodzi do majątku wspólnego powo-
dowałoby liczne komplikacje, choćby w postaci quasi-wywłaszczenia małżonka 
będącego wieczystym użytkownikiem co do udziału w 1/2 części w prawie wła-
sności budynków wzniesionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, 
co byłoby nie do pogodzenia z art. 21 ust. 2 Konstytucji oraz art. 1 protokołu nr 
1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Poza tym, 
pojawiłby się problem, w jaki sposób w ramach przekształcenia, uwzględniać 
interesy małżonka niebędącego użytkownikiem wieczystym.

Przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu 
w odrębną własność lokalu

Jeśli idzie natomiast o skutki przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu 
w odrębną własność lokalu, to w uchwale z dnia 22 kwietnia 2015r., III CZP 
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13/1553 Sąd Najwyższy uznał, że: „Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na 
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą  z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 
r., Nr 201, poz. 1180) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej 
członka spółdzielni, któremu przysługiwało stanowiące jego majątek osobisty 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, należy do majątku osobistego tego 
członka (art. 33 pkt 10 k.r.o.)”.

W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że:
Po pierwsze - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych  stanowi, że na pisemne żądanie członka, któremu przysłu-
guje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest 
obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu 
po dokonaniu przez niego spłaty należności określonych w pkt 1 i 2 ust. 1 tego 
artykułu. Konstrukcja prawna, przewidziana w tym przepisie, nie jest jasna. 
Z przepisu wynika, że dochodzi do zmiany prawa. Ustawa zmiany tej nie nazywa 
przekształceniem, wskazuje jedynie podmiot uprawniony do nabycia prawa 
nowego, jest nim członek spółdzielni, któremu przysługuje lokatorskie prawa 
do lokalu, a więc prawo niezbywalne, niedziedziczne i niepodlegające egzekucji. 
Na skutek umowy zawartej ze spółdzielnią, podmiot ten staje się beneficjantem 
prawa o najszerszym zakresie tj. prawa własności, przy jednocześnie niezmie-
nionym przedmiocie tego prawa. Konstrukcja ta przypomina przekształcenie 
lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo, co uprzednio 
przewidywały przepisy ustawy. Nie negując konstrukcji przekształcenia zauważyć 
należy, że nowe prawo powstało wyłącznie dzięki prawu już istniejącemu i odnosi 
się do tego samego przedmiotu.

Po drugie - sytuacja taka nakazuje rozważyć czy nie zachodzi przewidziana 
w art. 33 pkt 10 k.r.o. surogacja. Surogacja polega na tym, że ze środków uzy-
skanych w zamian za przedmioty wchodzące pierwotnie w skład określonego 
majątku nabywane są inne przedmioty, które wchodzą niejako w ich miejsce. 
Nowo nabyte przedmioty są surogatami tych pierwszych. Surogacja to zastąpienie 
jednego składnika majątku osobistego innym składnikiem. Dla przyjęcia, że ma 
miejsce surogacja konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, to 
samo zdarzenie winno powodować z jednej strony wyjście określonego przed-
miotu z majątku osobistego i zarazem powodować nabycie innego przedmiotu 

 53 OSNC 2016, nr 5, poz. 54.
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majątkowego i po drugie, ten nowy przedmiot musi być nabyty w sensie ekono-
micznym kosztem majątku osobistego. W odniesieniu do pierwszej przesłanki 
przyjmuje się jednak, że nie ma potrzeby, aby określony przedmiot, prawo 
„wyszło” z majątku małżonka. W okolicznościach sprawy mamy do czynienia ze 
zmianą charakteru prawa przysługującego do oznaczonego przedmiotu, zatem 
„wyjścia” z majątku osobistego małżonka prawa poprzedniego nie należy odczy-
tywać dosłownie. Przekształcenie, jeżeli dla dokonanej zmiany objętej stanem 
faktycznym sprawy przyjmiemy tę właśnie terminologię, spełnia niewątpliwie 
przesłankę pierwszą surogacji. Na skutek bowiem jednego zdarzenia, jaką jest 
zawarcia umowy przewidzianej w art. 12 ust. 1 u.s.m., przestało istnieć spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu stanowiące majątek osobisty uczestnika, 
a powstało prawo nowe, w postaci odrębnej własności lokalu. Rozważając prze-
słankę drugą, nie można pominąć, że prawo poprzednie, spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu, w chwili swego ustania, miało wartość równą wartości rynko-
wej lokalu. Wniosek taki należy wyprowadzić z uregulowania ujętego w art. 11 
ust. 2 i 21 u.s.m. Powołane przepisy pozwalają określić wartość spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu na datę wygaśnięcia tego prawa i jest to wartość 
rynkowa lokalu. Prawo przysługujące dotychczas uczestnikowi przestaje ist-
nieć i jest to sytuacji analogiczna z jego wygaśnięciem. W razie wygaśnięcia 
spółdzielczego prawa do lokalu, spółdzielnia zobowiązana jest wypłacić osobie 
uprawnionej rynkową wartość lokalu. Prawo to zatem, na chwilę ustania, ma 
wartość odpowiadającą wartości rynkowej lokalu i tę samą wartość nabywa 
w tej samej chwili, to jest z momentem zawarcia umowy, prawo wykreowane tą 
umową. We wskazanej więc sytuacji nie ma przyrostu wartości a ekwiwalentność 
ekonomiczna obu tych praw nie nasuwa wątpliwości. W tych okolicznościach 
należy przyjąć, że prawo nabyte (odrębna własność lokalu) zostało uzyskane, 
w sensie ekonomicznym, kosztem majątku osobistego. 

Po trzecie - w sytuacji gdy przepisy prawa określają wartość prawa wyga-
szanego na równą wartości prawa powstającego, nie ma nie tylko potrzeby, ale 
i podstaw do odwoływania się do orzecznictwa, które odnosiło się do sytuacji 
gdy brak ekwiwalentności zaangażowanych środków finansowych w postaci tzw. 
wkładu i nabywanych za nie praw był tak istotny, że z powodów społecznych 
uzasadniał wykładnię ograniczającą działanie uregulowanej w k.r.o. zasady suro-
gacji. Okoliczność, że dokonana zmiana charakteru prawa wymagała wydatków, 
które poniesione zostały z majątku wspólnego małżonków, jest dla oceny przy-
należności powstałego prawa do majątku osobistego uczestnika, bez znaczenia. 
Wydatki te podlegają rozliczenia jak nakład z majątku wspólnego na majątek 
osobisty na podstawie art. 45 k.r.o. 
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Podsumowanie

Prawidłowe przesądzenie kwestii przynależności do majątku wspólnego prawa 
do lokalu ma zasadniczy wpływ na rozstrzygnięcie sądu wydane w sprawie 
o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. 
Z przedstawionych wyżej rozważań wynika jednoznacznie, że przesądzenie 
o tym, czy prawo do lokalu nabytego w trakcie trwania ustroju wspólności 
majątkowej małżeńskiej  należy do majątku wspólnego małżonków, czy też do 
majątku osobistego jednego z małżonków, jest sprawą dość skomplikowaną 
i złożoną. Prawidłowa ocena w tym zakresie uzależniona jest od różnych czyn-
ników. Zasada surogacja z art. 33 pkt 10 k.r.o. (poprzednio: art. 33 pkt 3 k.r.o.) 
nie zawsze może mieć zastosowanie. Wydaje się natomiast, że wobec uchylenia 
art. 215 pr. spółdz. i nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
w wyniku której zakresowi surogacji nadano znacznie szerszy zakres (obecnie 
do majątku osobistego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za 
składniki majątku osobistego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej – 
art. 33 pkt 10 k.r.o.; poprzednio surogacja rozciągała się jedynie na przedmioty 
nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej i przedmioty nabyte z tytułu 
dziedziczenia, zapisu lub darowizny54 - art. 33 pkt 3 k.r.o. w brzmieniu sprzed 
nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 
w dniu 20.01.2005r.) znaczenie zasady surogacji będzie w praktyce wzrastać. 
Z drugiej strony jej stosowanie nie powinno mieć w miejsca wtedy gdy występuje 
istotny brak ekwiwalentności zaangażowanych środków finansowych i nabywa-
nych za nie praw. 
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Streszczenie
W  artykule omówiona została, z  uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
problematyka prawa do lokalu jako przedmiotu postępowania o podział majątku wspól-
nego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Autor wskazał, że przesądzenie 
o tym, czy prawo do lokalu nabyte w trakcie trwania ustroju wspólności majątkowej 
małżeńskiej należy do majątku wspólnego małżonków, czy też do majątku osobistego 
jednego z małżonków, jest sprawą dość skomplikowaną i złożoną. Ocena w tym zakresie 
uzależniona jest od różnych czynników.

Słowa kluczowe: prawo do lokalu, wspólność majątkowa małżeńska, majątek 
wspólny, majątek osobisty, małżonkowie

Summary
The article addresses the question of the right to residential premises as subject to the 
proceedings of division of joint property after the dissolution of marriage and, thus, 
the community of property, with particular emphasis on the case-law of the Supreme 
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Court. The author demonstrates that the determination whether the right to residential 
premises acquired during the marital property regime belongs to the spouses’ joint 
property or is part of the personal property of one of the spouses is a complex and 
challenging issue. The said determination is thus contingent upon a number of factors.

Keywords: right to residential premises, marital community of property, joint property, 
personal property, spouses
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Weronika A. Stefaniuk

Nadużycie przez akcjonariuszy 
mniejszościowych prawa  
do zaskarżania uchwał Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy  
jako rodzaj szantażu korporacyjnego
Abuse by minority shareholders of the right to challenge resolutions of the 
General Meeting of Shareholders as a type of the corporate blackmail

1. Wstęp

Jak zauważa prof. M. Romanowski w Polsce zjawisko szantażu korporacyjnego 
jest dopiero w fazie początkowej, gdyby porównać sytuacje w innych krajach. 
Jednak wynika to stricte z krótkiego funkcjonowania polskiego prawa spółek, 
nie zaś z wyższej kultury akcjonariuszy czy też skuteczniejszych regulacji. Do 
tej pory w Polsce najgłośniejszy był kazus z drugiej połowy lat 90 XX w., kiedy 
to drobni akcjonariusze Banku Gdańskiego - bracia Jedamscy zablokowali połą-
czenie z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych1. Mimo oddalenia ich powództwa, 
wokół sprawy rozgorzała dyskusja, która niewątpliwie trwa do dzisiaj. Na gruncie 
polskiego kodeksu spółek handlowych znajdujemy skromne uregulowania narzę-
dzi pozwalającym spółkom na walkę z szantażystami korporacyjnymi. Z uwagi 
jednak na powagę problemu należy dołożyć wszelkich starań, aby wprowadzić 
skuteczniejsze regulacje. Tylko kompleksowe rozwiązanie, obejmujące każdy 
etap szantażu może być skutecznym remedium na ten problem. 

 1 M. Romanowski, Z szantażystami korporacyjnymi trzeba walczyć [w:]  http://www.
rp.pl/Opinie/301239983-Michal-Romanowski-Z-szantazystami-korporacyjnymi-trzeba-walczyc.
html#ap-1, dostęp: 05.07.2017 r.
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2. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prawo do zaskarżania uchwał stanowi indywidualne prawo każdego wspól-
nika i akcjonariusza. Co jest kluczowe przysługuje ono niezależne od wielko-
ści zaangażowania kapitałowego udziałowca w spółce2. Prawo do zaskarżenia 
uchwały spółki nie jest uzależnione od liczby posiadanych akcji czy udziałów 
przez uprawnionego, przez co odrywa się ono od zasady proporcjonalności 
wkładów i praw, a tym samym od zasady prymatu kapitału nad osobą czy też 
zasada równouprawnienia akcjonariusza w tych samych okolicznościach3. Prawo 
to jest jednym z najważniejszych praw korporacyjnych i wynika ono wprost 
z ustawy. Na zbliżonych zasadach przysługuje ono wspólnikom spółki z o.o. 
(art. 249-254 k.s.h.) jak i akcjonariuszom spółki akcyjnej (art. 422-427 k.s.h.)4. 
Na gruncie k.s.h można wyróżnić dwa rodzaje powództw: o uchylenie uchwały 
i o stwierdzenie jej nieważności. W artykule analiza skupiona będzie głównie 
na problemie dotyczącym spółki akcyjnej.

Zgodnie więc z art. 422 § 2 k.s.h. prawo do wytoczenia powództwa o uchyle-
nie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje między innymi akcjonariuszowi, 
który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania. 
W przypadku powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, na gruncie art. 
425 § 1 k.s.h. znajdujemy odesłanie do treści art. 422 § 2 k.s.h. Terminy do 
złożenia powództw ustawodawca zgodnie z art. 424 k.s.h., różnicuje na krótszy 
- dla powództwa o uchylenie oraz na dłuższy - dla powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały.

Jeśli chodzi o status akcjonariusza to musi on istnieć w chwili wniesienia 
powództwa, jak i w chwili orzekania zgodnie z art. 361 § 1 k.p.c. Utrata tego 
statusu powoduje brak legitymacji do wniesienia takiego powództwa, jednak 
zgodnie z przyjętą praktyką, były akcjonariusz może zaskarżyć każdą uchwałę, 
która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych, a traci ją, gdy uchwała 
ta nie dotyczy jego praw. (tak wyr. SN z 7.2.2006 r., IV CSK 41/05, OSP 2006, 
Nr 9, poz. 108, z aprobującą glosą W. Jurcewicza; wyr. SN z 15.10.2009 r.,I CSK 

 2 D. Opalska, Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, 2015 r., Legalis.
 3 A. Szumański, Dopuszczalność kognicji Sądu Polubownego w sprawach o zaskarżanie 
uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora 
Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze - Kraków 2005, s. 522.
 4 A. Radwan, Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda, 
Przegląd Prawa Handlowego, nr 11, 2003 s. 21.
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94/09 Biul. SN 2009, Nr 12; por. także wyr. SN z 9.9.2010 r., I CSK 530/09 OSNC 
2011, Nr 3, poz. 36)5.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pełni 
funkcję ochronną, nie tylko dla akcjonariuszy, ale też jest ważnym instrumen-
tem chroniącym spółkę6. Powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia wnosi się przeciwko spółce do sądu gospodar-
czego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Pozwaną spółkę reprezentuje 
zarząd, chyba że jak stanowi art. 426 § 1 k.s.h. został ustanowiony do tego – na 
mocy uchwały walnego zgromadzenia – pełnomocnik. Jeśli spółka nie może 
działać przez zarząd, nie powołano również pełnomocnika spółki, to wówczas 
sąd, do którego wniesiono powództwo wyznacza kuratora.

Uchwała nie rodzi żadnych skutków prawnych w stosunkach wewnątrz-
spółkowych, jeśli zostanie uchylona. Wyrok  taki wywołuje skutki ex tunc. Gdy 
jednak nie dojdzie do stwierdzenia nieważności takiej uchwały to rodzi ona 
wszystkie skutki prawne. Sąd oddala powództwo lub uchyla czy też stwierdza 
nieważność uchwały7.

Obowiązek lojalności akcjonariuszy 
mniejszościowych w świetle art.5 k.c.

Warto rozpocząć rozważania w tym punkcie od zauważenia, iż w polskim 
kodeksie spółek handlowych art. 20 wprowadza zasadę równego traktowania 
wspólników lub akcjonariuszy w takich samych okolicznościach. Owo rów-
nouprawnienie akcjonariuszy nie prowadzi jednak do wyłączenia typowej dla 
spółki kapitałowej zasady proporcjonalności praw i wkładu wspólnika. Nie 
oznacza ona bynajmniej tzw. „komunizmu korporacyjnego”, czyli sytuacji, gdy 
wspólnicy są równi bez względu na wniesiony wkład do spółki. Właśnie zasada 
proporcjonalności wkładów jest hamulcem dzięki któremu można wywieść 
ograniczenia dla roszczeń akcjonariuszy mniejszościowych. Nie można trak-
tować, mimo wszystko tak samo osoby, który jest właścicielem zaledwie kilku 
akcji i opłaciła tylko promil zakładu kapitałowego.8 W związku właśnie z zasadą 

 5 Z. Jara, red. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017. 
 6 A. Radwan, Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda, 
[w:] Przegląd Prawa Handlowego, nr 11, 2003, s. 21.
 7 M. Stec, red. System Prawa Handlowego, t. 4: Prawo instrumentów finansowych, Legalis.
 8 O. Lipińska, Ochrona spółki akcyjnej przed nadużywaniem praw wynikających z akcji, 
Przegląd Prawa Handlowego, nr 7, 2002, s. 42.
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równości, każdego akcjonariusza bez względu na zakres posiadanego kapitału 
w spółce obowiązuje zasada lojalności wobec spółki, która polega na nakazie 
postępowania w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i na zakazie postępowania 
na szkodę spółki i pozostałych akcjonariuszy. 

Art. 5 k.c. zawiera klauzulę generalną nadużycia prawa podmiotowego. 
Istotą takich klauzul w prawie jest pozostawienie pewnego miejsca na waże-
nie i interpretację różnego rodzaju okoliczności, które nie mogą być ocenianie 
schematycznie, jednakowo. Klauzula z art.5 k.c. odpowiada wewnętrznej teorii 
nadużycia prawa podmiotowego. Zgodnie z nią uczynienie ze swojego prawa 
użytku, który jest sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
lub zasadami współżycia społecznego nie korzysta z ochrony i nie jest uważane 
za wykonywanie prawa9. Warto zaznaczyć, iż nadużycie prawa jest instytucją 
podobną do obejścia prawa - działanie in fraudem legis. Stosowanie konstrukcji 
nadużycia prawa podmiotowego jest możliwe do zastosowania również w pra-
wie spółek na podstawie art. 2 k.s.h. Potwierdza taką możliwość pośrednio 
także liczne orzecznictwo niemieckie z zakresu wyjątkowej odpowiedzialności 
wspólników za zobowiązania spółki względem wierzycieli (niem. Durchgrif-
fshaftung), odwołujące się do podobnych klauzul w niemieckim BGB. Jeśli, zaś 
chodzi o orzecznictwo polskie to ciężko znaleźć przykład, gdy bezpośrednie 
zastosowanie ma art. 5 k.c. w sytuacji szantażu korporacyjnego10. Warto roz-
ważyć jednak taką możliwość.  Działania  akcjonariuszy, stojące w sprzeczności 
do interesu spółki i innych jej właścicieli mogą zostać zakwalifikowane jako 
postać nadużycia prawa. Władza akcjonariuszy mniejszościowych zyskuje, gdy 
ma ona moc blokowania uchwał walnego zgromadzenia. Takim nadużyciem 
może być bezzasadne zaskarżanie uchwał, w celu uzyskania partykularnych 
korzyści.  Warto podkreślić, iż Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet, gdy uchwała 
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy, nie miała takiego celu w chwili 
jej podjęcia to jednak, gdy w wyniku jej wykonania doszło do pokrzywdzenia 
akcjonariuszy to kwalifikuje się to takiego miana11.

Ustawodawca poddaje ocenie wykonywanie prawa głosu, dając możliwość 
zaskarżania uchwał, a z drugiej strony, także działania akcjonariuszy mniejszo-
ściowych polegające na nadużywaniu uprawnień blokujących. Jest to zwłaszcza 
kluczowe, gdy do podjęcia uchwały wymagana jest większość kwalifikowana 

 9 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–44910, wyd. 8, Warszawa 2015.
 10 A. Kappes, Szantaż korporacyjny jako nadużycie prawa podmiotowego, Przegląd Prawa 
Handlowego, 2013, nr 10, s. 47.
 11 D.Wajda, Obowiązek lojalności w spółkach handlowych, 2009, Legalis.
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lub jednomyślność12. W szczególności chodzi o: łączenie i podział spółek, prze-
kształcenie spółki, inne zmiany strukturalne i organizacyjne spółki np. wycofanie 
akcji z powszechnego obrotu, zawarcie istotnych dla spółki transakcji, zmiany 
kapitałowe takie jak podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych 
akcji, emisje obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa13.

4. Motywy i cel nadużywania

Szantażyści korporacyjni najczęściej na początku grożą wniesieniem powództwa, 
potem go wnoszą i odpłatnie wycofują lub też względnie dochodzi do zawarcia 
odpłatnej ugody14. Prawo do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia spółki 
akcyjnej powinno stanowić narzędzie obronne przeciwko decyzjom niekorzyst-
nym i arbitralnym podejmowanym przez akcjonariuszy większościowych. Często 
jednak, gdy jest ono nadużywane staje się środkiem akcjonariuszy mniejszo-
ściowych do zaspokajania żądań związanych z uzyskaniem korzyści, najczę-
ściej majątkowych. Jednocześnie działania spółki są skutecznie blokowane  do 
momentu wydania rozstrzygnięcia sądowego.

Już w projekcie ustawy – Prawo spółek handlowych - jej autorzy zwrócili 
uwagę na częstą praktykę wnoszenia nieuzasadnionych powództw celem tylko 
i wyłącznie uzyskania „odkupu” od spółki lub inwestorów strategicznych15. 
Działania takie prowadzą skutecznie do opóźnień częstokroć niepozwalających 
spółce na wywiązanie się ze swoich zobowiązań, jak również są realną przeszkodą 
dla  jej rozwoju. W rzeczywistości przypominają one klasyczny szantaż. Akcjo-
nariusze mniejszościowi bowiem, składają propozycję, którą można nazwać 
też groźbą wniesienia powództwa do sądu, chyba, że dostaną za jego wycofanie 
„odpowiednie wynagrodzenie”.

Często spółka, która skalkuluje opłacalność podejmowania ryzyka bycia 
pozwaną i realnych strat, które może wtedy ponieść - zapłaci żądaną sumę danej 
osobie. Przede wszystkim chodzi nie o samą częstotliwość wnoszenia powództw, 
ale o osiągnięcia obstrukcyjnego celu akcjonariusza16. Także w orzecznictwie 

 12 Sołtysiński, System Prawa Prywatnego, t. 17B: Prawo spółek kapitałowych, wyd. 2,War-
szawa 2016, Legalis.
 13 A. Radwan, Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda, 
Przegląd Prawa Handlowego nr 11, 2003, s.22.
 14 Ibidem, s. 25.
 15 J. Naworski, Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH, Monitor Prawa 
Handlowego,2013, nr 2, Legalis.
 16 D. Opalska, Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, 2015, Legalis.
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sądowym dostrzeżony został ten problem. W uzasadnieniu do wyroku z 1.10.1998 
r. Sąd Najwyższy stwierdził, że akcjonariusze mniejszościowi lokując mniejszy 
wkład w spółkę, są narażeni na proporcjonalnie mniejsze ryzyko gospodarcze, 
niż akcjonariusze większościowi i z tego względu muszą oni wykazać przesłanki 
do wniesienia powództwa z wyjątkowym prawdopodobieństwem, tak, aby wła-
śnie zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska szantażu korporacyjnego17.

5. Instytucje z kodeksu spółek handlowych - analiza 
przesłanek art. 423 § 1 i 2 k.s.h.

Jeśli chodzi zaś o obecnie obowiązujące regulacje, które ustawodawca wprowa-
dził, aby odstraszały akcjonariuszy od szantażu spółki wnoszeniem powództwa 
o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały to  istnieją odmienne regulacje 
w zależności od typu spółki z jaką mamy do czynienia. Zgodnie z art. 266 § 1 k.s.h 
wspólnik może zostać wyłączony ze spółki z o.o., jeśli jego nadużywanie prawa do 
zaskarżania uchwał zgromadzenia zostanie uznany za ważny i wystarczający ku 
temu powód, co stanowi przesłankę wyłączenia na gruncie tego artykułu. Sąd jest 
uprawniony wtedy orzec o wyłączeniu takiego szkodliwego dla spółki wspólnika.

Jeśli zaś chodzi o drugą ze spółek handlowych - to w spółce akcyjnej ustawo-
dawca wprowadził specjalną regulację w art. 423 § 1 i 2 k.s.h. Zgodnie z treścią 
paragrafu pierwszego zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzy-
muje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie 
rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. Zgodnie z § 2 - sąd może na wniosek 
spółki, gdy zostanie wniesione bezzasadne powództwo o uchylenie uchwały wal-
nego zgromadzenia, zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości 
kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. 
Oprócz tego spółka ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. Wprowadzone przez ustawodawcę regulacje w charakterze sankcji 
o charakterze finansowym czy zasadystanowiącej, że zaskarżenie uchwały nie 
wstrzymuje automatycznie postępowania rejestrowego ma odstraszać poten-
cjalnych akcjonariuszy od podobnych zachowań18.

Na gruncie art. 423 § 1 k.s.h. sąd rejestrowy po przeprowadzeniu rozprawy, 
może zawiesić postępowanie rejestrowe aż do zakończenia sporu dotyczącego 
uchwały. Zawieszenie postępowania rejestrowego jest także możliwe w ramach 

 17 Wyrok SN z 1.10.1998 r. (I CKN 338/98, Legalis).
 18 Ibidem.
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art. 730 k.p.c.19 Należy jednak pamiętać, iż celem szantażystów korporacyjnych 
jest wystraszenie spółki wystawieniem jej na ryzyko strat związanych ze wstrzy-
maniem wykonania uchwały, nawet jeśli w wyniku długiego procesu okaże się 
ważna. Zgodnie z art. 731 k.p.c. zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspoko-
jenia roszczenia, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Formalnie zaspokojeniem 
roszczenia byłoby uchylenie lub stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, 
ale w sytuacji, gdy mamy do czynienia z szantażem korporacyjnym - materialne 
roszczenie, cel i motyw działania akcjonariusza to właśnie ustanowienie takiego 
zabezpieczenia na roszczeniu, które samo w sobie hamując wykonanie uchwały 
pomoże osiągnąć cel szantażysty, czyli otrzymania opłaty od spółki w zamian 
za wycofanie dla niej szkodliwego powództwa. W mojej ocenie sąd ad casu 
powinien się zastanowić, czy stosując powyższe przepisy nie narusza art. 5 k.c. 
Ponadto należy również zaznaczyć, iż wniosek o udzielenie zabezpieczenia sąd 
rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, zgodnie z art. 735 k.p.c. Taki model jest 
zbliżony do inkwizycyjnego i stąd właśnie jest atrakcyjny dla szantażystów.  Aby 
strona mogła wykazać, że mamy do czynienia z szantażem korporacyjnym, sąd 
powinien usłyszeć jej argumenty20. Warto podkreślić, iż Sąd Apelacyjny w Bia-
łymstoku w postanowieniu z 6.8.2009 r. (I ACZ 591/09, OSAB 2009, Nr 2–3, poz. 
37), potwierdził, iż można dochodzić zabezpieczenia roszczenia w sprawach, 
których przedmiotem jest uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały 
zgromadzenia akcjonariuszy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. 
Tej możliwości  nie wyłącza bowiem art. 423 § 1 k.s.h.21

Sąd Najwyższy w uchwale z  dnia 21.7.2010 r. (III CZP 49/10, OSNC 2011, 
Nr 1, poz. 7), dopuścił możliwość zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie 
nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego. Według M. Bieniak : „(…) tezą 
wyżej wymienionego orzeczenia SN należy się zgodzić, a ponadto rozszerzyć ją 
na spółki akcyjne oraz powództwa o uchylenie uchwały, zarówno wspólników 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i walnego zgromadzenia spółki 
akcyjnej”22.

 19 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate governance) w spółce 
akcyjnej, Warszawa 2010.
 20 M. Romanowski, Z szantażystami korporacyjnymi trzeba walczyć [w:]  http://www.
rp.pl/Opinie/301239983-Michal-Romanowski-Z-szantazystami-korporacyjnymi-trzeba-walczyc.
html#ap-1, dostęp:05.07.2017 r.
 21 J. Strzępka, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2015.
 22 J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, 
Warszawa 2015.
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W związku z powyższym trafna jest propozycja de lege ferneda zmierzająca 
do wzmocnienia przewidzianej w art. 423 § 1 zd. 1 k.s.h. zasady, iż zaskarżenie 
uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Należy w tym celu wpro-
wadzić przepis, który ograniczałby podmiotowo jedynie możliwość złożenia 
wniosku o zabezpieczenie do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących 
określony udział w kapitale spółki lub akcje o określonej wartości. Dzięki takiej 
zmianie prawo do zaskarżania uchwał pozostałoby  uprawnieniem indywidu-
alnym każdego akcjonariusza, bez względu na ilość wniesionego kapitału do 
spółki, zaś „zablokowanie” wpisu do KRS statutowych zmian byłoby uzależnione 
od wniosku akcjonariuszy mniejszościowych23.

Analizując zaś § 2 art. 423 k.s.h. należy zwrócić w pierwszej kolejności, uwagę, 
iż przewiduje on szczególną sankcję za bezpodstawne wniesienie powództwa 
o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały. Wydaje się, iż ustawodawca 
wprowadzając możliwość zasądzenia kwoty do dziesięciokrotności  wysokości 
kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego 
odstępuje od ogólnej zasady restytucji, która jest fundamentem odpowiedzial-
ności odszkodowawczej. Przesłanką również zasądzenia owej kwoty nie jest 
szkoda. Sankcja z art. 423 § 2 jest specyficznym ryczałtem odszkodowawczym, 
często porównywanym do kary umownej. Nie wyłącza ona jednak możliwości 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych24. Co do jednak charakteru 
tej sankcji istnieje spór.

Zasądzenie kwoty, o której mowa w art. 423 § 2 k.s.h., jest uzależnione od 
wykazania przez spółkę, że wniesione powództwo o uchylenie uchwały lub 
o stwierdzenie jej nieważności było oczywiście bezzasadne. Przesłanka ta zacho-
dzi, gdy dla każdego prawnika widoczne jest prima facie już z samego pozwu, że 
brak jest podstaw do zgłoszonych przez powoda roszczeń. Bezzasadność może 
mieć korzenie w stanie faktycznym, jak i prawnym. Liczy się obiektywna jej 
ocena, a nie subiektywne wrażenie powoda. Powództwo powinno być uznane za 
bezzasadne, gdy zostało merytorycznie rozstrzygnięte i w jego wyniku oddalone. 
Jednak samo oddalenie powództwa nie implikuje zasądzenia kwoty z art. 423 § 
2 k.s.h., gdyż w przypadku bezzasadności oczywistej chodzi o przypadki kwa-
lifikowane w których powództwo zostało wniesione mimo braku przesłanek25.

 23 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate governance) w spółce 
akcyjnej, Warszawa 2010.
 24 K. Bilewska, Odszkodowanie za wniesienia bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały 
walnego zgromadzenia lub stwierdzenia jej nieważności (art.423 § 2 k.s.h.), Przegląd Prawa 
Handlowego nr 12, 2009, s.15.
 25 Ibidem, s.17.
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Jeśli chodzi zaś o charakter odpowiedzialności, której można dochodzić 
na podstawie przepisów ogólnych to istnieje spór czy jest to odpowiedzialność 
deliktowa czy kontraktowa. Według K. Bilewskiej właściwy w tej sytuacji będzie 
reżim ex contractu, który jest też korzystniejszy, gdyż nie wymaga wykazania 
zawinienia w wyniku domniemania winy z art. 471 k.c., a przesłanką, którą 
należy wykazać jest nienależyte wykonanie zobowiązania. Ponieważ ze statutu 
spółki oraz ustawy wynikają konkretne obowiązki akcjonariuszy np. obowiązek 
lojalności wobec spółki, to akcjonariusza wiążę ze spółką stosunek obligacyjny 
o specyficznym korporacyjnym charakterze. Z tego właśnie powodu na gruncie 
art. 483 k.s.h za wniesienie bezzasadnego powództwa, które narusza obowiązki 
akcjonariusza i przez to stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania prowa-
dzące do wyrządzenia szkody spółce, może szantażysta być pociągnięty do 
odpowiedzialności kontraktowej26. Ostatnią przesłanką zasądzenia jest wniosek 
pozwanej spółki. Wyklucza on działanie sądu z urzędu. Sad nie może też orze-
kać w tej materii, w przypadku, gdyby wniosek został cofnięty aczkolwiek nie 
jest związany treścią wniosku. Oznacza to, że sam decyduje jaką kwotę należy 
przyznać spółce w granicach określonych ustawą. 

6. Sposoby przeciwdziałania nadużyciom - uwagi de 
lege ferenda

W kodeksie handlowym art. 414 § 2 wprowadzał instytucje, która miała za zada-
nie ograniczyć podmiotowo nadużywanie zaskarżania uchwał przez akcjonariu-
szy mniejszościowych spółek publicznych. Mógł tego dokonać akcjonariusz lub 
grupa akcjonariuszy posiadających bezpośrednio akcje uprawniające do wyko-
nywania nie mniej niż 1% ogólnej liczby głosów. Artykuł ten był przedmiotem 
rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał go za niekonstytucyjny 
wyrokiem z dnia 8.3.2004 r. 27Podniesione w nim zostało, iż takie ograniczenie 
zbyt daleko ingeruje w prawo do sądu akcjonariuszy mniejszościowych. Zwra-
cano uwagę także, że osiągnięcie 1% kapitału zakładowego w spółce publicznej 
jest trudne, ze względu na ogromne rozproszenie akcji.

W innych państwach, na przykład w Niemczech, doktryna i judykatura już 
w 1912 r. na 31 Niemieckim Zjeździe Prawników wskazywała, iż prawo do zaskar-
żania uchwał bywa nadużywane w celu szantażowania spółek akcyjnych. Przez 

 26 Ibidem, s.15.
 27 Wyrok TK z 8.03.2004 r. (SK 23/03, Legalis)
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wiele lat w praktyce nie został znaleziony skuteczny sposób walki z szantażem 
korporacyjnym, gdyż na 63 Niemieckim Zjeździe Prawników, który odbył się 
w 2000 r. temat ten był wciąż żywo dyskutowany. Niemieckie ustawodawstwo 
wprowadziło zasadę, iż dopuszczalne jest podniesienie przez spółkę zarzutu 
indywidualnego nadużycia prawa przez akcjonariusza wnoszącego powództwo, 
co może skutkować oddaleniem powództwa28. Individueller Rechtsmissbrauch 
czyli jak jest właśnie w niemieckim prawie określany zarzut, który może pod-
nieść spółka jest uzasadniony wówczas, gdy celem szantażysty jest uzyskanie od 
spółki nienależnego mu specjalnego świadczenia (Sonderleistung) w zamian za 
wycofanie powództwa. Taki zarzut może być zgłoszony nawet, gdy uchwała jest 
obarczona błędami prawnymi29.

Niemiecki ustawodawca wprowadził także możliwość wydania przez sąd 
procesowy, rozpatrujący powództwo zaskarżające uchwałę połączeniową, posta-
nowienia o dopuszczalności rejestracji połączenia pomimo zaskarżenia uchwały 
połączeniowej (tzw. Freigabeverfahren, § 16 ust. 3 Umwandlungsgesetz)30. Należy 
też dodać , że w Niemczech, ale też i we Włoszech zostały przeprowadzone 
gruntowne reformy przesłanek wniesienia pozwu o uchylenie lub stwierdzenie 
ważności uchwały. Warto byłoby, wzorując się na naszych sąsiadach pomyśleć 
o reformie art. 422 i 425 k.s.h.31 Jeśli chodzi zaś chodzi o systemy common law: 
USA czy Wielką Brytanię to fundamentalne jest roszczenie odszkodowawcze, 
nie zaś fakt wzruszenia podjętej uchwały. Powództwo to wynagradza szkodę, 
jeśli istnieje pokrzywdzonemu wspólnikowi, a jednocześnie nie blokuje działań 
spółki, więc skutecznie zapobiega szantażowi korporacyjnemu32.

Istnieje kilka sposobów, które gdyby zostały wdrożone kompleksowo pozwo-
liłyby na znaczne ograniczenie prawa do bezzasadnego ograniczania uchwał. 
Po pierwsze można próbować ograniczyć zakres podmiotów uprawnionych do 
zaskarżania uchwał. Byłoby to zawsze odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 422 
§ 2 k.s.h.33 Jednak już wcześniej wspomniane wątpliwości natury konstytucyjnej 

 28 D. Opalska, Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, 2015, Legalis.
 29 K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate governance) w spółce 
akcyjnej, Warszawa 2010.
 30 Ibidem.
 31 M. Romanowki, Z szantażystami korporacyjnymi trzeba walczyć [w:] Rzeczpospolita: 
http://www.rp.pl Opinie/301239983-Michal-Romanowski-Z-szantazystami-korporacyjnymi-
trzeba-walczyc.html#ap-1, dostęp:05.07.2017 r.
 32 Ibidem.
 33 A. Radwan, Szantaż korporacyjny i sposoby jego ograniczania de lege lata i de lege ferenda, 
Przegląd Prawa Handlowego nr 11, 2003, s. 23.
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- nadmierne ograniczanie prawa do sądu - prowadzą do odrzucenia wprowa-
dzenia podobnych regulacji.

Dobrym motywem byłoby wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwości 
cofnięcia pozwu oraz zawarcia ugody od zezwolenia sądu przed, którym toczy się 
postępowanie. Jak już zostało napisane szantażyści żądają „okupu” za wycofanie 
pozwu. Sąd, który prowadzi postępowanie mógłby zezwolić na cofnięcie pozwu, 
tylko, jeśli po przeprowadzeniu postępowania dowodowego byłby pewien, że 
na spółkę nie wywierano uprzednio żadnej presji. Oczywiście tym środkiem 
nie zostałaby wyeliminowana sama groźba wniesienia powództwa, ale jest ona 
ograniczona przez terminy prekluzyjne34.

Należałoby się również zastanowić nad wprowadzeniem specjalnego rodzaju 
postępowania, gdzie kwestą sporną są jej konsekwencje w wymiarze majątko-
wym.  Prowadziłaby ona do zbadania i ustalenia przez sąd wartości, o które 
toczy się spór. Takie postępowanie zastępowały powództwo o uchylenie ustawy., 
które w razie jego uznania ma dalej idące skutki prawne. Chodzi o uchwały 
dot. przymusowego wykupu akcji, stosunku wymiany akcji przy połączeniu, 
wyłączenie prawa poboru w sytuacji, gdy problemem jest cena emisyjna nowych 
akcji. Wprowadzenie takiego rozwiązania byłoby kolejnym krokiem w walce 
z szantażem korporacyjnym35.

7. Zakończenie

Problematyka przedstawiona w artykule jest szczególnie ważna i doniosła, gdyż 
jej skutki mogą być tragiczne dla spółki i jej ekonomicznych właścicieli. Uwa-
żam, że obecnie obowiązujące regulacje są nieskuteczne i zabezpieczenie jest 
dysproporcjonalne co do skali zjawiska. W mojej opinii polski ustawodawca 
powinien, jak najszybciej, korzystając z doświadczania innych państw, wprowa-
dzić kompleksowe rozwiązanie, którym przyznałyby spółkom kilka niezależnych 
narzędzi obrony przez szantażystami korporacyjnymi.

Środki, które zasługują na wprowadzenie to moim zdaniem: reforma przesłanek 
powództw o zaskarżenie uchwał, wprowadzenie ograniczeń w zakresie możliwo-
ści cofnięcia pozwu oraz zawarcia ugody, wprowadzeniem specjalnego rodzaju 
postępowania, gdzie kwestą sporną są jej konsekwencje w wymiarze majątkowym. 
Dodatkowo zalecałabym, aby każda spółka, w chwili dotarcia do niej gróźb starała 

 34 Ibidem, s. 25.
 35 Ibidem, s. 25.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 40 (3/2017) 196

się skompletować potrzebne środki dowodowe przeciwko danemu akcjonariu-
szowi. Ponadto bardzo dobrym pomysł jest ograniczenie prawa podmiotowego do 
złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa w postaci zawieszenia postępowania 
rejestracyjnego. Samo prawo do zaskarżenia uchwały nie może być ograniczone 
podmiotowo, gdyż takie zmiany byłyby niekonstytucyjne. Wprowadzenie możli-
wości podniesienia przez spółkę zarzutu nadużycia prawa wzorem niemieckich 
regulacji jest również moim zdaniem bardzo dobrym kierunkiem.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska niepokojąco powszechnego, którego skutki 
są dla spółek bardzo dotkliwe, niekiedy prowadzące nawet do upadku prowadzonego biz-
nesu. Mowa o szantażu korporacyjnym. W tym pojemnym pojęciu można znaleźć wiele 
sposobów służących unicestwieniu prawidłowego działania spółki w imię partykularnych 
korzyści dla osoby, która ucieka się do takich działań. Jak łatwo się domyślić problem ten 
choć był już tematem wielu dyskusji i sporów wciąż pozostaje aktualny, a praktycy są szcze-
gólnie zainteresowani wprowadzeniem skutecznych środków walki ze zjawiskiem szantażu 
korporacyjnego. W artykule szczegółowo zostanie omówiona kwestia nadużywania przez 
akcjonariuszy mniejszościowych prawa do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy. Przeanalizowane zostaną przesłanki zastosowania sankcji z artykułu 423 
k.s.h. Zaproponowane zostaną ponadto możliwe sposoby walki z działaniami obstruk-
cyjnymi akcjonariuszy mniejszościowych oraz uwagi de lege ferenda.

Słowa kluczowe: szantaż korporacyjny, akcjonariusze mniejszościowy, nadużycie 
prawa.

Summary
The purpose of this article is to analyze a disturbingly widespread phenomenon, whose 
effects are very severe for companies, sometimes leading to the downfall of a business. 
Speaking of corporate blackmail. Under this conceivable concept, there are many ways 
to destroy the proper functioning of a company in the name of the particular benefits 
to a person who resorted to such activities. How easy it is to conceive of this problem, 
though it has already been the subject of many discussions and disputes, remains cur-
rent, and practitioners are particularly interested in putting in place effective measures 
to combat corporate blackmail.
The article will discuss in detail the issue of abuse by minority shareholders of the right 
to challenge resolutions of the General Meeting of Shareholders. The conditions for the 
application of sanctions from article 423 of the Polish Commercial Code will be analyzed. 
The examples of how to combat the obstructive actions of minority shareholders will 
be discussed as well as de lege ferenda remarks.

Keywords: corporate blackmail, minority shareholders, abuse of rights.
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Artur Potocki

Zależność samorządowych 
instytucji kultury w aspektach 
prawnoadministracyjnych
The dependence of self-government cultural institutions  
in the administrative law aspects

1. Uwagi wstępne

Kulturalne prawa człowieka stanowią przedmiot regulacji zarówno prawa 
międzynarodowego, jak również krajowej ustawy zasadniczej i ustawodaw-
stwa zwykłego. Możliwość uczestnictwa człowieka w kulturze jest jednak, co 
ważniejsze, społecznym standardem, który powinien być równo zapewniany 
wszystkim członkom wspólnoty państwowej i samorządowej. Dostęp do kultury 
może być realizowany zarówno na własną rękę, jak również za pośrednictwem 
niewładczych instrumentów administracyjnych. Warto także wspomnieć, że 
działalność kulturalna jest elementem sfery aktywności społecznej i może ona 
mieć charakter zarówno materialny, jak również niematerialny. Podejmowane 
przez administrację działania mające na celu dostarczanie kultury stanowią 
działalność o charakterze zarówno władczym, jak również niewładczym1. Nie 
budzącym wątpliwości stwierdzeniem jest, że dostarczanie usług z zakresu 
kultury powinno być i jest dziedziną, którą powinien się zajmować samorząd 
terytorialny. Przemiany ustrojowe jakie zaszły po 1989 roku doprowadziły do 
znaczących przekształceń wielu płaszczyzn życia społecznego, w tym także do 
odrodzenia się koncepcji samorządu terytorialnego jako elementu decentralizacji 

 1 Por. E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968, s. 24-25.



 Artykuł prawniczy | 199

władzy i rozpoczęcia budowy podstaw społeczeństwa obywatelskiego2. Klarowne 
wydaje się zatem współgranie koncepcji samorządu terytorialnego, jako władzy 
blisko społeczeństwa z zapewnieniem ważnych usług z punktu widzenia Kon-
stytucji3 oraz, co znacznie ważniejsze, z punktu widzenia potrzeb społecznych 
i egzystencjalnych. Jedną z nich jest z całą pewnością dostarczanie i dbanie 
o kulturę, która stanowi element dziedzictwa cywilizacyjnego i pozwala na iden-
tyfikowanie się jednostki z większą zbiorowością. Przedmiotem opracowania jest 
zależność komunalnych instytucji kultury w aspekcie prawnoadministracyjnym, 
ustrojowym i finansowym.

W toku pracy zostanie zweryfikowana teza, zgodnie z którą samorządowe 
instytucje kultury, będące niezbędnym elementem i faktycznym dostarczycielem 
usług z zakresu kultury na rzecz społeczności samorządowej, są niezależne od 
swojego organizatora oraz innych podmiotów. Celem badawczym pracy jest 
poddanie krytycznej analizie zarówno regulacji normatywnych, jak również 
poglądów doktryny, zarówno w kontekście szczególnym prawa kultury, jak rów-
nież ogólnym z zakresu prawa publicznego, a w szczególności administracyjnego. 
W pracy posłużono się także analizą orzecznictwa sądów administracyjnych oraz 
analizą aktów wydawanych przez administrację, co stanowi materiał badawczy. 
Efektem tego będzie stworzenie samodzielnych poglądów na kwestie związane 
z funkcjonowaniem oraz dostarczaniem usług z zakresu kultury przez komu-
nalne jednostki za to odpowiedzialne. 

Przyczynkiem do podjęcia refleksji dotyczący zależności komunalnych insty-
tucji kultury w aspektach prawnoadministracyjnych było pojawienie się tego 
rodzaju problemu w debacie publicznej oraz angażowanie, wydawałoby się że 
autonomicznych jednostek, do sporów o podłożu politycznym i ideologicznym. 
W ostatnim czasie można było dostrzec co najmniej dwie sytuacje, które odno-
szą się do problematyki omawianej w opracowaniu. Pierwszą z nich była próba 
wystawienia w Teatrze Polskim w Wrocławiu spektaklu „Śmierć i dziewczyna” 
w reżyserii Eweliny Marciniak, którego organizatorem jest dolnośląskie woje-
wództwo samorządowe oraz Minister właściwy ds. kultury4. Drugą sytuacją na 
którą można wskazać i które była bezpośrednim impulsem do podjęcia refleksji 
była próba wystawienia spektaklu „Klątwa” w reżyserii Olivera Frljicia w Teatrze 

 2 Por. K. Sikora, Tendencje rozwojowe w samorządzie lokalnym. Budżet obywatelski (par-
tycypacyjny) jako nowy sposób aktywizacji mieszkańców gmin, [w:] Tendencje rozwojowe prawa 
administracyjnego, red. E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab, Lublin 2017, s. 107-108.
 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 
483 z późn. zm.), zwana dalej Konstytucją.
 4 Zob. Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt DF/8070/15.
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Powszechnym w Warszawie, który jest samorządową instytucją kultury miasta 
stołecznego Warszawa5.

2. Przedmiot działalności kulturalnej

Przechodząc dalej należy określić czym jest działalność kulturalna. W tym 
wypadku ustawodawca zdecydował się na jej zdefiniowanie, aczkolwiek uczynił 
to w sposób nieprecyzyjny. Zabieg ten był jednak uzasadniony z uwagi na ela-
styczność kultury, a jego budowa pozwala na podtrzymania aktualności definicji 
przez lata, niezależnie od trendów w kulturze6. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej7, działalność kulturalna 
polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. R. Golat8 wskazuje 
na trzy podzakresy działalności kulturalnej, o której mowa w przepisie. Pierw-
szą z nich jest tworzenie kultury, czyli zakres działalności wykonywanych na 
bieżąco przez podmiot prowadzący działalność. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o prowadzenie takich działań, które mają na celu stworzenie określonego dobra 
kultury, niezależnie czy będzie ono namacalne czy nie, jednak składać się ono 
będzie na dziedzictwo kulturowe poszczególnych społeczności, tj. w wymiarze 
lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym. Drugą kwestią, która składa się na 
całość prowadzenia działalności kulturalnej jest ochrona kultury, co jest często 
równoważone z ochroną zabytków9. W odróżnieniu od niej, zakres ochrony 
kultury jest pojęciem znacznie szerszym i odnosi się nie tylko do przedmiotów 
objętych ochroną w myśl u.o.z., ale także wyrazów współczesnej działalności kul-
turalnej. Dobrym przykładem tego może być instalacja artystyczna „Tęcza”, która 

 5 Zob. Oświadczenie Dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie ws. spektaklu Klątwa 
i planowanych zgromadzeń publicznych z dnia 26.05.2017, http://www.powszechny.com/aktual-
nosci/oswiadczenie-ws-spektaklu-klatwa-i-planowanych-zgromadzen-publicznych-26-05-2017.
html [dostęp: 1 czerwca 2017 r.].
 6 Podobnie A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Sektor kultury – działalność kulturalna. 
Wokół problematyki prawnej, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, A. Jagielska-Burduk, 
W. Szafrański (red.), Poznań 2012, s. 14-15.
 7 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 862), zwana dalej u.o.p.d.k.
 8 R. Golat, Podstawy prawa kultury, Poznań 2006, s. 21 i n.
 9 Tego rodzaju podejście wyrażają A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, op. cit., s. 16 twi-
erdząc że ochrona dóbr kultury bezpośrednio współgra i łączy się z ochroną zabytków o której 
mowa w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(j.t. Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.), zwanej dalej u.o.z. Stwierdzenie tego rodzaju wydaje się 
jednak błędne, ponieważ kompetencje związane z ochroną zabytków i prowadzeniem działalności 
kulturalnej skupione są w rękach jednego organu wyłącznie na szczeblu centralnym.
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w latach 2012-2015 stała w Warszawie na Placu Zbawiciela10, a jej właścicielem 
był Instytut Adama Mickiewicza – państwowa instytucja kultury. Wielokrotna 
renowacja oraz działania mające na celu konserwację tej instalacji w obliczu licz-
nych aktów wandalizmu i podpaleń to przykład działań mających na celu ochronę 
kultury, w tym przypadku przedmiotu niebędącego zabytkiem. Ostatnim, trzecim 
zakresem prowadzenia działalności kulturalnej, jest upowszechnianie kultury, 
które należy rozumieć jako przybliżanie zdobyczy kultury społeczeństwu, prezen-
towanie jej, a także animacja kultury w celu aktywizacji społeczeństwa. Według 
autora poniższego podziału, aktywizacja ta ma na celu integrację wewnętrzną 
społeczności oraz wzrost liczy oddolnych działań danej społeczności, co miałoby 
przejawiać się w rozwoju amatorskiego, nieprofesjonalnego życia artystycznego11.

Jak wskazuje A. Jakubowski12, działalność kulturalna może być zarówno 
materialna, jak również umysłowa, tj. niematerialna. Co istotne, nie zostało 
wprowadzone tutaj jakiekolwiek rozróżnienie merytoryczne dotyczące tego jaką 
kulturę należy prowadzić, a jakiej nie, które nurty w kulturze promować, a które 
negować. Dlatego właśnie prowadzenie tejże działalności kulturalnej przeradza 
się w prowadzenie instytucji kultury, które de facto wykonują większość czyn-
ności związanych z wspieraniem działalności kulturalnej. Można zatem mówić, 
że działalność kulturalna sfery publicznej, nad którą mecenat sprawuje władza 
publiczna, ma wymiar zinstytucjonalizowany. 

3. Zależność organizacyjna a zależność 
merytoryczna

Przechodząc dalej, należy zwrócić uwagę na kwestię wartościowania nurtów 
w kulturze oraz uzależnienia treści prezentowanej oferty przez instytucje kultury 
wobec poglądów władzy pochodzącej z nadania politycznego, od której zalezą 
nakłady finansowe oraz obsadzanie stanowisk kierowniczych. Jak zauważa D. 
Sześciło13, władza publiczna, w tym także władza samorządowa, posiada daleko 

 10 Zob. szerzej na ten temat: A. Kowalska, Ł. Kamiński, Zrób to w Warszawie! Alternatywny 
przewodnik, Warszawa 2014, s. 246 i n. oraz M. Ignerska, Ogarnij miasto Warszawa. Miejski 
przewodnik subiektywny, Warszawa 2014, s. 144.
 11 Zob. R. Golat, op. cit., s. 22-23.
 12 A. Jakubowski, Komentarz do art. 1, [w:], S. Gajewski, A. Jakubowski Ustawa o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, Warszawa 2016, s. 5-6.
 13 Zob. D. Sześciło, Rola samorządu terytorialnego w sferze kultury a swoboda wypowiedzi 
artystycznej, [w:] Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D. Bychawska-Siniarska, 
D. Głowacka, Warszawa 2014, s. 127-129.
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posuniętą swobodę w kształtowaniu polityki kulturalnej. W praktyce oznacza 
to, że ma ona obowiązek wspierania działalności kulturalnej, jednak nie jest 
zobligowana do wspierania wszelkiej działalności w tym zakresie. Dobór insty-
tucji i projektów, które mogą otrzymać wsparcie finansowe od władzy publicznej 
winien być maksymalnie obiektywny, natomiast obecne regulacje nie sprzyjają 
rozgraniczeniu poglądów aktualnej władzy oraz poglądów reprezentowanych 
przez dany projekt czy też nurt w kulturze. Można zatem stwierdzić, że obecne 
regulacje pozostawiają władzy możliwość wspierania ze środków publicznych 
tylko albo głównie tych nurtów, które są zgodne z jej polityczną ideologią. Oczy-
wiście nie oznacza to, że każdy albo którykolwiek organ władzy centralnej lub 
samorządowej korzysta z swoich uprawnień oraz nieścisłości przepisów w ten 
sposób, jednak należy mieć świadomość, że do tego rodzaju sytuacji może docho-
dzić z uwagi na nieprecyzyjność prawa.

Optymalnym rozwiązaniem w kontekście zależności od władzy i polityki, 
na które wskazuje J. Hołda14 jest całkowite uniezależnienie instytucji kultury od 
władzy, zarówno pod względem wydatkowania środków, jak również obsady 
stanowisk kierowniczych. Oznacza to, że organizator, jakim w przypadku publicz-
nych instytucji kultury jest minister lub JST, zapewnia środki finansowe oraz 
organizacyjne (lokal, budynek) niezbędne dla funkcjonowania instytucji kultury, 
a organizacja wewnętrzna, zarówno programowa, jak również finansowa pozostaje 
w wyłącznej gestii kierownictwa instytucji, czyli jej dyrektora15. Władz instytucji 
kultury nie powinna charakteryzować zależność polityczna oraz lojalność wobec 
organizatora, ale dbałość o zapewnienie jak najlepszego jakościowo i różnorod-
nego programu dla społeczności, dostosowanego do trendów, panującej mody, 
a nie nurt władzy. W tym miejscu można zatem przyjąć, że działalność kultu-
ralna, jaką zapewnia sfera publiczna powinna być zdecydowanie pluralistyczna 
i różnorodna, uwzględniająca przede wszystkim potrzeby odbiorcy. W żadnym 
miejscu nie powinna być naznaczona propagandą polityczną czy też ideologiczną.

Inne zdanie w tym zakresie przedstawia A. Frankiewicz16. Autorka twierdzi, 
że „Jedynie te dobra kultury, które są uznawane za świadectwa takich wartości jak 
patriotyzm, pamięć historyczna, kunszt artystyczny, świadomość udziału narodu 

 14 Zob. J. Hołda, Wolność twórczości w publicznych instytucjach kultury, [w:] Swoboda 
wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 
2014, s. 141-143
 15 Podobne zdanie wyraził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 marca 2008 r., sygn. 
akt. I SA/Wa 134/08, LEX nr 507844, twierdząc że „organizator nie może w sposób dowolny 
samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury”.
 16 Zob. A. Frankiewicz, Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury 
w rozdziale I Konstytucji RP, „Przegląd Prawa i Administracji” 2012, nr 88, s. 15 i n.
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polskiego w znaczących zjawiskach społecznych, mogą być uznane za warte pro-
pagowania”. Przyjęcie tego rodzaju poglądu skutkowałby ocenianiem pod kątem 
przydatności historycznej albo patriotycznej danego projektu kulturalnego przez 
organy władzy publicznej pochodzące z nadania politycznego. W konsekwencji 
prowadziłoby to do upolitycznienia działalności kulturalnej i instytucji kultury, 
a nurty niezwiązane z tymi wskazanymi przez autorkę poglądu pozostawałyby 
niewspierane przez władzę publiczną. Pogląd zbliżony do powyższego przed-
stawił W. Wytrążek17, wskazując na potrzebę wspierania wyłącznie działalności 
kulturalnej związanej z „polskością, patriotyzmem i kulturą ojczystą”, jako walkę 
z „zmakdonalizowaną kulturą popularną”. Tego rodzaju pogląd, podobnie jak 
wskazany wyżej również nie zasługuje na aprobatę z uwagi na próbę narzucenia 
odbiorcom działalności kulturalnej z wyłącznie jednego nurtu, ignorując tym 
samym pozostałe. Jak zostało wskazane, sfera publiczna nie powinna wyko-
rzystywać swoich instrumentów oraz środków publicznych dla propagowania 
określonej, takiej lub innej, ideologii.

4. Zależność finansowa a zależność merytoryczna

Analizując i rozważając zagadnienia z zakresu działalności kulturalnej prowa-
dzonej przez samorząd terytorialny nie sposób ominąć problematyki jej finan-
sowania. Prawnofinansowy kontekst działalności kulturalnej ma w zasadzie 
dwa aspekty. Pierwszym z nich jest finansowanie kultury, czyli wydatkowanie 
środków na kulturę, co stanowi przedmiot omawiany w niniejszym paragrafie. 
Drugim z nich jest problematyka finansowych obciążeń publicznoprawnych 
jakie są związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, jednak z uwagi na 
niezwykłą zawiłość oraz swoją specyfikę problematyka ta nie zostanie rozwinięta 
w niniejszym opracowaniu. Chodzi tutaj o pasywne wsparcie podmiotów zaj-
mujących się kulturą przez udzielanie różnego rodzaju zwolnień podatkowych, 
w szczególności częściowego lub całkowitego zwolnienia z podatku dochodo-
wego lub obrotowego18. Jak słusznie wskazuje R. Golat, znaczna część przedsię-
wzięć kulturalnych finansowana jest ze środków prywatnych, jednak kluczowe 

 17 Zob. W. Wytrążek, Realizacja zadań samorządu terytorialnego w sferze kultury, [w:] 
Nowoczesna administracja publiczna. Zadania i działalność – uwarunkowania prawne, red. M. 
Rudnicki, M. Jabłoński, K. Sobieraj, Lublin 2013, s. 232.
 18 Por. szer. na ten temat Ł. Karczyński, Instrumenty pośredniego wsparcia kultury w prawie 
podatkowym, [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. 
Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015, s. 321-337.
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i podstawowe znaczenie dla realizacji polityki kulturalnej, niezależnie czy pań-
stwowej czy samorządowej, mają środki publiczne19. Jak wskazano wcześniej, 
prowadzenie działalności kulturalnej przez samorząd terytorialny ma co do 
zasady wymiar zinstytucjonalizowany, tj. realizowane jest za pośrednictwem 
instytucji kultury.

Jak słusznie wskazuje K. Czarnecki, instytucje kultury, w tym też samo-
rządowe, należą do sektora finansów publicznych20. Wynika to bezpośrednio 
z normy zawartej w art. 9 pkt 13 Ustawy o finansach publicznych21, a określenie 
samorządowych instytucji kultury jako części składowych sektora finansów 
publicznych nie budzi wątpliwości zarówno na gruncie orzecznictwa admini-
stracyjnego22, jak również w administracji23 oraz w innych organach rozstrzyga-
jących24, co w konsekwencji ma znaczenie w planowaniu, bilansowaniu, kontroli, 
rachunkowości i sprawozdawczości oraz dyscyplinie w tych jednostkach25. Szcze-
gółowe kwestie dotyczące prawnofinansowych aspektów działalności instytucji 
kultury, stanowiące lex specialis względem u.f.p. czy innych ustaw, takich jak 
chociażby ustawy o rachunkowości26 i o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych27, zostały wskazane w przepisach art. 27-31d, 
stanowiących rozdział 3 u.o.p.d.k.

Jedną z najważniejszych norm w tym zakresie są przepisy art. 27 u.o.p.d.k., 
zgodnie z którymi instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną 
i nabytą częścią mienia, a także prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach 
posiadanych środków. Realizując zadania kierować się mają zasadami efektyw-
ności ich wykorzystania. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie 

 19 Zob. R. Golat, Podstawy prawa kultury, Poznań 2006, s. 102.
 20 Por. K. Czarnecki, Dotacje dla samorządowych instytucji kultury i dotacje celowe z budżetu 
państwa na działania w dziedzinie kultury prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, 
[w:] Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, Toruń 
2013, s. 220-221.
 21 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. 
zm.), zwana dalej u.f.p.
 22 Por. Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn. akt I OSK 2644/16, Legalis 1567977 oraz 
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 października 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 602/16, Legalis 1542058.
 23 Por. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2015 r., 
sygn. akt NK-N.4131.70.16.2015.GD1, Dz.Urz.Woj.Doln. 2015, poz. 6153.
 24 Por. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt 
BDF1/4900/33/31/12/634, Legalis 762447.
 25 Por. E. Kowalczyk, art. 9, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. A. Mikos-
Sitek, R. Bucholski, Legalis 2017 oraz C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii 
Europejskiej, Warszawa 2009, s. 300.
 26 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. 2016 poz. 1047).
 27 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 168).
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planu finansowego, który ustalany jest przez dyrektora instytucji, zgodnie 
z przepisami u.f.p. Plan ten uwzględnia wysokość dotacji organizatora, które 
przewidziane są na dany rok budżetowy28. Jak twierdzi A. Jakubowski, normy 
te wskazują bezpośrednio na samodzielność majątkową i finansową instytucji 
kultury29. Konsekwencją tego rodzaju sytuowania instytucji kultury jest faktyczny 
zakaz kierowania czy wydawania poleceń kierownictwu instytucji kultury przez 
jakikolwiek inny podmiot, w zakresie gospodarowania mieniem i środkami 
jednostki30. Pojęcie samodzielnej gospodarki obejmuje zarówno przydzielone 
przez organizatora mienie, tj. mienie pierwotne, jak również majątek nabyty 
w trakcie działań, tj. mienie wtórne. Jedną z konsekwencji samodzielności finan-
sowanej instytucji kultury jest samodzielna odpowiedzialność instytucji kultury 
za zobowiązania31. Jednostka samorządu terytorialnego co do zasady nie odpo-
wiada za zobowiązania podjęte przez instytucje kultury. Tego rodzaju pogląd, 
wynikający z literalnego brzmienia przepisu art. 14 ust. 2 u.o.p.d.k., znajduje 
swoje potwierdzenie przede wszystkim w orzecznictwie administracyjnym32, 
jak również w funkcjonowaniu administracji33.

Na interesującą nieścisłość w zakresie samodzielności gospodarki finansowej 
instytucji kultury wskazuje A. Jakubowski. Autor twierdzi, że samodzielność tych 
jednostek jest w znacznym stopniu faktycznie ograniczona ze względu na sys-
tem finansowania działalności, który oparty jest na dotacjach od organizatora34. 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wyniki badań z 2007 roku, w których 
A. Bieniaszewska oraz G. Czarnocki stwierdzają, że 82 % wpływów samorządo-
wych instytucji kultury pochodzi z tytułu dotacji podmiotowej i przedmiotowej 

 28 Por. K. Czarnecki, op. cit., s. 220-221.
 29 Zob. A. Jakubowski, art. 27, [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski, op. cit., s. 155.
 30 Ibidem, s. 156.
 31 Zob. K. Czarnecki, op. cit., s. 221, por. także Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2007 r., sygn. 
akt II GSK 397/06, Legalis 89262, gdzie jest mowa o braku uprawnień organizatora do podjęcia 
uchwały o pokrywaniu strat ponoszonych przez instytucje kultury. Tego rodzaju pogląd jest 
w zasadzie właściwy, ponieważ zapobiega powstawaniu luki w systemie finansów publicznych, 
z drugiej jednak strony może narazić instytucje kultury na niemożliwość prowadzenia działalności, 
czego koszty i tak faktyczne poniesie organizator.
 32 Por. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 1073/10, Legalis 
339788 oraz Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 45/10, Legalis 339793.
 33 Por. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 30 października 
2015 r., sygn. akt NK-N.4131.13.5.2015.RB, Dz.Urz.Woj.Doln. 2015, poz. 4578 oraz Rozstr-
zygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt 
NK.4.4131.264.2012.K, Legalis 532566.
 34 Por. A. Jakubowski, op. cit., s. 157.
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od organizatora35. Najnowsze dane w tym zakresie pochodzą z 2015 roku, gdzie 
stwierdzono, że 75,4 % wszystkich wpływów instytucji kultury, zarówno samo-
rządowych, jak również państwowych, pochodzi z dotacji od organizatora36. 
Przychylnie należy odnieść się do postulatu A. Jakubowskiego, gdzie wskazuje on 
na potrzebę wprowadzenia zmian umożliwiających odciążenie administracyjne, 
a tym samym ograniczenie kosztów prowadzenia działalności jednostki, a obcią-
żenie obsługą administracyjną organizatora, co może być możliwe do zrealizo-
wania w zasadzie wyłącznie w przypadku samorządowych instytucji kultury37.

W tym miejscu zasadnym wydaje się zwrócenie uwagi, chociaż pobieżne, 
na źródła finansowania samorządowych instytucji kultury, w tym na system 
dotacji podmiotowych i przedmiotowych, tj. celowych, jakich organizator udziela 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub państwo na realizację zadań 
zleconych. Jak wskazuje K. Czarnecki, oprócz dotacji, samorządowe instytucje 
kultury mogą pozyskiwać środki z przychodów z prowadzonej działalności, 
z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży składników majątku 
ruchomego, jak również z tytułu darowizn od osób trzecich38. Katalog przycho-
dów jakie może uzyskiwać instytucja kultury został wskazany w przepisie art. 28 
ust. 2 u.o.p.d.k., jednak ma on charakter otwarty, ponieważ zastosowano w nim 
zwrot „oraz z innych źródeł”. S. Gajewski słusznie wskazuje w tym zakresie, że 
konstrukcja ta stanowi odzwierciedlenie prawnego i organizacyjnego wyodręb-
nienia instytucji kultury, akcentując samodzielność ekonomiczną tego podmiotu 
przy okazji wskazania na możliwość gromadzenia i wydatkowania środków 
w związku z prowadzona działalnością39.

5. Oczekiwania odbiorców a dostosowanie przekazu 
przez instytucje kultury

Jak wskazano w wcześniejszych punktach, sprawowanie mecenatu nad kulturą 
oraz prowadzenie działalności kulturalnej przez samorząd terytorialny nie byłoby 
możliwe bez szczególnych instrumentów finansowych oraz administracyjnofi-
nansowych. Jak wynika z badań Urzędu Statystycznego w Krakowie, w latach 

 35 Zob. A. Bieniaszewska, G. Czarnocki, Realizowanie zadań w  dziedzinie kultury za 
pośrednictwem instytucji kultury w aspekcie wyników kontroli RIO, FK 2008, nr 10, s. 63.
 36 Por. Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 r., GUS 2017, s. 3.
 37 Zob. A. Jakubowski, op. cit., s. 157.
 38 Por. K. Czarnecki, op. cit., s. 221.
 39 Zob. S. Gajewski, Komentarz do art. 28, [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski, op. cit., s. 162.
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2007-2015 jednostki samorządu terytorialnego przeznaczały rocznie średnio 
3,8 % swojego budżetu na wydatki związane z kulturą, oscylując między 3,5 
a 3,9%40. Są to podobnej wielkości nakłady co na gospodarkę mieszkaniową. 
Można zatem stwierdzić, że środki przeznaczane na kulturę są z całą pewnością 
zauważalne dla budżetów samorządowych. Nie istnieją jednak mechanizmy, 
które mają na celu badanie zainteresowania działalnością kulturalną jaka jest 
dostarczana z środków publicznych.

Przedmiot finansowany z środków samorządowych jakim jest działalność 
kulturalna, a w zasadzie rozwój kultury, jest bardzo nieostry i nieprecyzyjny41. 
Odwołując się do przytoczonego wcześniej przykładu gospodarki mieszkaniowej, 
można bez wątpliwości stwierdzić co jest efektem, a w zasadzie powinno być 
efektem, wydatków ponoszonych na cele związane z gospodarką mieszkaniową. 
W przypadku działalności kulturalnej nie można tego w jakikolwiek obiektywny 
sposób zmierzyć.

Jak wskazują badania, dość skromne i mające niewielki zasięg, ale jednak 
w swoim przedmiocie wyjątkowe przeprowadzone przez A.M. Kosińską, w społe-
czeństwie panuje niska, niewystarczająca świadomość społeczna w zakresie przy-
sługujących jednostce praw w zakresie dostępu do kultury42. W społeczeństwie 
niedostrzegalna jest rola i praca instytucji kultury, a jedynie w niedużym stopniu 
widoczne są duże, organizowane na poziomie regionalnym i lokalnym, imprezy 
kulturalne. Z całą pewnością można stwierdzić, że potencjał społeczności jako 
uczestnika kultury nie jest wykorzystywany. Na kanwie tego badania, które 
sygnalizuje pewien niebezpieczny dla rozwoju cywilizacyjnego trend, można 
dostrzec potencjał do realizacji badań o znacznie szerszym zasięgu.

Wskazując na powyższe wyniki z których wynika zarówno brak świadomo-
ści, jak również nieefektywność pracy administracji w zakresie dostarczania 
kultury społeczności, należy odnieść się do stanowiska doktryny w zakresie 
dostarczania usług przez administrację. Jak podnosi się w piśmiennictwie, 
jedną z najważniejszych i podstawowych funkcji administracji jest bezpośred-
nie i praktyczne, rzeczywiste, zaspokajanie potrzeb społecznych43. Realizowanie 
zadań o charakterze niewładczym stanowi przejaw działalności administracji 

 40 Zob. Finanse kultury w latach 2007-2015, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2016, s. 45.
 41 Por. R. Golat, op. cit., s. 17-18.
 42 Zob. A.M. Kosińska, Kulturalne prawa człowieka. Regulacje normatywne i ich realizacja, 
Lublin 2014, s. 306.
 43 Zob. H. Spasowska, Administracja świadcząca jako funkcja administracji publicznej. 
Zagadnienia podstawowe, [w:] Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Lublin 2015, s. 
215. Por. także J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1980, s. 
11-12. Por. także E. Iserzon, op. cit., s. 19-20, 26-27.
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świadczącej44. Trudno zatem zaakceptować pogląd, jakoby funkcjonowanie 
administracji samorządowej w obszarze kultury, która dysponuje jak widać 
całkiem pokaźnymi środkami, w praktyce i w opinii społeczności – klientów 
administracji, pozostaje niezauważalna.

Odwołując się do początku niniejszego paragrafu oraz stwierdzenia, że nie 
istnieją mechanizmy, które mają na celu badanie zainteresowania działalnością 
kulturalną jaka jest dostarczana z środków publicznych, można pójść o krok dalej 
i stwierdzić, że nie ma faktycznie mechanizmów, które mają na celu badanie czy 
dane środki wydatkowane na działalność kulturalną znajdują pokrycie w realiza-
cji przedsięwzięć, które oddziaływają na społeczność lokalną. Jak widać, istnieje 
realna potrzeba weryfikacji finansowania kultury, poziomu merytorycznego jaki 
prezentuje, a także, co przede wszystkim, wprowadzenia mechanizmów, które 
miałyby na celu dostosowanie działalności prowadzonej przez instytucje do 
potrzeb potencjalnych odbiorców. Samo weryfikowanie pod kątem formalnym 
przepływu wydatków jest całkowicie bezcelowe i w zasadzie powoduje tylko 
zwiększenie ilości pracy obsługi administracyjnej, a tym samym generuje koszty 
funkcjonowania oraz ogranicza rozwój instytucji kultury45. Dla zachowania 
równowagi w zakresie finansowania przez samorządy działalności kulturalnej 
potrzeba przede wszystkim obiektywnego partycypowania z potrzebami spo-
łecznymi w lokalnym i regionalnym wymiarze, a nie realizacji projektów, które 
nie są przystosowane do potrzeb społeczeństwa.

6. Uwagi końcowe

Z powyższych rozważań wynika, że jedną z funkcji administracji samorządowej 
jest realizacji zadań, które mają na celu zapewnienie dostępu do kultury, jej 
trwania i pogłębiania. Administracja samorządowa została specjalnie do tego 
celu wyposażona w szereg szczególnych rozwiązań, które w założeniu mają jej 
pomóc w realizacji tego zadania. Można tutaj stwierdzić, że funkcją administracji 
rządowej jest zmaterializowanie celów państwa46, a administracji samorządowej 
– celów samorządów terytorialnych, które zostały określone przede wszystkim 
w przepisach ustrojowych oraz konstytucji, a wynikają przede wszystkim z kon-
cepcji realizowania i zapewniania usług publicznych przez władzę, która może 

 44 Por. H. Spasowska, op. cit., s. 215-216.
 45 Por. A. Bieniaszewska, G. Czarnocki, op. cit., s. 63
 46 Por. H. Spasowska-Czarny, Administracyjnoprawny status zakładów publicznych, Lublin 
2014, s. 263.
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ściśle z nimi współdziałać. Należy także podkreślić, że administracja to przede 
wszystkim system zorganizowanych podmiotów, które dysponują określonymi 
instrumentami władczymi i niewładczymi, których podstawowym celem jest 
nie wyłącznie trwanie, ale przede wszystkim realizacja i wykonywanie władzy 
publicznej47.

Odnosząc się do tezy opracowania, zgodnie z którą samorządowe instytucje 
kultury, będące niezbędnym elementem i faktycznym dostarczycielem usług 
z zakresu kultury na rzecz społeczności samorządowej, są niezależne od swojego 
organizatora oraz innych podmiotów, należy ocenić ją w większości negatywnie. 
Instytucje kultury są zależne od swojego organizatora przede wszystkim pod 
kątem finansowym co zostało wskazane w części czwartej opracowania. Ponadto, 
tego rodzaju jednostki są także uzależnione organizacyjnie od samorządu, ponie-
waż to organy stanowiące JST mogą określać zasady funkcjonowania jednostki, 
jej status oraz zasady obsadzania stanowisk kierowniczych. Efektem tego jest 
przede wszystkim podległość merytoryczna, która jest zaprzeczeniem bezstron-
nego sprawowania mecenatu, który wynika z normy zawartej w art. 1 u.o.p.d.k. 
oraz może stanowić naruszenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do kul-
tury i twórczości artystycznej wyrażonej w przepisie art. 73 Konstytucji. Można 
jednak stwierdzić, że zarówno instytucje kultury, jak również odpowiedzialne za 
dostarczanie usług z zakresu kultury samorządy, są niezależne od podmiotów 
trzecich w zakresie dostarczanych usług. Realizowane działania mające na celu 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych nie muszą być w żadnym stopniu odzwier-
ciedleniem oczekiwań społeczności co należy ocenić jednoznacznie negatywnie.

Określając postulaty należy przede wszystkim, należy wskazać na brak 
podstawowej i najważniejszej definicji legalnej, którą jest definicja kultury, 
co w konsekwencji ma takie znaczenie, że przy obecnym stanie prawnym za 
działalność kulturalną niezwiązaną z ochroną zabytków można uznać każdą 
działalność, która ma na celu animowanie życia społeczności, a naprawdę nie 
ma nic wspólnego z kulturą. Drugą kwestią jest brak szczegółowych unormowań 
dotyczących kontroli efektywności środków finansowych, które są przeznaczane 
na kulturę. Istnieją jedynie procedury kontrolne dotyczące formalnej strony 
wydatkowania środków, jednak pod względem merytorycznym nie można 
w żaden legalnie określony sposób zweryfikować czy środki przeznaczane na 
działalność kulturalną w rzeczywistości przyczyniają się do zapewnienia człon-
kom wspólnoty samorządowej przedsięwzięć kulturalnych, którymi mogą być 

 47 Zob. M. Stefaniuk, Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, 
Lublin 2009, s. 127.
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i są zainteresowani. Innymi słowy, czy realizowane projekty nie są oderwane od 
rzeczywistości i oczekiwań społeczności.
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza oraz krytyczne ujęcie regulacji 
publicznoprawnych dotyczących niezależności instytucji kultury, które tworzone są 
przez jednostki samorządu terytorialnego. W pracy, oprócz wskazówek, które mogą być 
przydatne zarówno praktykom prawa, jak również administratywistom, konfrontowane 
jest także stanowisko przedstawicieli doktryny oraz praktyki w kwestiach związanych 
z dostosowywaniem jakości i rodzaju usług instytucji względem woli polityki prowadzo-
nej przez organizatora oraz oczekiwań członków społeczności samorządowej. W pracy 
wskazano na najważniejsze kwestie, jakie związane są z  zależnością organizacyjną 
i finansową samorządowej instytucji kultury, a także na potrzebę wprowadzenia mecha-
nizmów mających na celu dostosowanie lub chociaż zwrócenie uwagi na oczekiwania 
odbiorców w zakresie działalności komunalnych instytucji kultury.

Słowa kluczowe: Prawo kultury; instytucje kultury; działalność kulturalna; samo-
rząd terytorialny

Summary
 The subject of this study is the analysis and critical inclusion of public law regula-
tions concerning the independence of cultural institutions, which are created by local 
self-government units. At work, in addition to guidance that may be useful both to law 
practitioners as well as administratists, the position of doctrinal representatives and 
practices is also confronted in issues related to aligning the quality and type of services 
of the institution with respect to the policy intent of the organizer and the expectations 
of the members of the local community. The paper highlights the most important issues 
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related to the organizational and financial dependence of self-government cultural 
institutions, as well as the need to introduce mechanisms to adapt or at least to address 
the expectations of the public in the field of municipal cultural institutions

Keyword: Cultural law; Cultural institutions; Cultural activity; Territorial 
self-government
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Tomasz Pilikowski

Szczególna ochrona trwałości 
zatrudnienia działacza związkowego 
a klauzula nadużycia prawa 
podmiotowego
Special protection of the employee’s employment durability and the clause 
of abuse of subjective rights

1. Wprowadzenie

Z teoretycznego punktu widzenia stosunek zobowiązaniowy jest oparty na 
zasadzie równości stron. Przejawia się to w swobodzie jego tworzenia i roz-
wiązywania. Do początku XX w. zasady te odnosiły się także do stosunków na 
podstawie których wykonywano pracę podporządkowaną, traktowanych ówcze-
śnie jak normalne stosunki cywilnoprawne1. Nieliczne przepisy zapewniające 
prawną ochronę pracownika funkcjonowały w ramach prawa publicznego2. 
Z biegiem czasu rozwój społeczno-gospodarczy doprowadził do ukształtowania 
się poglądu, iż między pracodawcą a pracownikiem w istocie nie ma równości, 
lecz pracodawca jest - przynajmniej ekonomicznie - w uprzywilejowanej pozycji. 
Konstatacja ta zaczęła się rodzić w latach 30. XIX w.3 doprowadzając w rezultacie 
do wykształcenia na początku XX w. prawa pracy jako odrębnej gałęzi prawa4. 

 1 A. Rycak, Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013, s. 262-263.
 2 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2016,  s. 27.
 3 D. Dzienisiuk, Bezpieczeństwo socjalne pracowników – między gospodarką a ochroną 
pracy, [w:] M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk [red.]¸ Prawo pracy między gospodarką a ochroną 
pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Warszawa 2016, s. 86-87.
 4 T. Liszcz, op.cit., s. 27.
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Dziewiętnasty wiek był okresem kształtowania się z jednej strony zrębów 
prawa pracy, z drugiej zaś -  idei liberalnego państwa konstytucyjnego. Imma-
nentną cechą tego państwa jest łączenie się obywateli w związki i stowarzyszenia 
w celu ochrony interesów grupowych5. Na gruncie prawa pracy oznacza to, że 
obok pracownika i pracodawcy pojawił się „trzeci podmiot” – związek zawodowy 
(w mniejszy stopniu także organizacje zrzeszające pracodawców). W rezultacie 
wytworzyło się zbiorowe prawo pracy.

Aktualnie systemy prawne wszystkich państw europejskich zapewniają pra-
cownikom ochronę prawną. Polityka zatrudnienia, płac i ochrony pracy stanowi 
fundamentalne elementy polityki społecznej państwa6. Związane to jest także 
z uznaniem praw ekonomicznych za prawa człowieka, a prawo do tworzenia 
i przystępowania do związków zawodowych uznaje się za jedno z nich7. W Polsce 
potrzebę ochrony pracy dostrzeżono już w Konstytucji marcowej podkreślając 
w art. 102 wartość pracy zarówno jako „podstawy bogactwa Rzeczypospolitej”, 
jak i deklarując prawo obywateli do ochrony pracy. Aktualna Konstytucja w art. 
24 wyraża zasadę ochrony pracy i porucza Państwu sprawowanie nadzoru nad 
warunkami jej wykonywania. Przepis ten nakłada więc na państwo obowiązki, 
a jednocześnie stanowi konstytucyjną podstawę uzasadniającą byt ustawo-
dawstwa pracy. Z jego mocy zasada ochrony pracy stanowi zasadę ustrojową8, 
a państwo – nakładając na pracodawców pewne obowiązki – włącza ich do 
pełnienia polityki społecznej9.

Kluczową funkcją prawa pracy jest funkcja ochronna wyrażająca się „w usta-
nowieniu minimalnych standardów pracowniczych, od których strony stosun-
ków pracy mogą dokonywać odstępstwa wyłącznie na korzyść pracowników”10. 
Funkcja ochronna zmierza do prawnego uprzywilejowania pracownika jako 
słabszego ekonomicznie i socjalnie kontrahenta w stosunku pracy11. Jest celem 
nie tylko indywidualnego, lecz także zbiorowego prawa pracy12. 

 5 A. Dziadzio, Zarys historii rozwoju zbiorowego prawa pracy [w:] K. Baran [red.], System 
prawa pracy. Tom V Zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2014, s. 60.
 6 J. Piątkowski, Polityka społeczna a zbiorowe prawo pracy [w:] K. Baran [red.], System. 
Tom V, Warszawa 2014, s. 101.
 7 M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej 
ochrony, Lublin 1999, s. 183.
 8 A. Sobczyk, D. Buch [w:] M. Safjan, L. Bosek [red.], Konstytucja RP. Tom I. Komentarz 
do art. 1-86, Warszawa 2016, s. 645-647.
 9 A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego 
indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013, s. 13.
 10 A. M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2014, s. 27.
 11 T. Liszcz, op.cit., s. 31.
 12 K. Baran, Funkcje zbiorowego prawa pracy [w:] K. Baran [red.], System. Tom V,  s. 130.
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Prawo do zrzeszania się pracowników jako element konstytucyjnej zasady 
pluralizmu społecznego podstawy w art. 12 Konstytucji. Ustrojodawca expressis 
verbis wymienił związki zawodowe jako dopuszczalny przejaw zrzeszeń. Aktu-
alnie prawo pracowników do zrzeszania się jest powszechnie przyjmowane 
zarówno w prawie krajowym jak i międzynarodowym, w tym w konwencjach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy tworzących światowy standard w dziedzinie 
praw socjalnych13. Zasady tworzenia i działania oraz uprawnienia związków 
zawodowych określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych14.

2. Trwałość stosunku pracy jako wartość prawa 
pracy – powszechna i szczególna ochrona trwałości 
stosunku pracy

Ze względu na małe własne zasoby majątkowe znacznej części polskiego spo-
łeczeństwa czynnik stałości zatrudnienia jest szczególnie istotnym elementem 
polityki społecznej państwa. Polacy, a szczególnie osoby uboższe, są często uza-
leżnione od dochodów uzyskiwanych z pracy15. Nie jest to bynajmniej wyłącznie 
polska specyfika. W związku z tym wskazuje się, że istotnym elementem poli-
tyki państwa winno być przeciwdziałanie bezrobociu, a doktryna postuluje się 
uwzględnianie tego problemu przy redagowaniu norm prawa pracy16. 

 Chcąc stabilizować stan zatrudnienia i dążąc do wyeliminowania przy-
padków bezzasadnego rozwiązywania umów o pracę ustawodawca przewi-
duje mechanizmy wzmacniające trwałość stosunku pracy. Podnoszone czasem 
w debacie publicznej argumenty sugerujące, że instrumenty służące zapewnieniu 
trwałości zatrudnienia prowadzą do zwiększenia bezrobocia wydają się nieuza-
sadnione; regulacje takie przyczyniają się natomiast do zmniejszenia fluktuacji 
na rynku pracy17.  Niektóre z nich takie jak obowiązek wypowiedzenia (a nie 
natychmiastowego rozwiązania) umowy o pracę oraz podania jego przyczyny 

 13 J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 
2005,  str. 22; zob. także  Konwencja nr 87 MOP dotycząca wolności związkowej i ochrony praw 
związkowych przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r. (Dz. U. z 1958 r., Nr 29 poz. 125).
 14 T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881; dalej u.z.z.
 15 D. Dzienisiuk, op.cit., s. 85.
 16 Z. Góral, Prawo pracy wobec różnych rodzajów bezrobocia, [w:] M. Latos-Miłkowska, 
Ł. Pisarczyk [red.]¸ Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika 
Florka, Warszawa 2016, s. 155.
 17 A. Rycak, Wpływ prawnej ochrony trwałości stosunków pracy na poziom bezrobocia, 
zatrudnienia i produktywość przedsiębiorstw w świetle międzynarodowych badań ekonometryc-
znych, PiZS 2009 nr 3, s. 9-10
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dotyczą wszystkich pracowników i zbiorczo określa się je mianem powszechnej 
ochrony trwałości stosunku pracy18. Oprócz tego ustawodawca decyduje się 
jednak z pewnych społecznie uzasadnionych względów – na przykład humanitar-
nych lub z uwagi na konieczność ochrony praw pracowniczych – objąć niektórych 
zatrudnionych wzmożoną ochroną, wyłączając lub dodatkowo ograniczając 
możliwość rozwiązania stosunku pracy z nimi. Najdalej idącymi środkami takiej 
ochrony są zakaz rozwiązania umowy o pracę oraz obowiązek uzyskania zgody 
określonego organu na rozwiązania umowy19.

Przykładem szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy jest regulacja 
art. 32 u.z.z.. Przedstawione w niniejszym artykule uwagi można odpowiednio 
odnosić także do innych regulacji zapewniających szczególną ochronę trwałości 
stosunku pracy niektórych pracowników.

3. Klauzula nadużycia prawa podmiotowego

Klauzula nadużycia prawa podmiotowego znana jest zarówno prawu prywat-
nemu ogólnemu (art. 5 k.c.), jak i prawu pracy (art. 8 k.p.). Treść obu tych 
uregulowań jest tożsama, a interpretując art. 8 k.p. można odwoływać się do 
literatury i orzecznictwa cywilistycznego20. Przepis ten mówi, że „nie można 
czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodar-
czym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie 
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa 
i nie korzysta z ochrony”. Wynikająca z tego przepisu norma nie kształtuje i nie 
zmienia praw podmiotowych wynikających z przepisów prawa. Pozwala jednak 
sądowi ocenić, czy uprawniony rzeczywiście korzysta ze swych praw podmio-
towych, czy przekracza zakres ich dozwolonego wykonywania i co za tym idzie 
nie zasługuje na ochronę prawną21. Klauzulę nadużycia prawa podmiotowego 
stosuje się zarówno na płaszczyźnie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa 
pracy22. Jak trafnie zauważa K. Baran  „w praktyce mechanizm nadużycia prawa 
ma nader istotne znaczenie w sferze praw i wolności związkowych”23. Oznacza 

 18 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2016,  s. 178.
 19 A. Rycak [w:] J. Stelina [red.], Prawo pracy, Warszawa 2016, s. 204.
 20 K. Rączka [w:] M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa  2014, s. 31.
 21 wyr. SN z dnia 2 października 2012 r. II PK 56/12, LEX 1243024; wyr. SN z dnia 20 grudnia 
2013 r., II PK 91/13, LEX 1448329
 22 K. Baran [w:] K. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 52-53. 
 23 Ibidem, s. 54.
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to, że klauzula nadużycia prawa podmiotowego będzie mogła być kryterium 
oceny zasadności podniesionych przez pracownika roszczeń z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy z naruszeniem art. 32 u.z.z. 

Zwroty użyte w art. 8 k.c. są niedookreślone i odwołują się do zasad słusz-
ności, dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym oraz zasad uczciwości24. Zasady 
współżycia społecznego to standardy etyczno-moralne uznawane w społeczeń-
stwie w ramach dominującego w nim systemu wartości,25 podstawowe standardy 
etycznego i uczciwego postępowania26.  Klauzula społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia prawa ma zaś na celu ochronę ogólnych interesów społeczno-gospo-
darczych, a w aktualnych warunkach powinna być interpretowana w kontekście 
standardów gospodarki rynkowej27. Zarzut nadużycia prawa podmiotowego 
„będzie uzasadniony w wyjątkowych przypadkach, w których akceptacja sposobu 
wykonywania swojego prawa przez podmiot uprawniony stoi w sprzeczności 
z obiektywną oceną moralną (obyczajową, zwyczajową) bądź też prowadzi do 
nieaprobowanego w obiektywnej ocenie skutki społeczno-gospodarczego”28. 
Klauzula nadużycia prawa podmiotowego znajdzie więc zastosowanie, gdy roz-
strzygnięcie oparte tylko na szczegółowych normach prawnych naruszałoby 
elementarne zasady sprawiedliwości prowadząc do sytuacji, że summum ius 
stałoby się summa iniuria.

4. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy 
działacza związkowego

4.1. Przesłanki skorzystania z ochrony i jej zakres

Art. 32 u.z.z. określa warunki skorzystania ze szczególnej ochrony trwałości 
stosunku pracy uzasadnionej działalnością związkową pracownika. Przesłankami 
skorzystania z tej ochrony są29:

 24 Tak na gruncie art. 5 K.c.: wyr. SN z dnia 4 października 2001 r., I CKN 458/00, LEX 52717
 25 Wyr. SA w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r., III APa 27/12, LEX 1246752
 26 Wyr. SN z dnia 28 listopada 2001 r., IV CKN 1756/00, LEX nr 80259
 27 K. Baran [w:] K. Baran (red.), Kodeks, s. 54. 
 28 P. Wąż, Nadużycie prawa podmiotowego w  stosunkach pracy w  orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, PiZS 2008, nr 11, s. 28.
 29 Pomijam uboczny problem komitetów założycielskich zakładowych organizacji 
związkowych.
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1. członkostwo pracownika w zakładowej organizacji związkowej (niekoniecz-
nie w zarządzie tej organizacji; art. 32 ust. 1 u.z.z.),

2. upoważnienie pracownika do reprezentowania zakładowej organizacji 
związkowej wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pra-
codawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 32 ust. 1 u.z.z.),

3. wskazanie członka uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej (art. 
32 ust. 1 u.z.z.), a jeżeli wskazanie nie zostało dokonane – pełnienie funkcji 
przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 8 u.z.z.),

4. nieprzekroczenie przez wskazującą pracowników podlegających ochronie 
zakładową organizację związkową maksymalnego limitu pracowników, 
którzy podlegają ochronie wynoszącego:

a) liczbę osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczbę 
pracowników określoną w art. 32 ust. 4 u. z. z. – dla zakładowych organi-
zacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 24125a Kodeksu 
pracy (art. 32 ust. 3 u.z.z.),

b) jednego pracownika – dla pozostałych zakładowych organizacji związ-
kowych (art. 32 ust. 6 u.z.z.).

Wskazanie większej niż dopuszczalna liczby pracowników podlegających 
ochronie uznawane jest za równoznaczne z niedokonaniem wskazania i powo-
duje, że z wzmocnionej ochrony korzysta – na mocy art. 32 ust. 8 u.z.z. – tylko 
przewodniczący zarządu zakładowej organizacji związkowej30. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.z.z. pracodawca nie może bez zgody zarządu zakła-
dowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy, ani 
zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika 
korzystającego z ochrony szczególnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dopusz-
czają to odrębne przepisy. Będzie to przykładowo art. 411 § 1 k.p. wyłączający 
zastosowanie przepisów o ochronie szczególnej w razie ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy31. Pewne wątpliwości budzi relacja pomiędzy art. 32 u.z.z. 
a postanowieniami art. 5 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników32. Zagadnienie to jednak wykracza poza zakres tematyczny tego 
artytułu, toteż ograniczam się do jego zasygnalizowania33. Zmiana warunków 

 30 Wyr. SN z dnia 2 czerwca 2010 r., II PK 367/09, LEX 1036605; OSNPUSiP 2011 Nr 21-22 
poz. 274; Rzeczposp. PiP 2010 nr 262, s. 6.
 31 Wyr. SN z dnia 10 września 1998 r., I PKN 310/98, OSNPUSiP 1999  Nr 19 poz. 614.
 32 T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474.
 33 Zob. A. Wypych-Żywicka [w:] K. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, 
Warszawa, s. 193.
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pracy na niekorzyść pracownika jest dopuszczalna także – nawet, gdy pracownik 
korzysta z ochrony szczególnej – jeżeli jest uzasadniona zmianą układu zbioro-
wego pracy (art. 24113 § 2 k.p.)34. Ochrona wynikająca z art. 32 u.z.z. zawsze ma 
charakter względny i odpada, ilekroć zarząd zakładowej organizacji związkowej 
wyrazi zgodę na zwolnienie pracownika.

 Dla zrekonstruowania pełnej treści normatywnej regulacji art. 32 u.z.z. 
konieczne jest ustalenie ratio legis uregulowanej w tym przepisie instytucji. 
Trzeba więc odpowiedzieć na pytanie, jakie racje stoją u podstaw objęcia sto-
sunku pracy działacza związkowego szczególną ochroną uniemożliwiającą pra-
codawcy jednostronne doprowadzenie do przerwania stosunku pracy. Zgodnie 
z najnowszym stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 
3 sierpnia 2016 r., sygn. akt I PK 227/15 „funkcją ustanowionego w art. 32 ust. 
1 (u.z.z.) zakazu rozwiązywania umów o pracę ze wskazanymi w tym przepisie 
kategoriami pracowników jest zapewnienie związkowi zawodowemu rzeczywistej 
niezależności od pracodawcy oraz stworzenie realnych możliwości aktywnego 
działania na rzecz i w interesie pracowników, co zazwyczaj stawia ich repre-
zentanta  pozycji konfrontacyjnej w stosunku do pracodawcy. Pracownicy ci są 
bowiem bezpośrednio narażeni na konflikty z pracodawcą, a w konsekwencji 
na działania zmierzające do ograniczenia ich aktywności w obronie interesów 
i praw pracowniczych, w tym na niebezpieczeństwo utraty zatrudnienia ze 
względu na ich działalność związkową. Dlatego aktywność związkowa stanowi 
kryterium uzasadniające szerszy zakres ochrony trwałości stosunku pracy pod-
miotów określonych w art. 32 ust. 1 [u.z.z.]”35. Wynika z tego, iż celem ochrony 
udzielanej działaczom związkowym jest zapewnienie możliwości realizowania 
zadań przez związek zawodowy i umożliwienie mu skutecznego reprezentowania 
interesów pracowników36. Przepis art. 32 ust. 1 u.z.z. nie ma zaś na celu ochrony 
indywidualnych interesów działacza związkowego, a korzystanie z niego nie 
może – jak słusznie wskazuje Sąd Najwyższy – prowadzić do tego, aby pracownik 
„wykreował dla siebie prawo podmiotowe […], które w zamyśle miało posłużyć 
ochronie jego własnych interesów. Działanie takie jest nieuczciwe i nieetyczne 
szczególnie w sytuacji, gdy towarzyszy temu zatajenie przed wyborcami zapo-
wiedzianego przez pracodawcę rychłego rozwiązania stosunku pracy”37. Na 

 34 L. Mitrus, Komentarz do ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U..02.135.1146), LEX 2002, f. elektroniczna, dostęp: 
27.12.2016 r., Nb 2 do art. 32
 35 Wyr. SN z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, LEX 2135803
 36 Wyr. SN z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02
 37 Wyr. SN z dnia 20 stycznia 2016 r., II PK 309/14, LEX 1974077, M.P.Pr. 2016 Nr 5 str. 
255-257



 Artykuł prawniczy | 221

gruncie omawianego przepisu wskazuje się także, że „działalność związkowa 
nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika 
w sferze niedotyczącej sprawowania przez niego funkcji38. Stanowisko to jest 
spójne z wcześniejszymi poglądami orzecznictwa i doktryny39. 

4.2. Skutki zwolnienia pracownika z naruszeniem art. 32 
ustawy o związkach zawodowych

U.z.z. nie zawiera autonomicznego uregulowania problematyki skutków naru-
szenia art. 32. Oznacza to iż stosuje się ogólne instytucje uregulowane w k. p.40. 
Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie uregulowanie art. 45 § 1 k.p. przy-
znający pracownikowi prawo odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy. 
Wypowiedzenie – nawet dokonane z naruszeniem art. 32 u.z.z. – jest więc 
ważne, lecz dotknięte wadliwością41. Z racji istnienia w tej mierze szczególnego 
uregulowania nie jest uzasadnione – nawet przy zastosowaniu art. 300 k.p. – 
konstruowanie twierdzenia o nieważności z mocy samego prawa wadliwego 
wypowiedzenia z racji jego niezgodności z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego42. Analogiczne uwagi można odnieść do sytuacji niezgodnego z pra-
wem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, 
przy czym w takim wypadku ustawa nie mówi o „odwołaniu od wypowiedzenia 
umowy o pracę” (jak art. 44 k.p.), lecz o „roszczeniu o przywrócenie do pracy na 
poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu” (art. 56 § 1 k.p.). 

 W razie wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z narusze-
niem art. 32 u.z.z. pracownik może żądać, aby sąd pracy orzekł albo o bezsku-
teczności wypowiedzenia lub przywrócił go do pracy na poprzednich warunkach 
jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 k.p.). 
Z mocy art. 45 § 3 k.p. sąd pracy nie może – na zasadach ogólnych wynikających 
z § 2 – oddalić roszczenia pracownika korzystającego z ochrony szczególnej 
o przywrócenie do pracy z uwagi na niemożliwość lub niecelowość takiego 
żądania i zamiast tego orzec o odszkodowaniu. Podjęcie przez pracownika pracy 
w wyniku przywrócenia pozwala mu żądać wynagrodzenia za czas pozostawania 

 38 K. Baran [w:] K. Baran (red.), Zbiorowe, s. 177.
 39 J. Żołyński, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, Warszawa 2014, str. 251; M. 
Bosak, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 185. 
 40 K. Baran [w:] K. Baran (red.), Zbiorowe, Warszawa, s. 192.
 41 J. Żołyński, Ibidem, s. 260-261.
 42 M. Gersdorf [w:] M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka, Kodeks, s. 400-401, 432.
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bez pracy, które w omawianym przypadku jest równe wynagrodzeniu za cały czas 
pozostawania bez pracy (art. 47 k.p.). Praca u innego pracodawcy albo osiąganie 
zysków z innych umów nie ma wpływu na roszczenia pracownika wynikające 
z art. 47 k.p.43. Wskazać należy także, że „podjęcie pracy” w rozumieniu art. 
47 k.p. należy rozumieć w znaczeniu prawnym, jako zgłoszenie gotowości do 
niezwłocznego podjęcia pracy i jeżeli jest to możliwe – faktycznym okazaniu 
tej gotowości. Tak więc bezprawne niedopuszczenie pracownika do pracy przez 
pracodawcę albo usprawiedliwione niepodjęcie pracy w terminie wynikającym 
z art. 48 § 1 k.p. będzie podjęciem pracy w rozumieniu art. 47 k.p.44 Analogiczne 
roszczenia przysługują działaczowi związkowemu z którym pracodawca – naru-
szając art. 32 u.z.z. – rozwiązał umowę bez wypowiedzenia (art. 56-57 k.p.). 

W razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę pracow-
nikowi, który podniesie roszczenie odszkodowawcze zamiast restytucyjnego 
przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni 
do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia 
(art. 471 k.p.). Przepis ten nie wskazuje kryteriów, jakie należy brać pod uwagę 
ustalając wysokość odszkodowania. Przyjmuje się, że podstawowym kryterium 
powinna być wysokość szkody, przy czym dopuszczalne jest wzięcie pod uwagę 
innych kryteriów, w tym podlegania pracownika szczególnej ochronie przed 
wypowiedzeniem45. W razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia odszkodowanie jest równe wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia 
(art. 58 zd. 1 K.p.)46. 

 43 K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), LEX 2016, forma elektroniczna, dostęp: 
25.12.2016 r., Nb do art. 4 do art. 47
 44 K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Tom I. Ustawy towarzyszące 
z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem, Warszawa 2016, s. 326.
 45 K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany, Nb do art. 4-5 
do art. 471

 46 Wyrokiem TK z dnia 27 listopada 2007 r., SK 18/05, OTK-A 2007, nr 10, poz. 128, uznano, 
że art. 58 w zw. z art. 300 K.p. rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż 
określone w art. 58 k.p. roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem 
umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji. 
Wcześniejsze orzecznictwo i doktryna odrzucały możliwość dochodzenia dodatkowego odszko-
dowania. Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2009 r. I PK 135/08 Sąd Najwyższy wskazał, że możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego stanowią przepisy o odpowiedzialności deliktowej 
(art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p.) jednocześnie uzależniając taką odpowiedzialność od zamier-
zonego (umyślnego) naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia. Poglądy te – jak i status prawny wyroku TK – budzą jednak poglądy w doktrynie. 
Zob. K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany, Nb 2 do art. 58 
oraz powołane tam orzecznictwo.
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Odmiennie ustawodawca reguluje uprawnienia pracownika w razie bez-
prawnego zakończenia przez pracodawcę stosunku pracy na czas określony47. 
Katalog uprawnień pracowniczych przysługujących w takim wypadku określa 
art. 50 k.p. Zgodnie z § 5 tego przepisu do ochrony pracowników korzystających 
z ochrony na podstawie u.z.z. stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 k.p. a co 
za tym idzie, pracownik może skorzystać albo z roszczenia o przywrócenie do 
pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo o odszkodowanie 
na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych na czas nieokre-
ślony48. W odmienny sposób ustawodawca uregulował zaś skutki bezprawnego 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Regulacja ta – w odwrotności 
od regulacji dotyczącej wypowiedzenia takiej umowy – nie ma charakteru „dwu-
torowego”, a więc do umów terminowych stosuje się – lege non distinguente – art. 
56-58 k.p., a jedyny odnoszący się wprost do umów terminowych art. 59 k.p. ma 
charakter lex specialis względem uregulowania ogólnego49. Co do zasady rosz-
czenia działacza związkowego w razie rozwiązania bez wypowiedzenia umowy 
terminowej i bezterminowej będą takie same. Wspomniany art. 59 k.p. znajdzie 
zastosowanie, gdy termin, do którego umowa miała trwać już upłynął lub ze 
względu na krótki okres, jaki pozostał do jego upływu byłoby niecelowe byłoby 
przywrócenie do pracy. W takim wypadku pracownik może żądać wyłącznie 
odszkodowania w wysokości określonej w art. 58 k.p.

Z  uwagi na możliwość konkurencji roszczeń restytucyjnych i  odszko-
dowawczych pracownika ustawodawca przewidział możliwość zastąpienia 
dochodzonego przez pracownika roszczenia świadczeniem alternatywnym 
(w szczególności zasądzenia odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy) 
na wypadek, gdyby zasądzenie wybranego przez pracownika roszczenia było 
nieuzasadnione. Wynika to z art. 4771 k.p.c. Stosowanie art. 4771 k.p.c. nie jest 
jednak  bezwzględnym i bezwarunkowym obowiązkiem sądu, a sędzia rozwa-
żając potrzebę zastosowania tego przepisu powinien kierować się poczuciem 
wrażliwości i sprawiedliwości50.

 47 Ze względu na marginalność problemu pomijam problem zatrudnienia na okres próbny, 
zresztą trudno wyobrazić sobie działacza związkowego zatrudnionego w taki sposób
 48 K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks, s. 335.
 49 Wyr. SN z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I PK 15/15, LEX 2019522
 50 J. Gudowski [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie 
rozpoznawcze pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2016, s. 655.
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4.3. Nadużycie prawa przez pracownika i przez zakładową 
organizację związkową a regulacja art. 32 ustawy 
o związkach zawodowych

Analiza treści art. 32 u.z.z. prowadzi do wniosku, iż pracodawca jest związany 
stanowiskiem wyrażonym przez zarząd zakładowej organizacji związkowej. Brak 
zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy albo jednostronną 
zmianę warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika jest dla pracodawcy 
wiążący51. Nie oznacza to jednak prawa do nadużywania wolności związkowej 
i nie wyłącza możliwości poddania roszczeń pracownika – zarówno restytucyj-
nych jak i odszkodowawczych – ocenie z punktu widzenia klauzuli nadużycia 
prawa podmiotowego. 

Przepis art. 32 u.z.z. nie ogranicza ochrony tylko do czynności związanych 
z działalnością związkową pracownika. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
i poglądami doktryny zarząd zakładowej organizacji związkowej powinien jed-
nak wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności konkretnego przypadku. Nie może 
on arbitralnie omówić wyrażenia zgody52. Zachowanie takie narusza bowiem 
społeczno-gospodarczy cel prawa wynikającego z art. 32 u.z.z., którym jest 
zapewnienie wolności związkowej i swobody działania związków zawodowych. 
Roszczenia pracownika wynikające z naruszenia przez pracodawcę ochrony 
wynikającej z art. 32 u.z.z. w pewnych sytuacjach mogą nie zostać uwzględnione 
przez sąd z uwagi na zastosowanie klauzuli nadużycia prawa podmiotowego.

W dotychczasowym orzecznictwie za nadużycie prawa uznano powoła-
nie się na ochronę wynikającą z art. 32 u.z.z. między innymi w następujących 
przypadkach:
1. w razie szczególnie rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych lub 

obowiązujących przepisów prawa53,
2. jeżeli pracownik został objęty ochroną związkową wyłącznie w celu obrony 

przed dokonanym już zwolnieniem54,

 51 Wyr. SN z dnia 14 maja 2014 r., II PK 202/13, LEX 1475082, M.P.Pr. 2015 Nr 1 poz. 2
 52 K. Baran [w:] K. Baran (red.), Zbiorowe, s. 186.
 53 Wyr. SN z dnia 6 kwietnia 2006 r., II PK 12/06, OSNPUSiP 2007 Nr 7-8 poz. 90
 54 Wyr. SN z dnia 22 grudnia 1998 r., I PKN 50/98 OSNAPiUS 2000 Nr 4, poz. 133. Sąd – 
na gruncie ówczesnej treści art. 32 ust. 1 u.z.z. – mówił nie o wskazaniu pracownika lecz jego 
wyborze do zarządu lub komisji zakładowej organizacji związkowej. Wskazać należy, iż zgodnie 
z dosyć powszechnie przyjmowaną linią orzeczniczą pracownik może powoływać się na ochronę 
wynikającą z art. 32 u.z.z. nawet, gdy został nią objęty w okresie wypowiedzenia, zob. wyr. SN 
z dnia 2 grudnia 2011 r., II PK 70/11, M.P.Pr. 2002 Nr 3 s. 138-141. 
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3. gdy pracownik nadużywa funkcji związkowej w celu ochrony przed uza-
sadnionymi sankcjami prawa pracy55,

4. dopuszczenie się przez działacza związkowego aktu fizycznej agresji, naru-
szenia godności lub nietykalności cielesnej innego pracownika w trakcie 
akcji strajkowej56.

Katalog tych okoliczności jest oczywiście otwarty.
Skutki stwierdzenia, że roszczenia pracownika związane z naruszeniem 

art. 32 u.z.z. stanowią nadużycie prawa mogą być dwojakiego rodzaju. Może 
to prowadzić bowiem albo do całkowitego unicestwienia roszczeń pracownika 
albo do zastąpienia jednego z przysługujących mu roszczeń alternatywnych 
drugim (w praktyce zazwyczaj będzie to polegało na zasądzeniu odszkodowania 
zamiast orzeczenia o przywróceniu do pracy). Zastąpienie takie jest dopusz-
czone  w orzecznictwie Sądu Najwyższego57, a ze względu na brzmienie art. 4771 

k.p.c. w praktyce ułatwione. Wybór jednego z tych rozwiązań pozostawiony jest 
uznaniu sądu, który powinien wziąć pod uwagę całokształt okoliczności sprawy.

5. Podsumowanie

Ustawa o związkach zawodowych gwarantuje działaczom związkowym szeroki 
zakres ochrony przed jednostronnym rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku 
pracy albo jednostronną zmianą warunków pracy lub płacy na niekorzyść pra-
cownika. Uregulowanie to ma na celu ochronę wolności działalności związkowej 
poprzez zapewnienie działaczom związkowym niezależności w wykonywaniu 
ich funkcji. Toteż z tego powodu ustawodawca zdecydował, iż zgoda zarządu 
zakładowej organizacji związkowej warunkuje dopuszczalność jednostronnego 
doprowadzenia przez pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy. Z uwagi na 
bezwzględny, nie przewidujący żadnego wyjątku zakres ochrony działaczy związ-
kowych określony w art. 32 u.z.z. może powstać pokusa nadużywania udzielonej 
pracownikowi ochrony i wykorzystywania jej nie tylko w celu zapewnienia nie-
zależności działania związku zawodowego, lecz w celach prywatnych, osobistych 
lub z innych względów nie zasługujących na szczególną ochronę prawa pracy. 
Skrajnym przypadkiem nadużycia ochrony związkowej może być wykorzysty-
wanie jej jako swoistego immunitetu i umyślne działanie na szkodę pracodawcy. 

 55 Wyr. SN z dnia 12 września 2000 r., I PKN 23/00,  OSNPUSiP 2002 Nr 7 poz. 160
 56 Wyr. SN z dnia 19 maja 2011 r., I PK 221/10, OSNPUSiP 2012 Nr 17-18 poz. 216
 57 Wyr. SN z dnia 14 października 2014 r., II PL 293/13, LEX 1545143
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 W związku z tym polska doktryna i orzecznictwo stanęły przed wyzwa-
niem znalezienia podstaw dla nieuwzględnienia roszczeń pracowników, które 
z formalnego punktu widzenia mieszczą się w granicach uprawnień pracownika, 
lecz ich uwzględnienie spowodowałoby, że summus ius stałoby się summa iniuria. 
Podstawę taką znaleziono – w mojej ocenie słusznie – w klauzuli nadużycia 
prawa podmiotowego uregulowanej w art. 8 K.p.

Z  teoretycznoprawnego punktu widzenia konstrukcja nadużycia prawa 
podmiotowego nie zmienia praw podmiotowych wynikających z przepisów 
szczegółowych. Jednak w pewnych przypadkach – a szczególnie wydaje mi 
się właśnie na gruncie problematyki szczególnej trwałości ochrony stosunku 
pracy – w praktyce klauzula ta w praktyce będzie tworzyć swoisty wyjątek od 
regulacji ogólnej. Właśnie bowiem na gruncie przepisów stanowiących szcze-
gólną ochronę trwałości stosunku pracy – nie tylko omawianego w niniejszym 
artykule art. 32 u.z.z. – klauzula nadużycia prawa podmiotowego będzie dla 
pracodawcy ostatnim ratunkiem, gdy zarząd zakładowej organizacji związkowej 
lub inny uprawniony podmiot nie wyrazi zgody na zmianę, wypowiedzenie 
lub rozwiązanie stosunku pracy mimo faktycznej i usprawiedliwionej potrzeby 
pracodawcy. Nie sposób bowiem wymagać od pracodawcy, aby zatrudniał osoby 
naruszające jego podstawowe interesy, oczywiście zbędne dla funkcjonowania 
zakładu pracy, a nade wszystko umyślnie działające na jego szkodę.

Analiza art. 32 u.z.z. w kontekście art. 8 k.p. prowadzi do zasadnego wnio-
sku, iż w pewnych, szczególnych okolicznościach pracownik – mimo formalnej 
gwarancji – nie skorzysta z ochrony gwarantowanej mu przez art. 32 u.z.z.  
Funkcjonalnie wnioski wynikające z analizy tych dwóch przepisów są podobne 
do zastosowania redukcji teleologicznej. Dochodzimy bowiem do wniosku, że 
w pewnej grupie przypadków objętych rozumianą dosłownie hipotezą normy, 
nie należy stosować literalnego brzmienia przepisu58. Nie oznacza to jednak, 
że można w pełni zacierać różnicę zachodzącą między tymi dwoma konstruk-
cjami. Na zakończenie należy także wskazać, że uwagi poczynione w niniejszym 
artykule na tle art. 32 u.z.z. mogą być z powodzeniem odnoszone do innych 
przypadków szczególnej trwałości ochrony stosunku pracy, oczywiście pod 
warunkiem uwzględnienia zakresu i specyfiki poszczególnych regulacji. 

Streszczenie
Odróżnienie prawa pracy od prawa cywilnego zaczęło następować w XIX wieku gdy 
zauważono, że pomiędzy pracodawcą i pracownikiem nie ma równości, przynajmniej 

 58 zob. U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013, s. 53.
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pod względem ekonomicznym. Skłoniło do ustawodawców do wprowadzenia rozmaitych 
rozwiązań chroniących pracownika, w  tym do wykształcenia się instytucji ochrony 
trwałości stosunku pracy.
Instrumenty ochrony zatrudnienia można podzielić na dwie kategorie: powszechne 
– odnoszące się do wszystkich pracowników oraz szczególne, które ze względów 
humanitarnych czy społecznych dotyczą tylko niektórych z  nich. Jedną z  instytucji 
zapewniających szczególną ochronę trwałość stosunku pracy kształtuje art. 32 ustawy 
o związkach zawodowych.
Przedmiotowa regulacja ma powszechne zastosowanie w  praktyce. Warto jest więc 
przedstawić warunki, od których zależy skuteczność ochrony. Naruszenie ich daje 
bowiem pracownikowi prawo dochodzenia na drodze sądowej rozmaitych roszczeń, 
stosownie rodzaju zawartej umowy i sposobu jej rozwiązania.
Klauzule zwiększające stabilność zatrudnienia mogą dawać pracownikom spore pole 
do nadużyć. Pracodawcy trudniej jest bowiem wyciągnąć konsekwencje, a  w  szcze-
gólności zwolnić pracownika, któremu ustawodawca przyznaje szczególną ochronę. 
Wymóg uzyskania zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej na zwolnienie 
takiego pracownika może rodzić pokusę nadużywania przez organizacje pracowni-
cze i  poszczególnych pracowników ich uprawnień. Jeżeli organizacja związkowa nie 
wyrazi zgody na zwolnienie pracownika ostatnim wyjściem dla pracodawcy pozostaje 
formalne naruszenie art. 32 ustawy o związkach zawodowych i powołanie się w toku 
ewentualnego – acz bardzo prawdopodobnego postępowania sądowego – na instytucję 
nadużycia prawa podmiotowego uregulowaną w art. 8 Kodeksu pracy.
Niniejszy artykuł analizuje wspomniane wyżej instytucje oraz przedstawia uregulowa-
nie art. 32 ustawy o związkach zawodowych w kontekście klauzuli nadużycia prawa 
podmiotowego.

Summary
Diversity between labour and civil legislation has been noticed since the nineteenth cen-
tury, when a disparity, especially financial inequality, between employer and employee 
started to be acknowledge. This situation have induced, that legislators decided to create 
many regulations to give employees legal protection. One of them is instutition called 
in Poland long-term employmet protection.
There are two types of long-term employment protection: common – which concerns 
all employes and special – which is dedicated to certain groups of workers due to 
humanitary or social reasons. One of this institutions is regulated in Article 32 of the 
Trade Union Act.
This regulation is widely used in practice. It is good point to show circumstances that 
justify an effictiveness of the protection because of breaching of them gives an employee 
right to bring an restitutive or compensatory action against an employer accordingly 
to the type of contract and way of its dissolving.
The long-term employment protection can unfortunaltely gives the employee possibility 
to misuse the protection becaude of the employer could have a difficulty in punishing 
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the protected employee. The recquirement of getting the trade union’s permission to 
make the protected worker redundant could encourage the employee or the trade union 
to misuse their rights. In the trade union refuses the employer right to dis miss the 
worker, the last chance for employer is to breach Artucle 32 of the Trade Union Act 
and calling Article 8 of the Employment Code in the court trial, which in this situation 
is very preasumable. This regulation forms the institution of abusing of the subjective 
right in Polish employment law system.
This article analyses these institutions and shows the regulation of Article 32 of the 
Trade Union Act in the context of the abuse of the subjective right clause.
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Wiktoria Kuzia

Zjawisko plagiatu w architekturze   
– analiza przypadków
The occurrence of plagiarism in architecture – case analysis

Wstęp

Ewolucja architektury związana jest z nieustannym czerpaniem inspiracji z róż-
nych powstałych już wcześniej form, a także twórczym ich przekształcaniem za 
pomocą własnego języka1. W architekturze od dawna panuje kult oryginalności 
idei. Wciąż rosnąca wśród architektów konkurencja zmusza do nieustannego 
poszukiwania nowatorskich rozwiązań stanowiących dużą wartość dla dzieł 
architektury. Szczególnie przy tym cenioną umiejętnością jest „estetyczne pro-
jektowanie elementów użytkowych, tzn. unikanie elementów służących tylko 
i wyłącznie wywołaniu efektu wizualnego, a nadawanie wysokich walorów este-
tycznych elementom spełniającym daną funkcję użytkową”2. Uwzględniając 
jednakże realia współczesnych czasów, powtórzenia pewnych koncepcji zdarzają 
się na tyle często, że stanowi to przyczynę rozważań nad zjawiskiem plagiatu 
w architekturze. Za plagiat można uznać przypisanie sobie autorstwa utworu 
architektonicznego innego twórcy co stanowi naruszenie prawa osobistego czyli 
prawa do autorstwa rzeczywistego twórcy3. W ślad za światowym, także i polski 
ustawodawca umożliwia dochodzenie praw autorom dzieł, w przypadku gdyby 
działanie to godziło w ich interesy. Aby stwierdzić, że zachodzi plagiat, należy 
uprzednio wykazać, że powstały wcześniej obiekt zawiera przejaw działalności 

 1 P. Czaja Jeszcze inspiracja, czy już kopia? Plagiat w architekturze, 2016, http://www.bryla.
pl/bryla/56,85298,20522602,Jeszcze_inspiracja_czy_juz_kopia_Gdzie_zaczyna_sie.html
 2 J. Góra, Prawa autorskie w architekturze – synteza funkcji i formy, 2013, http://www.
ipblog.pl/2013/06/prawa-autorskie-w-architekturze-sytneza-funkcji-i-formy/
 3 J. Góra, Prawa autorskie w  Architekturze – Już to gdzieś wid-
ziałem, czyli plagiat architektoniczny, 2012, http://www.ipblog.pl/2012/12/
prawa-autorskie-w-architekturze-juz-to-gdzies-widzialem-czyli-plagiat-architektoniczny/
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twórczej, stanowiący warunek konieczny do uznania go za przedmiot prawa 
autorskiego. Następnie należy ocenić, czy mamy do czynienia z kopią czy tylko 
inspiracją. Ze względu na różnorodność interpretacji tych pojęć i brak jasno 
wyznaczonej pomiędzy nimi granicy, kwestia ta może sprawiać wiele trudności. 
W dziedzinie architektury immanentnym wszakże zjawiskiem jest inspiracja 
i czerpanie z otaczającego nas świata kultury i dzieł innych twórców. Proble-
matyczna pozostaje również ocena dzieła  pod względem cech wykazujących 
autorską inwencję twórczą. Częstym zjawiskiem jest wzorowanie się na wcześniej 
użytych, sprawdzonych już rozwiązaniach i wprowadzanie do nich nieznacznych 
modyfikacji, wykorzystywanie „modnych” w danym okresie materiałów, zapoży-
czanie ciekawych pomysłów i przekładanie ich na własne ujęcie formy. Kwestię 
ochrony praw autorskich twórcy utworu architektonicznego należy w związku 
z powyższym poddać dokładnej analizie.

Utwór architektoniczny w świetle prawa 
autorskiego

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przed-
miotem prawa autorskiego jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywi-
dualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. I chociaż art. 1 ust. 2 pkt 6 do utworów obję-
tych ochroną zalicza „utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne 
i urbanistyczne”, to pozostaje wątpliwym, co przez utwór taki należy rozumieć, 
gdyż przytoczone wyliczenie enumeratywne nie zawiera precyzyjnej definicji.  
Pomocne może okazać się odniesienie do niektórych wybranych sformułowań. 
Według A. Kopffa, utwór architektoniczny stanowi „układ przestrzenny skom-
ponowany z różnolitego tworzywa budowlanego”4. Wskazuje się jednak, że 
definicja ta jest nazbyt lakoniczna, a co więcej- eliminuje wszelkie nieutrwalone 
wytwory intelektualne. 

Znacznie obszerniej utwór architektoniczny definiuje J. Goździewicz, uznając 
go za „dobro niematerialne stanowiące twórczo ukształtowaną, ustaloną w jakiej-
kolwiek postaci koncepcję przestrzenną, gdzie koncepcja ta oznacza przestrzenny 
układ elementów obiektywnej rzeczywistości”5. Stanowisko to poszerza kategorię 

 4 A. Kopff, Utwór architektoniczny i jego autorstwo, Nowe Prawo, Nr 9/1970, s. 1241.
 5 J. Goździewicz, Utwór urbanistyczny i jego status w świetle Prawa autorskiego – wybrane 
zagadnienia, Monitor Prawniczy, nr 12/2006, s. 639.
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utworów architektonicznych o pokrewne dziedziny uwzględniając dodatkowo 
architekturę krajobrazu, urbanistykę i wszelkie formy kształtowania przestrzeni 
oraz wnosi pojęcie  „dobra niematerialnego’’. 

Mając powyższe na względzie, Kacper Jan Piórecki stwierdza, że utwór archi-
tektoniczny to niematerialna wizja zorganizowania przestrzeni, która może 
przybrać postać projektu (koncepcyjnego, architektoniczno-budowlanego, 
wykonawczego) oraz obiektu budowlanego zrealizowanego na jego podstawie6. 

Stanowisko to podtrzymuje również A. Zwierzchowski, proponując uznanie 
za przedmiot prawa autorskiego dwóch postaci utworu architektonicznego - 
istniejącego materialnie obiektu o cechach funkcjonalnych, przestrzennych, 
estetycznych, a także projektu architektonicznego zawierającego instrukcje 
budowy obiektu i zachowującego wszystkie wyżej wymienione cechy.  Należy 
zatem zauważyć, iż ze względu na wielofazowy charakter powstawania obiektu 
za utwory architektoniczne możemy uznać też różne środki przekazu idei: szkice, 
stanowiące nośnik ogólnej idei, projekty, lecz rozumiane nie w kontekście doku-
mentacji, tylko jako „wynik procesu twórczego polegający na ustaleniu konkret-
nego rozwiązania, które powstało w umyśle danego projektanta”7, jak również 
dzieła w końcowej postaci, stanowiącej finalny efekt działalności. 

Zasadniczo powstawanie utworu dokonuje się w dwóch procesach: tworzenia 
(poprzez ustalenie utworu w formie szkicu i projektu), a także realizacji obiektu 
w odpowiednim kontekście otoczenia. Stanowisko to podtrzymuje również J. 
Królikowski, który uważa, iż „wprowadzenie pojęcia utworu architektonicz-
nego ma doniosłe znaczenie- nie każdy bowiem utwór musi być dziełem, ale 
prawdopodobnie każde dzieło musi być utworem, wykonanym według sztuki 
architektonicznej. Chociaż bowiem sam utwór (architektoniczny) istnieje jesz-
cze przed „prawykonaniem”, to dla zaistnienia dzieła niezbędne jest już finalne 
wykonanie. Dla dzieła niezbędna jest ostateczna podstawa fizyczna- utwór 
natomiast stanowi przede wszystkim wartością intelektualną”8. 

Innymi słowy, w powyższej wypowiedzi występuje rozróżnienie na dwa 
terminy ’’dzieło’’ i ‘’utwór”, które występują często jako synonimy. Dzieło rozu-
miane jest jako utwór doprowadzony do jego końcowej postaci, w której pełni 

 6 K. Piórecki, Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, zeszyt 2 (112) 
2011, s. 40-41.
 7 J. Jezioro Wybrane zagadnienia dotyczące pojęcia utworów architektonicznych, Acta Uni-
versitatis Wratislavientis No 3161 PRAWO CCCVIII, Wrocław 2009, s. 203.
 8 Ibidem, s. 203.
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swą funkcję użytkową, w przypadku utworu, utrwalenie, w postaci budynku nie 
jest wymagane, gdyż może stanowić go już sam efekt kreatywnej działalności. 

Do pojęć, które mogą stanowić problem terminologiczny, należy dodać jesz-
cze „projekt”. Jest on  „wynikiem procesu twórczego polegającym na ustaleniu 
konkretnego rozwiązania, które powstało w umyśle danego projektanta’’9. Projekt 
rozumiany  jest również jako dokumentacja, wychodząca naprzeciw wszelkim 
normom, a ponadto niezbędna do realizacji dzieła, jako że zawiera rozwiązania 
funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe itp. 

Utwór stanowi zatem przede wszystkim wartość intelektualną10, ale jego 
zdatność do ochrony prawnej wykazuje dopiero wtedy, gdy występuje w postaci 
ustalonej, umożliwiającej przekaz inwencji twórczej11. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku tworzenia architektury, ustalenie dzieła 
następuje wraz z jego utrwaleniem12. Architekt jednocześnie tworzy swoją wizę 
i utrwala ją przy użyciu różnych środków przekazu; szkiców odręcznych, bądź 
rysunków w programach komputerowych zachowujących jego własną, autorską 
ideę13. Należy dodać, iż wspomniany wyżej wielofazowy charakter tworzenia 
utworu, może w konsekwencji doprowadzić do powstania jeszcze innych, osob-
nych utworów zależnych. Wydaje się, iż na gruncie prawa autorskiego kwestia ta 
nie stwarza istotnych problemów, gdyż zgodnie z art.1 ust. 3 utwór jest przed-
miotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał mieć postać 
nieukończoną14. Wymóg ten pozwala zatem na uznanie za przedmiot prawa 
autorskiego wszystkich utworów powstałych w trakcie tworzenia dzieła, pod 
warunkiem że spełniają wymogi art. 1 ust. 1. 

Twórczość w utworach architektonicznych

Twórczy i indywidualny charakter dzieła stanowi przesłankę pozwalającą na 
zakwalifikowanie danego wytworu intelektualnego w ramach kategorii utworów 

 9 Ibidem, s.210.
 10 Ibidem.
 11 J. Góra,  Prawa autorskie w  architekturze., 2012r., http://www.ipblog.pl/2012/04/
prawa-autorskie-w-architekturze-czy-szkic-na-serwetce-to-juz-utwor-architektoniczny/.
 12 B. Nowak, Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych, Praca magisterska 
niepublikowana, Kraków 2013, s. 14.
 13 K. J. Piórecki, Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno – budowlanego,  ZNUJ, 
nr 2/2011, s. 40-62.
 14 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 2017 r., 
poz. 880).
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chronionych prawem autorskim. Innymi słowy, dane dzieło podlega ochro-
nie z tytułu prawa autorskiego tylko w takim zakresie, w jakim przesłanka 
ta pozostaje spełniona15. Podstawową przesłanką dla udzielenia ochrony jest 
więc element twórczości rozumiany jako indywidualne piętno twórcy doty-
czące strukturalnej części utworu, rozumiane jako forma, sposób rozwiązania 
(przedstawienia) określonych idei, treści, funkcji16. Według orzeczenia Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 1995 roku17 „W wypadku działania 
twórczego mamy do czynienia z sytuacją, w której niezależnie od pewnych 
wymogów z góry postawionych twórcy i których spełnienie ma znaczenie dla 
uznania, czy obowiązek został wykonany należycie, w ostatecznym rezultacie 
zawarte są elementy, których kształt zależy od osobistego ujęcia i jedynie w tym 
zakresie można mówić o twórczości” . Utwór ten powinien zatem wynikać 
z indywidualnego ujęcia jego elementów, które nie są zdeterminowane cechami 
użytkowymi dzieła lub względami technicznymi. Niezbędne jest również, aby 
utwory architektoniczne posiadały szczególnie ukształtowane elementy wyróż-
niające się ponad to, co zawiera się w kategoriach standardu.

Cecha twórczości jest spełniona wówczas, gdy mamy subiektywnie do czy-
nienia z nowym wytworem intelektu18. Rozumieć ją można, jako przejaw kre-
atywności danego dzieła, który zawiera nowe w porównaniu do wcześniej już 
powstałych utworów wartości estetyczne, czy funkcjonalne19. Cechę tą można 
stwierdzić uwzględniając kształt bryły, kolorystykę, wzajemną relację poszcze-
gólnych elementów, wkomponowanie w krajobraz itd.

Oznacza to, że ocena związana ze zdatnością danego utworu do objęcia go 
ochroną prawa autorskiego jest często bardzo intuicyjna i kazuistyczna, gdyż nie 
jest możliwym dokładne ustalenie pewnego minimalnego poziomu twórczości, 
które muszą przejawiać utwory, aby stanowiły przedmiot prawa autorskiego. 
Potwierdza to orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 
1997 r.20, które stanowi, że nie jest możliwym „generalnie oznaczyć minimum 
indywidualności, które stanowiłoby wartość progową dla uzyskania ochrony 
w prawie autorskim i pozwalałoby w sposób dostatecznie bezpieczny rozróżniać 

 15 B. Nowak, Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych, Praca magisterska 
niepublikowana, Kraków 2013, s. 11.
 16 J. Modlewski, Materiały z konferencji nt. prawa autorskiego, Wojnowice, 1994 r.,  s. 3. 
http://www.izbaarchitektow.wroc.pl/doc/autorskie.pdf. 
 17 Orzeczenie SA w Warszawie z dnia 5 lipca 1995 r., I ACr 453/95, LEX nr 62609.
 18 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. Oficyna 2010 r, s. 30-31.
 19 B. Nowak, Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych, Praca magisterska 
niepublikowana, Kraków 2013, s. 11.
 20 I ACa 477/97, LEX nr 533708.
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wytwory intelektualne zdatne i niezdatne do ochrony. W każdym przypadku 
budzącym wątpliwości, a więc wtedy, gdy indywidualność badanego utworu 
intelektualnego nie jest intuicyjnie oczywista, zachodzi konieczność odwołania 
się do ocen wartościujących.

W środowisku architektonicznym panuje jednakże pogląd, że już samo 
projektowanie ze względu na różne uwarunkowywania terenu, wymusza na 
architekcie pewną pracą twórczą. Ocena, czy budynek stanowi przedmiot prawa 
autorskiego nie należy do najprostszych, a to ze względu na fakt, że w przewa-
żającej ilości przypadków, aby jakikolwiek budynek powstał, architekt winien 
wykazać się choć minimalnym poziomem twórczości. Niezwykle istotna może 
być zatem dodatkowa ocena, czy dzieło zawiera właściwości związane z niepo-
wtarzalną osobowością człowieka, a więc czy wytwór może pochodzić tylko od 
jednej, konkretnej osoby21. Interpretacja tego wymogu sprowadza się do ustalenia 
czy dany utwór wykazuje cechy przesądzające o jego wyjątkowości, a zatem, czy 
jego stworzenie wykraczało poza potencjał intelektualny innych osób. 

Dużym ułatwieniem przy ocenie, związanej z ochroną utworu może zatem 
być fakt, iż został on wykreowany przez „twórcę będącego nośnikiem specyficz-
nego stylu tworzenia w porównaniu z innymi twórcami dzieł architektonicz-
nych’’22. Należy jednakże podkreślić, iż według J. Barty i R. Markiewicza „sam 
styl nie jest w istocie częścią dzieła, lecz stanowi zespół reguł estetycznych lub 
konwencji, który może być zastosowany w poszczególnych utworach”23. Oznacza 
to, że nie podlega on ochronie, a przejęcie go może świadczyć jedynie o inspiracji. 
W dziedzinie architektury styl często charakteryzuje się pewnymi wykreowanymi 
przez jego twórcę elementami, których użycie w cudzym dziele może powodować 
wątpliwości związane z naruszeniem prawa autorskiego.

Tytułem przykładu, gmach Ratusza w Murcji, projektu Rafaela Moneo, nadał 
pewien kierunek polegający na wykorzystaniu charakterystycznej zasady elewa-
cji. Wszystkie powstające po nim budynki, naśladujące ten styl, świadczą jedynie 
na rzecz jego atrakcyjności i geniuszu tego rozwiązania. W żadnym wypadku 

 21 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. Oficyna 2010, s.34.
 22 A. Dereń, Zarządzanie prawami autorskimi w praktyce. Utwór architektoniczny jako przed-
miot prawa autorskiego, [w:] Prawo autorskie w kształceniu i badaniach naukowych architektów: 
I Konferencja Naukowa z cyklu Prawo Autorskie w Architekturze, Wrocław 10-11 kwietnia 2003, 
D. Sowińska (oprac. red.), Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2003, s. 59.
 23 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, s. 21-22. 
Należy jednakże zauważyć, że przy ocenie podobieństwa dzieł konieczne jest rozróżnienie na 
styl indywidualnego artysty, stanowiący kryterium oryginalności dzieła, a także na styl szkoły 
artystycznej lub styl danej epoki, wyznaczające dozwolone podobieństwo dzieł.
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nie stanowią jednakże plagiatu24. Styl Franka Lloyd Wrighta przejawia się z kolei 
w obiektach campusu Florida Southern College, zaprojektowanych przez Roberta 
A. M. Sterna. Trzy charakterystyczne budynki mają głębokie nadwieszenia i sko-
śną geometrię, przez co ujawniają swój Wright-owski charakter. Cret i Baillie Scot 
uważają, że projektowanie jest procesem, w którym autor automatycznie tworzy 
swój własny styl. Oznacza to, że wytwarza on swoje własne nawyki kreślarskie, 
częściej wykorzystuje swoje ulubione materiały, a także detale, czy nawet kolory. 
Można by rzec, „po ich dziele architektów poznacie”.

I tak, Zaha Hadid była prekursorką neofuturyzmu, który cechowały zaokrą-
glone formy, a także obłe, wydłużone kształty. Tymczasem, Santiago Calatrava, 
którego inspirację stanowi ciało ludzkie, tworzy projekty, które oznacza swoimi 
znakami firmowymi - do takich należy między innymi łagodna linia, smukłość 
konstrukcji, a także ażurowe elementy, dodające bryle lekkości.

Do prekursorów własnych oryginalnych idei czy pomysłów, zaliczyć możemy 
jeszcze wielu światowej sławy architektów, których dzieła stanowią inspirację- 
swoisty asumpt do wykreowania własnych idei. 

Można powiedzieć, że każdy architekt staje przed zadaniem, którego główną 
część stanowi wykreowanie pewnej nowej koncepcji, zdeterminowanej różnymi 
uwarunkowaniami. W przypadku tej samej kategorii obiektów bardzo często do 
czynienia mamy z różnego rodzaju zapożyczeniami elementów, rozwiązań lub 
modyfikacji wcześniej już powstałych budynków. Jak długo są one standardowe 
i nie wykazują twórczych elementów, pozostaje wątpliwym, czy stanowią przed-
miot prawa autorskiego. W przypadku dzieł wykazujących chociaż minimalną 
twórczość, ochrona przed wiernym kopiowaniem może dotyczyć integralnej 
całości utworu- ‘’kradzieży’’ natomiast poszczególnych „części twórczych” roz-
wiązań występujących w innym utworze można doszukiwać się w utworach 
o wysokim poziomie twórczości25.

Ochrona osobistych praw autorskich

Generalnie, prawa przysługujące twórcy utworu  dzieli się na prawa o charakterze 
osobistym i majątkowym. Na świecie zasadniczo uznaje się, że obie kategorie 

 24 P. Zieliński Inspiracja kontra plagiat/ ring opinii, Zawód:Architekt, Ogólnopolski Magazyn 
Izby Architektów RP, 2015, s.31.
 25 J. Góra, Prawa autorskie w  ARCHITEKTURZE – Już to gdzieś wid-
ziałem, czyli plagiat architektoniczny, 2012 r, http://www.ipblog.pl/2012/12/
prawa-autorskie-w-architekturze-juz-to-gdzies-widzialem-czyli-plagiat-architektoniczny/
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praw autorskich wzajemnie się przenikają i krzyżują, nie istnieje zatem wyraźna 
granica między nimi. Jednakże w niektórych porządkach prawnych, w tym 
w polskim, ustawodawstwo przyjmuje specyficzną, dualistyczną konstrukcję, 
która wyraźnie rozróżnia i rozgranicza autorskie prawa osobiste od autorskich 
praw majątkowych. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do autorskich praw 
majątkowych, w  przypadku autorskich praw osobistych nie istnieje żadna 
forma czynności prawnej pozwalająca na przypisanie autorstwa innej osobie 
niż samemu twórcy26. 

Zgodnie z art. 16 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, autor-
skie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu 
się lub zbyciu więź twórcy z utworem. W wyroku z dnia 21.03.2014 r.27 Sąd 
Najwyższy wyjaśnił, iż owa więź rozumiana jest jako „stosunek autora do dzieła, 
wynikający z psychicznego, emocjonalnego i intelektualnego związku z utwo-
rem”. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza, „więź twórcy z autorem jest nadrzędnym 
autorskim dobrem osobistym, który istnieje ze względu na każdy utwór i oznacza 
całość niemajątkowych wartości dla twórcy”28. Ogół autorskich praw osobistych 
chroni zatem „intelektualny” związek twórcy z autorem, zapewniając mu więc 
w szczególności prawo do autorstwa i oznaczenia utworu własnym nazwiskiem.

Chociaż art. 16 pr. aut. nie definiuje pojęcia „więź twórcy z utworem”, to 
wymienia za to otwarty („w szczególności”) katalog uprawnień, które chronią 
„więź twórcy z utworem”. Są to, między innymi:
1. prawo do autorstwa utworu
2. prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo 

do udostępniania go anonimowo
3. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu29 (tzw. prawo do integral-

ności utworu)
4. prawo do rzetelnego wykorzystania utworu 30

 26 M. Kozak-Janik, Ochrona praw autorskich architekta, 2011, http://www.architektura.info/
index.php/wiadomosci/zagadnienia_prawne/ochrona_praw_autorskich_architekta2
 27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.03.2014 r., sygn.. akt.:  IV CSK 407/13, Lex nr 1480340.
 28 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, 
s. 106.
 29 Oznacza, że publikowanie i rozpowszechnianie dzieła może nastąpić tylko w takiej postaci, 
jaka została mu nadana przez twórcę (dotyczy to również tytułu utworu). Nie chodzi przy tym 
o każdą zmianę elementu treści lub formy utworu narusza prawo do integralności lecz tylko 
o zmianę, która zrywa lub „osłabia” więź twórcy z utworem.
 30 Stanowi generalny zakaz wykorzystywania dzieła w sposób, który może wprowadzić 
odbiorcę w błąd co do charakteru danego utworu.
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5. prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności31

6. prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu32.
Na marginesie warto zauważyć, że wyjątkowo ciekawie prezentują się niektóre 

osobiste uprawnienia na tle utworów architektonicznych. Po pierwsze, w przy-
padku prawa do integralności, można podać przykład przemalowania obiektu, 
lub zmiany charakterystycznego elementu bez zgody twórcy- np. dachu czy 
rozłożystego balkonu. Z kolei zaaranżowanie pierwotnej bryły kościoła na sklep 
wielkopowierzchniowy stanowiłoby najpewniej naruszenie prawa do rzetelnego 
wykorzystania utworu. 

Przechodząc do pojęcia plagiatu, stanowi on potocznie tak zwaną „kradzież 
intelektualną”33, w zakresie prawa autorskiego pojęcie to oznacza skopiowanie 
cudzego utworu wraz z przypisaniem sobie prawa do autorstwa ukrywając przy 
tym pochodzenie splagiatowanego utworu34. Co więcej, interpretowany jest jako 
umyślny zabieg polegający na dokładnym odwzorowaniu elementów utworu, 
stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Plagiaty można, w zależności od 
sposobu wykorzystania cudzego utworu, podzielić na: jawne i ukryte. Plagiat 
jawny polega na przejęciu cudzego utworu w całości lub w znacznej jego części 
w niezmienionej postaci lub ze zmianami, które są niewielkie.  Plagiat ukryty zaś 
wyraża się w reprodukcji cudzego utworu w istotnych elementach jego treści, lecz 
w postaci mniej lub bardziej przekształconej35. Warto pamiętać, że plagiat zawsze 
związany jest z naruszeniem autorskich praw osobistych, niekoniecznie jednak 
stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych36. W dziedzinie architek-
tury zjawisko plagiatu jest w naturalny sposób trudniejsze do zidentyfikowania 
niż w innych dziedzinach, gdyż ciężko obiektywnie określić dozwolony zakres 
modyfikacji cudzych dzieł. 

Ustawa przewiduje szereg przepisów cywilnych celem ochrony osobistych 
praw autorskich. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim:

 31 Uprawnienie to pozwala twórcy na podjęcie decyzji o tym, kiedy jego dzieło jest ukończone 
i tym samym gotowe do przedstawienia szerszej publice. 
 32 Oznacza prawo twórcy do stałego nadzoru nad tym, w jaki sposób jest wykorzystywane 
dzieło jego autorstwa.
 33 R. Zenderowski, Plagiat. Istota – rodzaje – skutki (w odniesieniu do prac pisemnych na 
studiach wyższych), Instytut Politologii, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
Warszawa 2008, s. 1.
 34 J. Baluch, P. Gierowski: Czesko-polski słownik terminów literackich, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 285. 
 35 M. Mozgawa, J. Radoniewicz, Prawnokarne aspekty prawa autorskiego, Instytut wymiaru 
sprawiedliwości, Warszawa 2002, s. 4- 5.
 36 T. Grzeszak, Zagadnienie plagiatu. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warsza-
wskiego, Warszawa 2008, s. 2.
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Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działa-
niem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia 
może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności 
potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne 
oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd 
może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił 
odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

O ile jednak w przypadku utworu literackiego czy muzycznego, wymienione 
wyżej sankcje są jasne i klarowne, to w przypadku naruszenia praw autorskich 
do utworów architektonicznych, wystąpić mogą liczne problemy natury prak-
tycznej. Tytułem przykładu, „usunięcie skutków” naruszenia mogłoby się obja-
wiać jedynie poprzez wyburzenie danego obiektu, co może być jednak rodzić 
pytania o kolizję z prawem publicznym (np. w kwestii uzyskania odpowiednich 
pozwoleń).

Również odpowiednie przepisy karne chronią autorskie prawa osobiste (arty-
kuły od 115 do 122 ustawy o prawie autorskim), stanowiąc, że w określonych 
wypadkach ich naruszenie stanowi przestępstwo podlegające karze grzywny, 
ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia. Przestępstwo plagiatu zostało 
zawarte w art. 115 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem: „Kto przywłaszcza sobie 
autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego 
utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

Pomimo szerokiej ochrony prawnej, jaką zapewnił twórcom utworów usta-
wodawca, nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zaistniałe podobieństwo 
utworów jest wynikiem plagiatu, czy jedynie inspiracji. Ze względu na specyfikę 
twórczości architektonicznej, granica pomiędzy kopiowaniem i inspiracją jest 
bardzo trudna do ustalenia. Zdaniem Piotra Fokczyńskiego, „wszystkie podo-
bieństwa formy i detalu, przetworzone i w oryginalny, autorski sposób połączone 
ze sobą i układem funkcjonalnym obiektu, nie wykraczają poza pojęcie inspi-
racji”37. W myśl tej tezy, plagiat rozumieć można jako dokładne odwzorowanie 
cudzego utworu bez wprowadzenia weń żadnych zmian. Jednakże rzadko zdarza 
się, że architekt celowo powiela cudze elementy, gdyż specyfiką jego zawodu jest 
ciągłe dążenie do twórczych i indywidualnych kreacji, których autentyczność 
i poziom świadczą o jego warsztacie. Utwory wykazujące podobieństwo należy 

 37 P. Fokczyński, Inspiracja kontra plagiat/ ring opinii, Zawód: Architekt, Ogólnopolski 
Magazyn Izby Architektów RP, 2015, s. 32.
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zatem porównywać ze sobą  na podstawie elementów wspólnych, pierwotnych 
koncepcji, a także motywów ich powstania oraz wszelkich czynników, mających 
wpływ na ostateczną formę. Ciekawe stanowisko obiera architekt Wojciech 
Gwizdek stawiający tezę: „Jeśli idea i rozwiązania są kopią innego projektu, 
a różnice dotyczą tylko rozmiarów, dostosowania się do kształtu działki uwarun-
kowań przestrzennych, to mamy do czynienia z plagiatem. Jeśli natomiast autor 
inspirował się wieloma różnymi pomysłami z innych projektów, to możemy już 
chyba mówić o przetworzeniu, czyli o inspiracji, a nie o plagiacie”38. Uznaje się, że 
każdy indywidualny pomysł ma swoją genezę- w dziedzinie architektury podlega 
on wymaganiom odpowiednim dla otoczenia, miejsca i ludzi. Podobieństwo 
pewnych koncepcji wynika często ze względu na fakt, że na ich powstanie miały 
wpływ podobne czynniki. Na marginesie warto podkreślić rolę przechowywa-
nia pełnej dokumentacji projektu (wraz ze wszelkimi istotnymi, wstępnymi 
szkicami), gdyż zawiera ona często dowody na niezależność i indywidualny 
charakter utworu, a także zawarty w niej proces zmian, którego wynikiem jest 
efekt końcowy- finalne ujęcie utworu. 

Plagiat w architekturze- analiza przypadku.

Cechami indywidualnymi i nowatorskimi najczęściej cieszą się obiekty uży-
teczności publicznej - muzea, stadiony, wieżowce, hotele czy teatry. To one 
stanowią wizytówkę miast, bywają rozpoznawalne. Częściej też zachodzi ich 
wzajemna ocena pod względem podobieństwa, co miało chociażby miejsce 
w przypadku projektu biurowców KTW (aktualnie wznoszony w Katowicach 
zgodnie z projektem Medusa Group) oraz „De Rotterdam” w Holandii (twór-
czości samego Rem’a Koolhaas’a). Obiekty są do siebie podobne dlatego, że 
zastosowano w nich identyczny zabieg, polegający na przesunięciu względem 
siebie brył ułożonych jedna na drugiej. W odpowiedzi na pytanie, czy mamy tu 
do czynienia z zapożyczeniem, należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Chociaż 
główna idea (przesunięcia brył) jest w obu prezentowanych sytuacjach podobna 
to jej ujęcie i całokształt ma charakter bardzo indywidualny. Zapytany o czer-
panie inspiracji z projektu Koolhaasa, współtwórca projektu Przemo Łukasik, 

 38 W. Gwizdak, Inspiracja kontra plagiat/ ring opinii, Zawód: Architekt, Ogólnopolski Mag-
azyn Izby Architektów RP, 2015, s. 32.
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stanowczo zaprzeczył. Zadeklarował natomiast, że u podstaw ich pomysłów leży 
najczęściej nic więcej, jak tylko „czerpanie z obserwacji życia”39.

Nie należy do rzadkości, że dwa podobne do siebie obiekty powstają zupełnie 
niezależnie. Dobrym tego przykładem są wieżowce Torre Agbar (Jeana Nouvela) 
i The Gherin (Normana Fostera)40. I choć pod względem kształtu są do siebie 
bardzo podobne, to ich realizacja odbywała się równocześnie, co najprawdopo-
dobniej wyklucza plagiat. 

Natomiast Museum of Liverpool można uznać za pewnego rodzaju kopię 
budynku The Maxxi Museum, zaprojektowanego przez wspomnianą już wcze-
śniej Zahę Hadid. Część budynku znajdująca się najwyżej, z charakterystycznym 
przeszkleniem elewacji frontowej stanowi najbardziej wyróżniający się element 
budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania w projekcie muzeum w Liverpoolu 
niewątpliwie nawiązuje do projektu Zahy Hadid. Inspirowany bryłą muzeum 
w Liverpool’ u mógł być także „Dom Autorodzinny„ Roberta Koniecznego. Moim 
zdaniem jednak, pomimo uderzającego podobieństwa, dokładna analiza obu 
obiektów pozwala wyeliminować podejrzenie plagiatu. W każdym z obiektów 
widać autorskie ujęcie utworu objawiające się zmianą kształtu poszczególnych 
elementów, ich skali, dodatkowymi elementami utworu, specyficznym wkom-
ponowaniem w otoczenie, jak również znaczącą modyfikacją ułożenia dwóch, 
głównych części. 

The Maxxi Museum (Zaha Hadid)     Museum of Liverpool (3XN)41

 39 P. Łukasik, Projektanci o biurowcach KTW: będzie nas można ocenić za kilka lat, 2016, http://
katowice24.info/projektanci-o-biurowcach-ktw-bedzie-nas-mozna-ocenic-za-kilkanascie-lat/.
 40 P. Czaja Jeszcze inspiracja, czy już kopia? Plagiat w architekturze, 2016.
ttp://www.bryla.pl/bryla/56,85298,20522602,the-gherkin-torre-agbar,,7.html.
 41 http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,20522602,the-maxxi-museum-museum-of-liver-
pool,,6.html
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Dom autorodzinny / autor: KWK Promes

Swojego plagiatu doczekał się natomiast polski pawilon na Wystawę Expo 
2010. Niedługo po zakończeniu wystawy został skopiowany w całości wraz 
ze wszystkimi detalami. Budynek, będący wiernym odwzorowaniem obiektu, 
powstał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niezmiennym pozostał nawet 
wzór charakterystycznej „wycinanki’’ fasady42. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na bardziej aktualny przykład z naszego kraju. 
9 marca 2015 roku wydany został werdykt konkursu na opracowanie koncepcji 
architektonicznej Panteonu- Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych miesz-
czącego się na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Pro-
jekt bardzo zbliżony do zwycięskiego złożono wcześniej w konkursie na gmach 
krematorium w Sztokholmie43 co poddało wątpliwość jego autentyczność. I choć 
sami autorzy zaprzeczali czerpaniu z niego inspiracji, to podobieństwo było 
wyraźne, co skutkowało odebraniem nagrody twórcom zwycięskiego projektu. 
Warto jednak zauważyć, że samo podobieństwo, nawet łudzące, niekoniecznie 
musi przesądzać o zaistnieniu plagiatu. 

Mauzoleum w Warszawie44           Gmach Krematorium w Sztokholmie45

 42 M. Domagalski Architektoniczny plagiat raczej postoi, 2016, http://www.rp.pl/
artykul/484962-Architektoniczny-plagiat-raczej-postoi.html
 43 Plagiat w architekturze czy inspiracja?, 2015 ,  http://sztuka-architektury.pl/article/3029/
plagiat-w-architekturze-czy-inspiracja
 44 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17553571,Mauzoleum__ktore_ma_pow-
stac_na_Powazkach__to_plagiat_.html
 45 http://wyborcza.pl/51,75410,17553571.html?i=7
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Najczęściej do sytuacji, w których posądza się o „kradzież” pomysłu dochodzi 
właśnie podczas konkursów, ponieważ wgląd do projektów jest znacznie bardziej 
ułatwiony poprzez rozpowszechnianie ich w środkach masowego przekazu. Sytu-
acja jest o tyle powszechniejsza, że projekty te nie są jeszcze w stanie realizacji. 

Należy pamiętać, że zjawisko nietwórczego odwzorowania obiektu cudzego 
autorstwa należy oceniać nie tylko przez pryzmat potencjalnej kradzieży wła-
sności intelektualnej twórcy, ale również szkody wyrządzanej architekturze per 
se. Z uwagi na roszczenia poszkodowanego autora pierwotnego obiektu, w przy-
padku dzieła będącego plagiatem może dojść nawet do jego wyburzenia. Tak też 
się stało w przypadku chińskiej kopii sławnej kaplicy La Ronchamp  zaprojek-
towanej przez Le Corbusiera. Została ona dokładnie odwzorowana w mieście 
Zhengzhou, a ponieważ działanie to było zamierzonym, skopiowany budynek 
poddany został wyburzeniu po interwencji przedstawicieli fundacji zmarłego46. 
Przypadek ten nie należy do odosobnionych - na terenie Chin można wskazać 
także wiele mniej lub bardziej wiernych „kopii architektonicznych”: austriackie 
miasteczko Hallstadt, wieżę Eiffla, Tower Bridge, a nawet nowojorski Manhatann. 

Kaplica w La Ronchamp (Le Corbusier), fot. m-louis, Flickr, CC BY-SA 2.0    

Kopia kaplicy Le Corbusiera w chińskim Zhengzhou47           Kościół „Arka Pana” (Wojciech Pietrzyk)48 

 46 M. Kruczkowska, Made in China, 2013 , http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,
14299540,Wenecja_made_in_China.html?disableRedirects=true
 47 fot. caipcaip.blogspot.co.uk
 48 cracow-foxx.flog.pl
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W przeciwieństwie do chińskiej kopii, paryska kaplica La Ronchamp stanowić 
mogła inspirację np. dla krakowskiej „Arki Pana”. Ocena tego, czy obiekt danego 
rodzaju stanowi celową kopię czy tylko inspirację rozstrzygany jest każdorazowo 
na drodze prawnej. 

Sytuacja bardziej wątpliwa miała miejsce w przypadku wrocławskiego sta-
dionu, który powstał przy okazji Euro 2012. Wykazuje on mianowicie, bardzo 
duże podobieństwo do Hali Zenith w Strasburgu. Firma JSK, będąca projektan-
tem stadionu twierdzi, że inspiracją dla niech były jedynie chińskie lampiony 
i sieci rybackie49, co również może budzić wątpliwości, ze względu na fakt, iż 
Wrocław nie leży ani nad morzem, ani też blisko mu do chińskiej kultury. Co 
ciekawe, sam autor strasburskiej Hali, Massimiliano Fuksas, nie miał pretensji, 
że stadion jest do niej łudząco podobny, gdyż jak zauważył, zapożyczenia są 
czymś naturalnym. Podobnego zdania jest architekt Krzysztof Giemza, który 
uważa, iż czerpanie z otaczającego nas świata kultury i dzieł innych twórców 
jest immanentną cechą pracy architekta50. Jednakże osobiście ograniczyłabym 
to do stwierdzenia, iż w celu projektowania na miarę czasów współczesnych 
należy nieustannie poszerzać horyzonty i być na bieżąco z tym, co projektuje 
się na świecie. Świadomość dobrej architektury stanowi ważną podstawę i daje 
tym samym asumpt do tworzenia własnych koncepcji. 

Kolejnymi przykładami obiektów, których podobieństwo jest bardzo 
widoczne są Stadion Narodowy w Warszawie i stadion w Kapsztadzie. I choć 
różni je otoczenie, ilość pierścieni, podniesień trybun, konstrukcja dachu (war-
szawski wisi na linach, kapsztadzki jest przykryty pofałdowaną membraną) to 
ogólne wrażenie wykazuje ich duże podobieństwo. Stadiony mają dużo elemen-
tów wspólnych wynikających z ich funkcji, jednakże kiedy wykorzystanych jest 
więcej niż to konieczne wzorów z oryginału, można mówić już o kopiowaniu51.

 49 J. Dymkowski Nasz stadion Narodowy ma bliźniaka w RPA, 2008,  http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4903939.html.
 50 K. Giemza, Inspiracja kontra plagiat/ ring opinii, Zawód: Architekt, Ogólnopolski Magazyn 
Izby Architektów RP, 2015, s.30.
 51 Ibidem, s. 30.
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 Stadion Narodowy   /         Sadion w  Kapsztadzie52

Pracowni Estudio Barozzi Veiga z Barcelony zarzucano, że ich zwycięski 
projekt konkursowy Filharmonii Szczecińskiej jest łudząco podobny do projektu 
autorstwa Clausa en Kaan, architekta z Holandii, który wcześniej brał udział 
w podobnym konkursie. Dopiero po gruntownym przeanalizowaniu wszystkich 
elementów stwierdzono, że do zapożyczenia z projektu Clausa nie doszło. Zanim 
jeszcze doszło do ostatecznego rozwiązania sprawy, przedstawiciele środowiska 
prawniczego i architektonicznego podkreślali, że trudno jest nakreślić wyraźną 
granicę między inspiracją i plagiatem. Tym co stanowiło wyróżnik dla projektu 
Estudia Barozzi Veiga była, elegancja i efekt końcowy wynikający z odpowied-
niego układu znanych elementów, które nadały bryle lekkości. 

Do innych projektów wykazujących podobieństwo możemy zaliczyć także 
projekt Dupain- Bygningen (ARM Archicture) i projekt hotelu Arlanda (BIG), 
stworzonych na takiej samej zasadzie, polegającej na wykorzystaniu paneli, 
które widziane z oddali tworzą obraz. Należy tu jednakże zauważyć, że zgodnie 
z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 lutego 
1999 r.53 „Ochrona prawo autorska nie rozciąga się na sam proces twórczy, metodę 
twórczą czy technikę zastosowaną przy tworzeniu dzieła”. Ukazany na zdjęciach 
poniżej przypadek, może wzbudzać wątpliwości co do słuszności tej tezy.

 

 52 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4903939.html?utm_source=facebook.
com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Komentarze.
 53 Wyrok NSA w Lublinie z dnia 12 lutego 1999 r.,ISA/LU 29/98.
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Dupain- Bygningen (ARM Archicture)           /                   Projekt Hotelu Arlanda (BIG)54

Wolne licencje - trzecia droga?

W architekturze w ostatnich latach pojawił się nowy pomysł ochrony autorstwa 
projektów, a mianowicie wprowadzenie licencji Creative Commons. Nowa idea 
ma na celu wspieranie wolnej kultury poprzez produkcję i wymianę utworów 
traktowanych jako dobro wspólne. Powszechny kult posiadania i własności 
zastępowany jest ideą współdzielenia się i współpracy. Geneza jej znajduje się 
w idei open source, która dominuje w świecie informatyki- programy powstają 
jako efekt współpracy wolontariuszy i ekspertów, a finalnie są przez autorów 
udostępniane darmowo55. W świecie architektury idea ta znalazła zastosowanie 
właśnie dzięki Creative Commons: „projektanci chcą odpowiadać na potrzeby 
społeczne, ale nie chcą, aby jakaś firma z Zachodu brała ich pomysły i czerpała 
z nich profity. Dlatego Creative Commons stworzyło licencję dla krajów roz-
wijających się”- mówił podczas jednego z wykładów TED Cameron Sinclair56. 
Licencja ta powstała w myśl zasady ‘’pewne prawa zastrzeżone”, w której to twórca 
określa warunki, na których udostępnia swoje utwory. Jest to alternatywa wobec 
reguły ‘’wszystkie prawa zastrzeżone” (all rights reserved), która może czasami 
niepotrzebnie ograniczać możliwość twórczego korzystania z dóbr kultury. 
Przykładem może być „Architecture for Humanity” - projekt stworzony przez 
Cameron Sinclair i Kate Stohr udostępniający wszelkie potrzebne informacje, 
które pomogą w wybudowaniu domu przy zastosowaniu standardów ekolo-
gicznego wykorzystania surowców. Nanohabitatem Opensource jest natomiast 

 54 http://www.bryla.pl/bryla/56,85298,20522602,dupain-bygningen-arlanda-hotel,,10.html
 55 PropertyDesign.pl, Między plagiatem, a inspiracją, 2017, http://www.propertydesign.pl/
design/185/miedzy_plagiatem_a_inspiracja,13256.html. 
 56 Ibidem.
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projektem, który powstał w Polce już parę lat temu i zgodnie z którym, wybudo-
wano 25-metrowy drewniany budynek w Laskowicach Pomorskich. Architekt 
udostępnił w sieci cały proces budowy, umożliwiając tym samym odtworzenie 
go wszystkim zainteresowanym.

Podsumowanie 

Reasumując, trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że dorobek artystyczny 
i intelektualny ludzkości powstaje w wyniku ciągłego przetwarzania wcześniej 
już istniejących utworów. Ze względu na specyfikę twórczości architektonicznej, 
która szczególnie polega na ciągłym czerpaniu inspiracji z otaczającego świata 
kultury i dzieł innych twórców, plagiat w architekturze jest zjawiskiem trudnym 
do zidentyfikowania i każdy przypadek należy analizować w sposób kazuistyczny. 
W tym celu należy po pierwsze ocenić, czy pierwotne dzieło architektoniczne 
stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a zatem czy przejawia elementy 
twórczości, z uwzględnieniem omawianej problematyki stylu. Ponadto, należy 
odpowiedzieć na pytanie, czy oceniany przez pryzmat potencjalnego naruszenia 
praw autorskich obiekt architektoniczny jest plagiatem, czy może jedynie inspi-
racją (i jakie są jej granice). I choć treść międzynarodowego prawa autorskiego 
jest dość restrykcyjna, to jego praktyczne zastosowanie w dziedzinie architektury 
pozostawia wiele do życzenia. Szeroko bowiem zakrojona, międzynarodowa ana-
liza przypadku dowodzi, że granica między jednym i drugim pojęciem pozostaje 
płynna. Zastosowanie podobnych elementów może ograniczać się jedynie do 
inspiracji, wtedy gdy wyraźnie wykazują one osobiste ujęcie innego twórcy, są 
wynikiem autonomicznego procesu twórczego. Podsumowując powyższe roz-
ważania, celem uniknięcia plagiatu należy w sposób uzasadniony i nowatorski 
wykreować własny utwór oparty na wzajemnej relacji funkcji i formy, wynikający 
również z uwarunkowań terenu, które dla każdego miejsca są zdaniem prof. Ewy 
Kuryłowicz „niepowtarzalne jak  linie papilarne” i zapewniają autentyczność 
projektu57. Warto zwrócić także uwagę na nowy trend w zakresie korzystania 
z wolnych licencji takich jak Creative Commons, które de facto nie stanowią alter-
natywy dla prawa autorskiego, ale uzupełniają istniejący system i umożliwiają 
swoistą „otwartość” elementów w ramach funkcjonującego porządku prawnego. 

 57 E. Kuryłowicz, Inspiracja kontra plagiat/ ring opinii, Zawód:Architekt, Ogólnopolski 
Magazyn Izby Architektów RP, 2015, s.31.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie problemu plagiatu w  architekturze. Aby stwierdzić 
czy zaistniał, należy uprzednio ocenić czy pierwotne dzieło stanowi przedmiot prawa 
autorskiego, a  zatem czy posiada elementy twórczości. Następnie należy przeanali-
zować czy utwór stanowi plagiat czy też może pozostaje jedynie inspiracją. Autor na 
wybranych przykładach dokonuje szczegółowej analizy starając się  określić granicę 
pomiędzy tymi pojęciami.

Słowa kluczowe: plagiat, architektura, utwór architektoniczny

Summary
The aim of this article is to present the problem of plagiarism in architecture. In order 
to determine whether plagiarism has occurred, it is necessary to assess in advance 
whether the original work is the subject of copyright and thus whether it has elements of 
creativity.  Then it is crucial to analyze whether the building is a plagiarism or whether 
it remains merely an inspiration. The author analyzes selected examples and tries to 
determine the boundary between those terms.
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Łukasz Chyla

Uwagi na tle kolizji zasad 
prejudycjalności i prawdy 
materialnej w kontekście wznowienia 
postępowania w arbitrażu
Remarks on the collision of the principle of preliminary ruling and the 
principle of material truth in the context of the public order clause in 
arbitration

Wprowadzenie

W głośnym orzeczeniu z 13.04.2011 r.1 Sąd Najwyższy postawił dwie wyjątkowo 
kontrowersyjne tezy. Po pierwsze jego zdaniem, sąd polubowny związany jest 
mocą wiążącą prawomocnie uznanego wyroku innego sądu polubownego lub 
sądu państwowego. Po drugie, dopuścił on możliwość sięgnięcia w drodze analo-
gii do tzw. „właściwych przyczyn restytucyjnych” z art. 403 § 2 k.p.c., w przypadku 
postępowania w przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. 

Pierwsze twierdzenie nawiązuje do niezwykle kontrowersyjnej kwestii 
dopuszczalności zastosowania zasady prejudycjalności orzeczeń sądowych (mocy 
wiążącej, prawomocnego związania) do postępowania przed sądem polubow-
nym. Choć zasada ta stanowi w systemie sądownictwa powszechnego istotną 
gwarancję pewności i stabilności rozstrzygnięć sądowych (a przez to całego 
obrotu prawnego, w tym prawa do sądu), istnieje szereg przyczyn dla których jej 
stosowanie do postępowania arbitrażowego wzbudza w doktrynie wątpliwości. 

Druga teza jest z  kolei o  tyle zastanawiająca, że zgodnie z  literalnym 
brzmieniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przepisy o wzno-
wieniu postępowania nie znajdują zastosowania do postępowania przed sądem 

 1 Wyrok SN z 13.04.2012 (ICSK 416/11), OSNC 2012/10/121, Biuletyn SN 2012/6/13.
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polubownym- z wyjątkiem wąskiego zakresu wprowadzonego nowelizacją 1 
stycznia 2016 r.2 (wznowienie postępowania w przedmiocie uchylenia wyroku 
sądu polubownego oraz wznowienie postępowania w przedmiocie uznania lub 
stwierdzenia wykonalności wyroków zagranicznych). W doktrynie zdarzały 
się już co prawda opinie uznające taki stan rzeczy za niepożądany- a w braku 
odpowiednich działań ustawodawcy- proponujące znalezienie odpowiedniego 
rozwiązania na gruncie obowiązujących przepisów. Niemniej jednak, dopiero 
powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego nadało rozważaniom tym zupełnie 
nowy wymiar.

Kwestie te stały się przedmiotem szczególnych kontrowersji tym bardziej, że 
wydane przez Sąd Najwyższy orzeczenie z 13.04.2011 r. stanęło w opozycji do 
wcześniejszej linii orzeczniczej, reprezentowanej wyrokiem Sądu Najwyższego 
z dnia 26.11.2008 r.3. Ponieważ oba powyższe zagadnienia są ze sobą ściśle 
powiązane, dla pełniejszego zrozumienia niniejszego opracowania konieczna jest 
krótka analiza obydwu wyroków, wraz z pobieżnym zaprezentowaniem rozwa-
żań dotyczących zagadnienia prejudycjalności w postępowaniu arbitrażowym. 

Tajfun Real sp. z.o.o. przeciwko Exatel S.A.- czyli 
historia słynnej umowy najmu.

Tocząca się przez ponad 10 lat sądowa batalia pomiędzy Tajfun Real sp. z.o.o. 
(powód), a Exatel S.A. (pozwany) obnażyła liczne problemy dotyczące wzajemnej 
relacji sądownictwa polubownego oraz sądownictwa powszechnego w Polsce. 
W sprawie tej strony zawarły 5-letnią umowę najmu biurowca, by następnie za 
pomocą aneksu przedłużyć jej trwanie o kolejne 5 lat. Pozwany kwestionował 
jednak ważność aneksu ze względu na fakt, że brakowało wymaganej dla tej 
czynności prawnej uchwały wspólników spółki powoda. W związku z zapisem 
na sąd arbitrażowy, w obliczu zaistniałego sporu wydany został więc najpierw 
prawomocnie uznany wyrok sądu polubownego o charakterze ustalającym 
(przesądzający o ważności aneksu do umowy najmu nieruchomości) a dopiero 
później, w odrębnym postępowaniu (w sprawie o zapłatę) wyrok stojący z nim 
w sprzeczności. Brak koherencji obu orzeczeń wynikał z faktu, że ważność 

 2 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem 
polubownych metod rozwiązywania sporów, Dz.U. 2015 poz. 1595.
 3 Wyrok SN z 26.11.2008 (III CSK 163/08), LEX nr 479315.
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uznanej pierwotnie za wiążącą strony umowy najmu została post factum zakwe-
stionowana w odrębnym postępowaniu karnym. 

Oddalenie w związku z wykryciem sfałszowanego dokumentu późniejszego 
powództwa o zapłatę przez sąd polubowny, poskutkowało złożeniem przez stronę 
powodową skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny- 
z powodu naruszenia klauzuli porządku publicznego przez nieuwzględnienie 
przez sąd arbitrażowy mocy wiążącej wyroku ustalającego, stanowiącego tym 
samym prejudykat w sprawie. Po odmowie uchylenia wyroku przez Sąd Okrę-
gowy, a następnie po oddaleniu apelacji przez Sąd Apelacyjny sprawa, w wyniku 
skargi kasacyjnej, trafiła przed oblicze Sądu Najwyższego. Za jej podstawę przy-
jęto naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 1206 § 2 pkt 6 k.p.c. w zw. 
art. 1212 §1 k.p.c., art. 365 § 1 k.p.c., art. 1184 § 2 zd. 2 k.p.c. oraz art. 1184 § 1 
k.p.c., art. 2 Konstytucji RP, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust.1 EKPCZ 
(Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)4. Skarżący uznał, że nieuwzględnienie 
przez sąd polubowny wcześniejszego, uznanego prawomocnie wyroku o cha-
rakterze prejudycjalnym, stanowi naruszenie podstawowych zasad porządku 
prawnego RP. Na mocy klauzuli porządku publicznego z art. 1206 § 2 pkt k.p.c. 
późniejszy wyrok winien według tego zostać uchylony, a tym samym- trwale 
usunięty z obrotu prawnego.

Stanowisko Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z wcześniej obowiązującą linią orzeczniczą, przede wszystkim z uwagi 
na funkcjonujące orzeczenie SN z 26.11.2008 r. (III CSK 163/08), sąd polubowny 
nie był dotychczas związany prawomocnymi orzeczeniami innych sądów. Po 
pierwsze, jak twierdził wtedy SN, przepisy art. 365 k.p.c. oraz 366 k.p.c. znaj-
dują zastosowanie jedynie do wyroków sądów powszechnych, co wynikać ma 
z faktu, że sformułowanie „sąd” odnosi się jedynie do sądu państwowego, a nie 
polubownego. Po drugie, jak wskazywał wówczas SN, sąd polubowny nie jest 
związany przepisami procedury cywilnej, co wynikać ma z kolei z art. 1184 § 2 
zd. 2 k.p.c. Strony mogą zatem swobodnie kształtować przebieg postępowania 
przed sądem arbitrażowym, będąc jednocześnie związane jedynie normami ius 
cogens części piątej kodeksu postępowania cywilnego (art. 1184 § 1 k.p.c.), do 
których nie należy rzekomo zasada prejudycjalności z art. 365 k.p.c.

 4 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
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Tendencja ta uległa jednak zmianie w wyniku wyroku Sądu Najwyższego z 13 
kwietnia 2011 r., kiedy to SN, wskazując na istotę zasady mocy wiążącej prawo-
mocnych wyroków i jej wpływ na pewność obrotu, uznał jej zastosowanie do 
sądownictwa polubownego. Według SN, fakt, że zgodnie z art. 175 Konstytucji RP 
sprawowanie wymiaru sprawiedliwości leży w gestii sądownictwa powszechnego, 
nie ujmuje doniosłej roli sądów polubownych dla rozstrzygania sporów między 
stronami. Jak uznał SN, skoro orzeczenie sądu państwowego stwierdzające wyko-
nalność wyroku sądu arbitrażowego lub uznające go powoduje przyznanie temu 
wyrokowi moc równą orzeczeniom sądów państwowych na mocy art. 1212 § 
1 k.p.c.5, lege non distinguente, w braku jakichkolwiek legislacyjnych wyjątków, 
powinno stosować się doń także postanowienia art. 365 § 1 k.p.c.6. Co więcej, 
art. 1184 k.p.c. nie znajduje wcale zastosowania do zasady mocy wiążącej, ponieważ 
zasada ta dotyczy skutków jakie wywołuje prawomocny wyrok sądu, a nie samego prze-
biegu postępowania przed sądem. Przede wszystkim zaś, zasada prejudycjalności 
orzeczeń stanowi naczelną zasadę procesu cywilnego, a więc jej nieuwzględnie-
nie w postępowaniu arbitrażowym powinno skutkować odmową uznania lub 
stwierdzenia wykonalności „późniejszego” wyroku (1214 § 3 pkt 2 k.p.c.), lub też 
jego uchyleniem przez wzgląd na zastosowanie klauzuli porządku publicznego 
z art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.7. Do zadań sądu państwowego należy bowiem stanie 
na straży pewności obrotu prawnego, a tym samym niedopuszczenie do sytuacji, 
w której w obrocie znajdują się dwa wzajemnie sprzeczne orzeczenia. Rozumo-
wanie przeciwne prowadziłoby do orzeczniczego chaosu, który godziłby nie tylko 
w powagę wymiaru sprawiedliwości, ale też zaufanie do sądów, a także państwa 
prawnego. Z omawianego wyroku SN wynikać ma konkluzja, że przynajmniej 
sąd państwowy, pochylający się nad wyrokiem sądu polubownego w ramach któ-
regoś z postępowań post-arbitrażowych, powinien być związany prawomocnym 
orzeczeniem innego sądu państwowego uznającym lub stwierdzającym wyko-
nalność wcześniejszego wyroku sądu polubownego- w tej samej sprawie między 
tymi samymi stronami8. Na marginesie warto wspomnieć, że wciąż istnieje 
wątpliwość w zakresie źródła potencjalnego zobowiązania sądu polubownego do 
uszanowania mocy prawnej wiążącej orzeczenia sądu polubownego wydanego 

 5 A. Zieliński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 
2012, s. 1703.
 6 A. Olaś, Glosa do wyroków SN: z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11 oraz
z dnia 26 listopada 2008 r., III CSK 163/08. SP-E, 2013, s. 221.
 7 A. Szczęśniak, Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2012 r.,I CSK 416/11, OSP 2014/1/1, 
s. 9-10.
 8 S. Frejowski, Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2012 r., CSK 416/11. Glosa, 2013, s. 63.
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wcześniej. A. Szczęśniak zauważa, że rozumowanie SN prowadzi w efekcie do 
tego, że sam sąd polubowny jest związany wydanym wcześniej i prawomocnie 
uznanym orzeczeniem sądu polubownego jedynie pośrednio, a zobowiązanie 
to wynika z obowiązku arbitrów do zapewnienia wykonalności rozstrzygnięcia 
dokonanego między stronami przed sądem polubownym zgodnie z regułami 
należytej staranności (zaczepionymi w regulaminach sądów arbitrażowych lub 
kodeksach etyki arbitrów) 9. Niektórzy komentatorzy, jak K. Weitz, opowiadają 
się jednak za bezpośrednim związaniem sądu polubownego wyrokiem sądu 
państwowego lub polubownego, za czym przemawiać ma potrzeba zachowania 
spójności systemu prawa, a także funkcjonalna wykładnia art. 1212 § 1 k.p.c.10. 
Zdaniem jurysty, jeżeli prawomocny materialnie wyrok sądu arbitrażowego wiąże 
sądy powszechne, tym bardziej sądy polubowne powinny być związane zarówno 
wyrokami sądów państwowych jak i prawomocnie materialnymi wyrokami 
sądów polubownych11.

Problem wznowienia postępowania w arbitrażu

Przesądzenie przez Sąd Najwyższy kwestii zastosowania zasady prejudycjalności 
do postępowania przed sądem arbitrażowym niesie ze sobą inny, niezwykle 
doniosły problem a mianowicie czy zasada ta, wzorem postępowania przed 
„zwykłym” sądem, doznaje podobnych ograniczeń- np. ze względu na kolizję 
z inną ważną zasadą procesu, konkretniej zasadą orzekania zgodnie z prawdą 
materialną. O ile bowiem w postępowaniu cywilnym w ściśle określonych przy-
padkach istnieje możliwość wznowienia postępowania albo stwierdzenia jego 
nieważności, to w postępowaniu przed sądem polubownym brakuje dla takiego 
rozumowania odpowiednich przepisów. W przedmiotowej sprawie, w obliczu 
nowych okoliczności w postaci nieważności aneksu (z powodu sfałszowania 
dokumentu) oznaczałoby to w efekcie brak ochrony prawnej poszkodowanej 

 9 A. Szczęśniak, Glosa…, s. 14.
 10 K. Weitz, Uchylenie wyroku sądu polubownego z powodu prawomocnego wyroku sądu (art. 
1206 § 1 pkt 6 k.p.c.) [w:] J. Okolski (red.) Księga pamiątkowa 60- lecia Sądu Arbitrażowego przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 699-700. Por. P. Lewandowski, Zakres 
związania sądu arbitrażowego prejudycjalnymi skutkami wcześniejszego wyroku arbitrażowego lub 
orzeczenia sądu państwowego, [w:] M. Łaszczuk (przew.),  M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, 
A. Szumański, M. Tomaszewski (red.) Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana 
doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 314- 315.
 11 A. Szczęśniak, Glosa…,s. 15.
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strony- przez wzgląd na upłynięcie terminów do wniesienia skargi o uchylenie 
pierwszego wyroku sądu polubownego12. 

Zasada prejudycjalnego związania wyrokiem należy do podstawowych, 
naczelnych zasad procesu cywilnego (stąd też ma miejsce brak możliwości 
jej pominięcia w arbitrażu). Z braku wyraźnych przesłanek w art. 1206 § 1 
k.p.c., zasada ta może być de facto egzekwowana wyłącznie przy użyciu klauzuli 
porządku publicznego z art. 1206 § 2 pkt 2. Kwestia dopuszczalności wzno-
wienia postępowania arbitrażowego jest więc zasadniczo pytaniem właśnie 
o potencjalną choćby możliwość ograniczenia zasady prejudycjalności w braku 
do tego odpowiednich przepisów. Odpowiedź na to pytanie cechuje niezwykła 
doniosłość praktyczna związana z ogromnym wpływem na sytuację prawną 
stron postępowania arbitrażowego. 

Należy się przede wszystkim zastanowić, czy skoro dyspozycja przepisu art. 
365 k.p.c. stosowana jest w drodze analogii do wyroków sądów polubownych, 
to w braku żadnego ustawowego ograniczenia tej zasady, można z niej w jakimś 
względzie zrezygnować13. Pomijając przy tym fakt, że dopuszczenie możliwości 
ograniczenia zasady prejudycjalnego związania prowadziłoby w konsekwencji 
do sytuacji, w której w obrocie prawnym istniałyby dwa wzajemnie sprzeczne 
wyroki. Ponadto, o ile oczywiście w przypadku standardowego postępowa-
nia przed sądem powszechnym istnieje możliwość wznowienia postępowania 
z przyczyn restytucyjnych (art. 403 § 2 k.p.c.), to panuje przekonanie, że jest 
to pewnego rodzaju usprawiedliwiona koncesja ze strony zasady stabilności 
orzeczeń i pewności obrotu na rzecz zasady rozstrzygania sporów w oparciu 
o prawdę materialną. W arbitrażu jednak, zasada prawdy materialnej podlega 
poważnym ograniczeniom, a zastosowanie przepisów procedury cywilnej spoza 
Części piątej Kodeksu postępowania cywilnego- szczątkowe14. Można zastanawiać 
się wobec tego, czy celem ustawodawcy nie było ukształtowanie postępowania 
arbitrażowego w sposób na tyle odmienny, by nie znalazły doń zastosowania 
przepisy o wznowieniu postępowania. Wreszcie, zwraca się także uwagę na fakt 
podobieństwa przepisów art. 403 § 2 k.p.c. i 1206 § 1 pkt 6 k.p.c. Należy w tym 
miejscu zastanowić się, czy skoro ustawodawca postanowił zaniechać ukształ-
towania przepisów o uchyleniu wyroku sądu polubownego na podobieństwo 
okoliczności wznowienia postępowania, to czy nie zrezygnował on tym samym 
świadomie w pełni z możliwości uchylenia wyroku z uwagi na pojawienie się 

 12 A. Szczęśniak, Glosa…, s. 19.
 13 M. Dziadzio, Prejudycjalność wyroku sądu arbitrażowego, Praca magisterska niepubliko-
wana, Kraków 2016, s. 112.
 14 Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, s. 137.
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nowych faktów i dowodów oraz nieuwzględnienie prejudykatu. Przemawiałby 
za tym fakt, że mając pełną świadomość braku przepisów o wznowieniu postę-
powania przed arbitrażem rozwiązanie takie uznał on za niepotrzebne. 

Pojawia się zatem szalenie istotny problem, czy sąd państwowy podejmujący 
decyzję w przedmiocie uchylenia późniejszego wyroku sądu polubownego, roz-
strzygającego o zagadnieniu prejudycjalnym inaczej niż wskazuje na to uprzed-
nio prawomocnie uznany wyrok sądu polubownego, ma w ogóle jakiekolwiek 
narzędzia by utrzymać późniejszy wyrok w mocy z uwagi na zasadę prawdy 
materialnej.

Kwestia ta nie umknęła Sądowi Najwyższemu (omawiane orzeczenie 
z 13.04.2012), który uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę Sądowi 
Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania, wyraził wyjątkowo 
kontrowersyjny pogląd, dopuszczający możliwość sięgnięcia w drodze analogii 
do właściwych przyczyn restytucyjnych z art. 403 § 2 k.p.c., w przypadku postę-
powania przed sądem polubownym.

Z braku wyraźnie ujętej przesłanki nieuwzględnienia prejudykatu w art. 
1206 § 1 k.p.c. sąd orzekający o uchyleniu wyroku sądu polubownego może 
jedynie ocenić tę kwestię przez pryzmat klauzuli porządku publicznego z art. 
1206 § 2 (naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego RP). Zdaniem 
SN, w ramach tego badania, powinna zostać również zbadana kwestia, czy nie 
zachodzą względy wystarczająco ważne, by odstąpić od zasady, że w obrocie 
prawnym nie może jednocześnie funkcjonować kilka wzajemnie sprzecznych 
orzeczeń15.

Według SN, sąd badający sprawę powinien odnieść się do zakresu okolicz-
ności charakteryzujących wznowienie postępowania w ramach „klasycznego” 
postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. Nie wystarczy przy tym 
samo stwierdzenie, że w sprawie pojawiły się nowe fakty czy dowody, a ocena 
tego, czy powinien on respektować wcześniejszy wyrok orzekający o kwestii 
prejudycjalnej, „nie może mieć charakteru dowolnego tylko dlatego, że bra-
kuje w polskim porządku prawnym odpowiednich przepisów umożliwiających 
wznowienie postępowania przed arbitrażem”16. Co więcej, sąd w postępowaniu 
o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego powinien zdaniem SN zastosować się 
do szczególnych kryteriów oceny na tle regulacji wznowienia postępowania- 
ustalić zatem, czy fakty i dowody są rzeczywiście nowe oraz czy strona nie 
mogła z nich skorzystać w poprzednim postępowaniu. Zdaniem SN, sąd taki 

 15 A. Szczęśniak, Glosa…, s. 10.
 16 Ibidem…, s. 10.
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powinien w ramach zgodności orzeczenia z porządkiem publicznym uzasadnić 
pierwszeństwo zasady prawdy materialnej nad zasadą stabilności prawomoc-
nych orzeczeń i pewności obrotu, co oznacza konieczność wyjścia poza ramy 
formalnego badania zaistnienia danych okoliczności i posłużenie się właśnie 
analogią z przepisów dotyczących wznowienia postępowania. 

Powyższe rozumowanie SN wywołało rozbieżne opinie w doktrynie. Dla peł-
nej odpowiedzi na pytanie o rzeczywistą możliwość analogicznego wykorzystania 
tzw. „właściwych przyczyn restytucyjnych” z art. 403 § 2 k.p.c. w postępowaniu 
ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (1205 k.p.c.), należy zatem, 
w mojej opinii, przeprowadzić dokładniejszą analizę pojęcia klauzuli porządku 
publicznego z art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.

Doktryna zalicza klauzulę porządku publicznego do klauzul generalnych17. 
Do jej istoty należy, że stoi ona na straży interesu państwa i wartości szczególnie 
chronionych w danym porządku prawnym18. Autonomia woli stron i wynikająca 
z tego swoboda sądów nie mają charakteru absolutnego i ograniczone są właśnie 
poprzez oddziaływanie klauzuli porządku publicznego19, która pełni przez to 
istotną funkcję kontroli arbitrażowych orzeczeń20 jako swoisty „wentyl bezpie-
czeństwa”21. W wyroku z 16.02.2011 r.22 Sąd Najwyższy stwierdził, że wyjaśnienie 
treści klauzuli porządku publicznego należy każdorazowo do dyskrecjonalnej 
decyzji sądu orzekającego w danej sprawie. Istotne jest przy tym, że sama sprzecz-
ność wyroku z obowiązującymi normami prawa, ani też niezgodność z nimi, nie 
mieści się w granicach przesłanek klauzuli porządku publicznego. By znaleźć 
się w zakresie oddziaływania klauzuli, naruszenie prawa musi być znaczące 
do tego stopnia, by naruszyć podstawowe zasady państwa prawa23. Nie każdy 
wyrok, który jest niesłuszny powoduje jednocześnie naruszenie podstawowych 
zasad porządku prawnego RP24. Należy zauważyć, że chodzi tu zarówno o zasady 

 17 Ł. Błaszczak, Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli 
porządku publicznego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008/3, s. 12.
 18 K. Ryszkowski, Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu 
handlowym w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 3, s.1.
 19 K. Ryszkowski, Klauzula porządku publicznego…, s.1, również: M. Łaszczuk, J. Szpara, w: 
System prawa handlowego, t. 8, Arbitraż handlowy, A. Szumański (red.), Warszawa 2010, s. 707.
 20 Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo…, s. 281.
 21 M. Dziadzio, Prejudycjalność…, s. 107.
 22 Wyrok SN z 16.02.2011 r. (II CSK 425/10), LEX nr 1027168.
 23 Wyrok SN z 29.05.2000, cyt. Za R. Morek, Mediacja i arbitraż. Art. 183(1)- 183(15), 1154-
1217 KPC. Komentarz, Warszawa 2006…, s. 268.
 24 S. Dalka, Kontrola sądu państwowego nad sądami polubownymi [w:] Proces i prawo. 
Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław--War-
szawa--Kraków--Gdańsk--Łódź 1989, s. 296., M. Dziadzio, Prejudycjalność…, s. 107.
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prawa materialnego25 (takie jak zasady konstytucyjne oraz podstawowe zasady 
poszczególnych dziedzin prawa) jak również prawa procesowego- konkretniej 
podstawowych, naczelnych zasad procesowych26. 

Nie ulega wątpliwości, że zasada prawdy materialnej należy do kanonu 
naczelnych zasad procesowych- w związku z czym wyrok wydany z jej narusze-
niem może być poddany kontroli z perspektywy klauzuli porządku publicznego. 
Ponieważ jednak do naczelnych zasad procesu należy zaliczyć także zasadę 
prejudycjalności, w konsekwencji prowadzi to do wniosku, że ewentualna koli-
zja obu wartości reprezentowanych przez te zasady mogłaby rzeczywiście stać 
się przedmiotem pogłębionej analizy przez sąd państwowy w postępowaniu 
w przedmiocie uchylenia wyroku sądu polubownego. 

Rozważania nad możliwością analogicznego 
zastosowania przepisów o wznowieniu 
postępowania

Na wstępie należy zauważyć, że potwierdzone przez przełomowy wyrok 
SN pełne zrównanie (na mocy art. 1212 k.p.c.) wyroków sądów polubownych 
z wyrokami sądów powszechnych, a także zastosowanie do wyroków sądów 
polubownych przepisów art. 365 i 366 kpc prowadzi do daleko idących wnio-
sków doktryny.

Jak zauważa S. Sołtysiński, brak instytucji wznowienia postępowania arbi-
trażowego skłania do „poszukiwania odpowiedniego rozwiązania”27. Zdaniem 
Autora, wynika z tego potrzeba analogicznego stosowania przepisów o wznowie-
niu postępowania do wyroków sądów arbitrażowych ze względu na „kardynalne 
zasady praworządności”28. Co więcej, analogia taka jest godna rozważenia rów-
nież w kontekście skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia29. Wynika to z tego, że w przeciwnym wypadku uzyskanie uprzednio 
prawomocnie uznanego wyroku sądu polubownego za pomocą przestępstwa, 

 25 K. Weitz, Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubow-
nego na tle praktyki sądów, Biuletyn Arbitrażowy, 2010, nr 1, s. 18.
 26 K. Piasecki, Skuteczność i  wykonalność w  Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń 
sądowych, Warszawa 1990, s. 92, a także: M. Dziadzio, Prejudycjalność…, s. 108.
 27 S. Sołtysiński, Transgraniczne konflikty jurysdykcyjne ze szczególnym uwzględnieniem 
arbitrażu, [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiąt-
kowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 208.
 28 Ibidem, s. 208.
 29 Ibidem, s. 208.
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lub w oparciu o dokumenty podrobione lub przerobione pozbawiałoby drugą 
stronę możliwości ochrony prawnej także w innych postępowaniach, dla których 
rzeczony wyrok miałby charakter prejudycjalny. Na poparcie swej tezy S. Soł-
tysiński wskazuje także na występowanie instytucji wznowienia postępowania 
arbitrażowego w obcych krajach30.

Także zdaniem S. Frejowskiego, wznowienie postępowania odgrywa dla 
procedury cywilnej rolę fundamentalną, a proponowane rozwiązanie jest czymś 
„naturalnym” i opartym o „zasadę rozstrzygania sporów na podstawie prawdy 
materialnej”31.  Również podkreślana przez SN, adjudykacyjna funkcja sądów 
arbitrażowych świadczyć ma o konieczności realizacji tej zasady także w odnie-
sieniu do postępowania przed sądami polubownymi32. Co ciekawe, S. Frejowski 
zauważa przy tym, że analiza ewentualnych podstaw restytucyjnych (istota 
nowych faktów i dowodów) odbywać by się mogła wyłącznie na podstawie 
klauzuli porządku publicznego, ale już nie art. 1206 § 1 pkt 6 k.p.c..

Również zdaniem A. Olasia, Sąd Najwyższy słusznie zwrócił uwagę na zasad-
niczą sprzeczność z porządkiem prawnym RP sytuacji, w której późniejszy wyrok 
sądu polubownego wydawany jest z nieuwzględnieniem wcześniejszego orzecze-
nia33. Autor aprobuje przy tym wskazywany przez SN wyjątkowy charakter przy-
padku, w którym wydanie wyroku sprzecznego z wcześniejszym orzeczeniem 
ma miejsce przez wzgląd na szczególnie istotne względy- jak ochronę innych, 
w danym wypadku kolidujących wartości i zasad porządku prawnego34. Ocena 
takiej sytuacji i ważenie dóbr miałoby się, zdaniem autora, ostrożnie odbywać 
w oparciu o analogiczne zastosowanie przepisów o wznowieniu postępowania.

Ważnym głosem w przedmiotowej dyskusji jest opinia A. Szczęśniak która 
poddaje natomiast w wątpliwość koncepcję SN, by w braku odpowiednich prze-
pisów traktujących o możliwości stosowania przepisów o wznowieniu postępo-
wania do postępowania arbitrażowego, posłużyć się w tym zakresie analogią35. 
Zdaniem Autorki, w celu uzyskania podobnych co Sąd Najwyższy wniosków 
nie zachodzi potrzeba formułowania rozwiązań potencjalnie nieadekwatnych 
w innych, hipotetycznych stanach faktycznych. Zamiast stosować analogię z prze-
pisów o wznowieniu postępowania, zdaniem Autorki właściwszym rozwiązaniem 
byłaby każdorazowa, kazuistyczna ocena skutków pozostawienia w obrocie 

 30 Ibidem, s. 208.
 31 S. Frejowski, Glosa…,s. 67.
 32 Ibidem, s. 67.
 33 A. Olaś, Glosa…, s. 226.
 34 Ibidem…, s. 226.
 35 A. Szczęśniak, Glosa…, s. 18.
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dwóch wzajemnie niekoherentnych orzeczeń z perspektywy potencjalnego naru-
szenia podstawowych zasad porządku prawnego RP36. 

Według A. Szczęśniak, analiza przez sąd powszechny okoliczności wystą-
pienia nowych dowodów i faktów, w myśl przepisów dotyczących wznowienia 
postępowania, nie powinna mieć miejsca ani na podstawie klauzuli porządku 
publicznego, ani na mocy art. 1206 § 1  pkt 6 k.p.c.37  Zdaniem Autorki, ustalenia 
faktyczne i ich ocena dokonane przez sąd arbitrażowy nie powinny być bowiem 
przedmiotem kontroli sądu powszechnego, gdyż przybrałaby ona charakter 
kontroli instancyjnej, ograniczając tym samym w znaczącym stopniu swobodę 
i autonomię sądownictwa polubownego38. Sąd powszechny jest co do zasady 
związany oceną nowych faktów i dowodów oraz ustaleniami poczynionymi 
przez sąd arbitrażowy w przedmiotowej sprawie i nie przeprowadza on procesu 
dowodowego ponownie39. W omawianej sprawie sąd państwowy powinien być, 
zdaniem A. Szczęśniak, „związany ustaleniami sądu polubownego co do zaist-
nienia nowych faktów i dowodów oraz oceną ich wpływu na zasadność żądań 
stron”. Autorka powołuje się przy tym na autorytet innego orzeczenia SN40, 
zgodnie z którym sąd państwowy powinien być zasadniczo związany ustaleniami 
sądu arbitrażowego, a toczone przed sądem państwowym postępowanie post- 
arbitrażowe oparte jest na ściśle określonych przesłankach, tak by nie stanowić 
tym samym kontroli o charakterze instancyjnym. Ustalenia faktyczne sądu 
arbitrażowego wiążą więc co do zasady sąd państwowy, jako że postępowanie 
przed sądem powszechnym nie ma charakteru kontrolnego, a jedynie ograni-
cza się do enumeratywnie wskazanych przesłanek z art. 1206 k.p.c. W mojej 
ocenie, rozumowanie Autorki jednak prowadzi do tego, że w praktyce na sądzie 
państwowym spoczywałby obowiązek relatywnie bezkrytycznego przyjęcia 
wniosku sądu polubownego, że zaistniałe fakty i dowody są na tyle nowe, że 
wymagane jest wydanie ponownego wyroku. W gestii sądu leżałaby natomiast 
jedynie sama ocena, czy w obliczu nowych okoliczności zachodzi potrzeba 
przyznania pierwszeństwa zasadzie prawdy materialnej przed zasadą preju-
dycjalności w postępowaniu arbitrażowym. Moim zdaniem, by odnieść się do 
tego wnioskowania, konieczna jest analiza charakteru kontroli przeprowadzanej 
przez sąd powszechny przy okazji badania zgodności wyroku sądu polubownego 
z klauzulą porządku publicznego.

 36 Ibidem, s. 19.
 37 Ibidem, s. 16.
 38 Ibidem, s. 16.
 39 Ibidem, s 16.
 40 Wyrok SN z 15.03.2012 r. (I CSK 286711, LexPolonica nr 399/268).
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Charakter kontroli sądu powszechnego w ramach 
klauzuli porządku publicznego

By rozstrzygnąć kwestię dopuszczalności analogicznego zastosowania przesłanek 
wznowienia postępowania w ramach skargi o uchylenie wyroku sądu polubow-
nego należy zastanowić się nad dopuszczalnością badania przez sąd powszechny, 
na podstawie klauzuli porządku publicznego, nowych faktów i dowodów, jak 
również możliwości i zakresu badania prawidłowości rozstrzygnięcia dokona-
nego przez sąd polubowny. 

Co do zasady uważa się, że podstawy faktyczne i ocena dowodów przez sąd 
arbitrażowy przy wydawaniu wyroku sądu polubownego nie powinny być przed-
miotem badania przez sąd powszechny41. Warto zauważyć, że poruszana kwestia 
pozostaje przedmiotem dyskusji w doktrynie i judykaturze. Tytułem przykładu 
T. Ereciński wskazuje na postanowienie z dnia 9 lipca 2008 r.,42 w którym to Sąd 
Najwyższy stwierdził, że o zgodności wyroku sądu polubownego z podstawowymi 
zasadami porządku prawnego rozstrzyga wyłącznie treść tego wyroku- nie istnieje 
natomiast możliwość dokonywania takiej oceny na podstawie faktów i dowodów 
nieznanych sądowi polubownemu). Wynikać miałoby to z tego, że „istnieje bardzo 
duża autonomia postępowania polubownego, całkowicie zgodna z zamierzeniami 
ustawodawcy, wybitnie ograniczająca możliwości kontrolne sądu powszechnego. 
Strony decydujące się na poddanie sporu sądowi polubownemu muszą się więc liczyć 
z tymi uwarunkowaniami polegającymi także na nikłej kontroli zewnętrznej jego 
wyroków”. Z kolei wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2008 r.43,  prezentuje 
odmienne zapatrywanie na omawianą kwestię. Zdaniem T. Erecińskiego należy 
uznać, że „mimo iż co do zasady wyrok arbitrażowy nie podlega merytorycznej 
ocenie sądu państwowego, to jednak przy stosowaniu klauzuli porządku publicznego 
pojawiają się w praktyce sądowej elementy takiej kontroli”44. Należy zatem dojść do 
wniosku, że merytoryczna kontrola orzeczeń sądów polubownych jest ograniczona 
do naruszenia zasad porządku prawnego45. Zdaniem jurysty nie zmienia to jed-
nak faktu, że ocena, czy orzeczenie nie uchybia podstawowym zasadom porządku 

 41 R. Morek, Mediacja i arbitraż…, s. 267.
 42 Orzeczenie SN z 09.07.2008 (V CZ 42/08, LEX nr 465913).
 43 Orzeczenie SN z 11.06.2008 (V CSK 8/08 M. Praw. 2008 nr 14, s. 734).
 44 T. Ereciński [w:] T.Ereciński (red.), J. Ciszewski, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Kodeks Postę-
powania Cywilnego. Komentarz. Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny 
(arbitrażowy), Warszawa 2016.
 45 por. T. Ereciński, Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (w:) A. Smoczyń-
ska (red.), Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Jerzemu Młynarczykowi, Gdańsk 2005, s. 51.
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prawnego, powinna być przy tym ad casum formułowana w sposób zawężający46, 
a do naruszenia klauzuli porządku publicznego dochodzi pod warunkiem istotnego 
naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego47.

Zdaniem A. W. Wiśniewskiego, rażąca różnica między faktami występującymi 
w rzeczywistości, a tymi które za podstawę orzeczenia przyjął sąd arbitrażowy, 
nie może być dla sądu państwowego zupełnie obojętna48. Komentator zwraca 
tutaj uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w 1964r.49, który stwier-
dził, że rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego oczywiście niezgodne ze stanem 
faktycznym ubliża podstawowym zasadom praworządności. Autor odniósł się 
także do kwestii dopuszczalności i ewentualnego zakresu badania prawidłowo-
ści rozstrzygnięcia prawnego sądu polubownego w ramach stosowania przez 
sąd państwowy klauzuli porządku publicznego. Pomimo faktu, że przeciwko 
możliwości dokonywania takiego badania opowiada się niemała część doktryny 
arbitrażowej50, A. W. Wiśniewski prezentuje bardzo ciekawe spojrzenie na ten 
problem51. Zdaniem jurysty, nie należy mylić zakresu badania sprawy z przed-
miotem kontroli. Chociaż bowiem sąd powszechny nie zajmuje się zasadni-
czo kontrolą prawidłowości wyroków arbitrażowych, to jednak musi dokonać 
analizy zgodności rozstrzygnięcia z klauzulą porządku publicznego52. A. W. 
Wiśniewski proponuje przy tym stworzenie przez sąd państwowy własnej pro-
jekcji („modelu”) najbardziej właściwego rozstrzygnięcia, by w następnej kolej-
ności dokonać porównania z wyrokiem sądu polubownego i „ocenić, czy skala 
i charakter stwierdzonej rozbieżności uzasadnia zarzut naruszenia porządku 
publicznego”53. Warto moim zdaniem zauważyć, że do takich naruszeń mogłaby 
jedynie prowadzić rozbieżność godząca w elementarne poczucie praworządności. 
Autor argumentuje przy tym, że popularna w doktrynie koncepcja trzymania 
się przez sąd państwowy „z dala od meritum sprawy” powodować może skutek 

 46 T. Ereciński, Kodeks…
 47 Zob. wyrok SN z dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09, OSNC-ZD 2010, nr A, poz. 25 oraz 
wyrok SN z dnia 9 września 2010 r., I CSK 535/09, Glosa 2011, nr 2, poz. 61 z glosą M. Neumanna, 
za T. Ereciński, Kodeks…
 48 A. W. Wiśniewski, Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu 
arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego), 
Kwartalnik ADR, Nr 2 (6)/2009, s. 130.
 49 Wyrok SN z 15.02.1964 r., (I CR 123/63, OSN 1965, Nr 4, poz. 61).
 50 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 372, zobacz też: Ł. Błaszczak, 
Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicz-
nego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3, s. 18.
 51 A. W. Wiśniewski, Klauzula porządku.... s. 129.
 52 Ibidem, s. 130.
 53 Ibidem, s. 130.
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w postaci rozstrzygnięć nazbyt „przypadkowych i nieprzewidywalnych” co 
w efekcie zaszkodzi idei arbitrażu, zamiast w zamyśle ją chronić.

Moim zdaniem wypada uznać, że zasadniczo do celów postępowania w przed-
miocie uchylenia wyroku sądu polubownego nie można zaliczyć merytorycznej 
kontroli poprawności rozstrzygnięcia sądu polubownego. Nie należy też do nich 
zasadniczo kontrola zastosowania norm prawa materialnego, a tym bardziej zasad-
ności ustalenia danego stanu faktycznego54. Sprawa ta kształtuje się jednak odmiennie 
w przypadku badania klauzuli porządku publicznego, w ramach niej bowiem kontrola 
ta w naturalny sposób sięga znacznie głębiej. Warto przywołać tutaj słowa K. Weitza, 
którego zdaniem kontrola dokonywana przez sąd powszechny przy badaniu poten-
cjalnego naruszenia klauzuli porządku publicznego może być potencjalnie „bardzo 
głęboka, łącznie z weryfikacją ustaleń faktycznych, jeżeli sąd uzna to za potrzebne”55.

Podsumowanie

Summa summarum sprawa ta wydaje się być szalenie kontrowersyjna i zapewne 
będzie jeszcze w najbliższym czasie przedmiotem licznych opracowań ze strony dok-
tryny. Uznanie zastosowania zasady prejudycjalności w postępowaniu arbitrażowym 
w naturalny sposób prowadzi do pytania o jej kolizję z zasadą orzekania na zasadach 
prawdy materialnej, a konkretniej o dopuszczalność i zakres ograniczenia zasady pre-
judycjalności z uwagi na wartości prawne chronione tą drugą zasadą. Pomimo braku 
odpowiedniej legislacji, Sąd Najwyższy uznał, że jest to dopuszczalne w ramach badania 
zgodności orzeczenia arbitrażowego z klauzulą porządku publicznego w ten sposób, że 
sąd analizując orzeczenie oceni czy zachodzą „ważne względy” w postaci okoliczności 
uzasadniających przyznanie pierwszeństwa zasadzie prawdy materialnej nad zasadą 
prejudycjalności. Pojawiły się przy tym argumenty, że sąd powszechny nie ma kom-
petencji do merytorycznej kontroli nad ustaleniami co do faktów i dowodów, a także 
co do zasadności ich oceny przez sąd polubowny. Biorąc jednak pod uwagę powyż-
sze rozważania na temat charakteru i istoty kontroli na podstawie klauzuli porządku 
publicznego, należy moim zdaniem opowiedzieć się za rozwiązaniem proponowanym 
przez Sąd Najwyższy, z tym jednakże zastrzeżeniem, że ocena możliwości analogicznego 
zastosowania restytucyjnych przesłanek wznowienia postępowania do postępowa-
nia arbitrażowego musi dokonywana być wyjątkowo kazuistycznie i dotyczyć przede 

 54 M. Dziadzio, Prejudycjalność…s. 105, a także: wyrok SA w Warszawie z dnia 13 marca 
2013 ACa 1298/12, LEX nr 1362923.
 55 K. Weitz, Klauzula porządku publicznego…, s. 37.
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wszystkim skutków, jakie wywołałoby dla porządku prawnego utrzymanie w mocy 
danego orzeczenia z uwagi na zasadę prejudycjalności. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kolizji zasad prejudycjalności i prawdy 
materialnej w kontekście użycia klauzuli porządku publicznego przy wznowieniu postę-
powania w arbitrażu. Autor analizuje orzecznictwo i poszczególne poglądy przedstawicieli 
doktryny celem odpowiedzi na pytanie o możliwość analogicznego zastosowania przepisów 
o wznowieniu do postępowania arbitrażowego. By rozstrzygnąć tę kwestię, artykuł prezentuje 
z jednej strony problem prejudycjalnego związania orzeczeniami sądów powszechnych i polu-
bownych w arbitrażu, jak również kwestię dopuszczalności badania przez sąd powszechny, 
na podstawie klauzuli porządku publicznego, nowych faktów i dowodów, jak również moż-
liwości i zakresu badania prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd polubowny.

Słowa kluczowe: wznowienie postępowania, arbitraż, klauzula porządku publicz-
nego, zasada prawdy materialnej, prejudycjalność w postępowaniu arbitrażowym

Summary
The purpose of this article is to present the problem of the collision of the principles of 
pre-emption and material truth in the context of the use of the public policy clause in the 
reopening of arbitration proceedings. The author analyzes the jurisprudence and individ-
ual views of the doctrine’s representatives in response to the question of the possibility of 
applying the provisions of the re-enactment to arbitration. Therefore the article presents, 
on the one hand, the problem of the binding rulings of common and arbitrary courts in 
arbitration, as well as the admissibility of the examination by the common court on the 
basis of the public policy clause, new facts and evidence as well as the possibility and 
scope of examining the correctness of the resolution by an arbitration court.

Keywords: the re-opening of proceedings, arbitration, the principle of material truth, 
public policy clause, public order clause
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Marek Bielecki

Przetwarzanie danych osobowych 
przez Świadków Jehowy
Personal Data Processing by Jehovah’s Witnesses

I. Uwagi wprowadzające

Świadkowie Jehowy wywodzą się z ruchu Badaczy Pisma Świętego, który powstał 
około 1870 r. i związany jest z osobą C.T. Russela. Oficjalna rejestracja dokonała 
się w 1914 r. w Londynie i wówczas związek przyjął nazwę „Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Nazwa „Świadkowie Jehowy” (ŚJ)  
została zaproponowana przez następcę Russela- J.F. Rutheforda w 1931 r. pod-
czas kongresu w Columbus. Na terenie Polski Badacze Pisma rozpoczęli swoją 
działalność po wizycie Russela w 1891 r., jednak ich rejestracja możliwa była 
dopiero w 17 października 1905 r. po wydaniu ukazu tolerancyjnego1.

 Po śmierci Russela, w Polsce dochodzi do rozłamu pomiędzy jego zwolenni-
kami a zwolennikami Rutheforda. Funkcjonuje grupa, zarejestrowana w 1920 r. 
pod nazwą Badacze Pisma Świętego Grupa II. Przewodzi jej Cz. Kasprzykowski. 
W 1928 r., za sprawa Rutheforda, utworzona zostaje w Łodzi nowa centrala, a jej 
kierownikiem jest Wilhelm Scheider, mianowany „nadzorcą dzieła w Polsce2. 
Grupa ta 6 kwietnia 1931 r., konstytuuje się w formie stowarzyszenia i przyjmuje 
nazwę „Zjednoczenie Badaczy Pisma Świętego”.  Z Badaczy Pisma Świętego 
wyodrębniła się też trzecia grupa. Byli to zwolennicy tzw. Pastoralnego Biblij-
nego Instytutu w Stanach Zjednoczonych, którzy funkcjonowali pod nazwą 
Zjednoczenie Badaczy Pisma św., a przewodniczył im A, Stahn3. 

 1 E. Babiński, Świadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia –wierzenia, Kraków 2004, s. 15.
 2 Świadkowie Jehowy początki (http:/biurorachunkowe-glogow.home.pl - dostęp 
23.03.2016).  
 3 S. Grelewski, Sekty religijne w Polsce, Radom 1933, s. 40.
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Po wejściu w życie dekretu z 5 sierpnia 1949 r., o zmianie niektórych przepisów prawa 
o stowarzyszeniach, Świadkowie Jehowy zostają poddani pod  jego unormowania4.  
§ 3 odnoszący się do wyznań i związków religijnych prawnie nieuznawa-
nych stanowił, że winny one składać podania o zarejestrowanie albo pisemne 
zgłoszenie Ministrowi Administracji Publicznej za pośrednictwem terenowo 
właściwej wojewódzkiej władzy administracji ogólnej. Ustawą z 19 kwietnia 
1950 r., o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospo-
darki komunalnej i admini stracji publicznej został zniesiony urząd Ministra 
Administracji Publicznej (art. 3), a jego kompetencje przejął nowo utworzony 
Urząd do Spraw Wyznań (UdSW), podległy bezpośrednio Prezesowi Rady 
Ministrów (art. 4)5. Wyznanie Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego) 
złożyło do UdSW stosowny wniosek, jednakże mimo spełnienia formalnych 
wymogów rejestracja nie doszła do skutku i 2 lipca 1950 r., została wydana 
decyzja odmowna. UdSW uznał w niej ponadto, że Wyznanie Świadków Jehowy 
zostało rozwiązane6. Od tego momentu ŚJ działali w podziemiu i praktycznie 
do początku lat 80 -tych poddawani byli licznym represjom ze strony władz.

Kiedy weszła w życie ustawa z 17 maja 1989 r., (23 maj 1989 r.) o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania7, pojawiła się możliwość zalegalizowa nia 
działalności Świadków Jehowy. Wtedy też zostali wpisani do rejestru pod 
nazwą „Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Zwią-
zek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”8 . W 2014 r., została zmieniona 
oficjalna nazwa. Na mocy decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13 maja 
2014 r., zatwierdzono nowy statut, gdzie w myśl art. 1, związek nosi nazwę 
„Świadkowie Jehowy w Polsce”9.

 4 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wyko-
nania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 1949 r., nr 47, poz. 358 ze zm.)
 5 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych 
w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, (Dz. U. z 1950, nr 19, poz. 156 ze zm.).
 6 Decyzja UdSW z 2 lipca 1950 r., (L.dz. W II 4/27/67/50).
 7 Ustawa z 17 maja 1989 r., o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 1989 r.,  
nr 29, poz. 155 – tekst pierw.).
 8 Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestrów kościołów i związków wyznanio-
wych – data publikacji 14.01.2013 r., www.mac.gov.pl [dostęp: 27.08.2017].
 9 Załącznik do decyzji Ministra Administracji i  Cyfryzacji z  13 maja 2014 r., 
(DWRMNiE-WROA.6123.1.2014)



 Artykuł prawniczy | 269

II. Członkostwo w związku religijnym Świadków 
Jehowy w Polsce

Przynależność do związku wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce jest klu-
czową kwestią ze względu na możliwość przetwarzania danych osobowych. 
W związku z aktywnością byłych członków toczy się stała debata pomiędzy 
zwolennikami oraz przeciwnikami przetwarzania ich danych. Argumentów 
do dyskusji dostarczają zaś liczne decyzje  GIODO oraz orzeczenia sądów 
administracyjnych. 

Na wstępie należy przybliżyć zagadnienie nabycia statusu członkostwa 
w związku wyznaniowym ŚJ, oraz jego utraty, w świetle prawa wewnętrznego. 
Zgodnie z aktualnym  statutem z 2014 r., prawo wewnętrzne obejmuje nauki 
biblijne, procedury postępowania przyjęte przez Ciało Kierownicze, wytyczne 
przekazywane przez Ciało Kierownicze lub jego przedstawicieli, zawarte 
w listach, publikacjach, oraz przekazywane ustnie. Oraz wytyczne Komitetu 
Oddziału wydane w ramach powierzonych kompetencji (preambuła p. 4). Dwa 
pojawiające się pojęcia wymagają doprecyzowania. Otóż Ciało Kierownicze 
jest duchowym organem nadzorczym ogólnoświatowej religijnej społeczności 
noszącej nazwę „Świadkowie Jehowy”, której częścią jest Związek ŚJ w Polsce. 
W jego skład wchodzą mężczyźni, pochodzący z różnych stron świata. Z kolei 
Ciało Kierownicze mianuje Komitety Oddziałów, które nadzorują działalność 
religijną Świadków Jehowy w różnych częściach świata. Za pośrednictwem tych 
Komitetów Ciało Kierownicze roztacza nadzór nad całością ogólnoświatowej 
działalności Świadków Jehowy (art. 26 i 29).  Związek dzieli się na kilka jedno-
stek organizacyjnych, którymi są: Biuro Oddziału, Okręgi, Obwody oraz Zbory. 
Jednakże osobowość prawną posiada wyłącznie cały związek (art. 4). Ponadto 
związek jest częścią ogólnoświatowej społeczności Świadków Jehowy, których 
siedzibą jest „Biuro Główne Świadków Jehowy” mieszczące się w Brooklynie 
w Nowym Yorku (art. 5).

Kwestia członkostwa ewoluowała w prawie wewnętrznym. W statucie Zjed-
noczenia Badaczy Pisma z 1931 r. stwierdzono, że mogły to być osoby obojga 
płci w wieku od lat 15, które wyznawały określoną doktrynę i przyjęły chrzest 
poprzez zanurzenie w wodzie. Członkostwo wygasało na skutek dobrowolnego 
wystąpienia i na skutek wyłączenia10. Z kolei wyłączenie mogło nastąpić, jeżeli 
sposób życia członka pod względem moralnym lub religijnym przynosił ujmę 

 10  Statut Zjednoczenia Badaczy Pisma Świętego z 1931 r. - http://www.jw-ex.pl/historia/
historia-pisana-statutem [dostęp: 28.08.2017].
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Zjednoczeniu bądź jego poglądy przestały być zgodne „tendencjami” Zjednocze-
nia lub szkodziły jego interesom. O wyłączeniu miał decydować Zbór większością 
2/3 obecnych na zebraniu członków (§ 4).

W statucie Wyznania Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego) w Polsce 
z 1949 r., nie stawiano żadnych ograniczeń co do wieku11. Stwierdzano jedynie, że 
może stać się nim każdy, kto wierzy w Boga, studiuje Jego zamiary i Jego słowo, 
głosi Ewangelię o Królestwie Bożym oraz przyjął chrzest. Warto zauważyć, iż 
w statucie podkreślano również, że członkowie wyznania Świadków Jehowy nie 
reprezentują żadnych dążeń politycznych i są lojalnymi obywatelami Polski Ludo-
wej (art. 7). Ustanie członkostwa następowało przez wystąpienie na podstawie 
wniosku złożonego na ręce zarządu bądź poprzez wykluczenie. Zarząd mógł 
wykluczyć członka związku, gdy ten rozmyślnie działał w sposób sprzeczny ze 
statutem lub decyzjami powziętymi na zebraniach związku i obowiązującymi 
wszystkich jego członków lub w sposób sprzeczny z interesami związku albo 
zobowiązaniami, jakie wziął na siebie, stając się jego członkiem, albo gdyby usta-
lono, iż przestał poświęcać czas na osiąganie celów wymienionych w niniejszym 
Statucie oraz na wykonywanie zadań przypadających w udziale zaminowanym 
starszym w zborach Świadków Jehowy (art. 6).

Po zalegalizowaniu działalności w 1990 r. oficjalna nazwa zrzeszenia, brzmiała 
Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyzna-
nia Świadków Jehowy w Polsce . Zarówno statut z 12 września 1987 r.12, który 
stał się podstawą, do ponownej rejestracji, jak i statut  z 1995 r., przewidywał że 
członkami związku mogą być wyłącznie pełnoletni, dojrzali, aktywni i wierni 
Świadkowie Jehowy, którzy pod kierownictwem i z upoważnienia związku 
poświęcają czas na osiąganie celów wymienionych w statucie oraz wykonywanie 
zadań przypadających w udziale zaminowanym starszym w zborach Świadków 
Jehowy.(§ 4 p. 2 – obydwu statutów).

W 2014 r.., zmieniono nie tylko nazwę na Świadkowie Jehowy w Polsce, 
ale również kryteria członkostwa. W liście Biura Oddziału do wszystkich gron 
„starszych” w Polsce z 15 października 2015 r., stwierdzono, że jednym z powo-
dów zmiany statutu było objęcie członkostwem wszystkich Świadków Jehowy, 
którzy należą do zborów na terenie Polski13. Zatem obecnie Członkiem Związku 

 11  Statut Wyznania Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego) z 1949 r. - http://www.
jw-ex.pl/historia/historia-pisana-statutem [dostęp: 28.08.2017].
 12  Statut Strażnica  - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany związek Wyznania 
Świadków Jehowy z 12 września 1987 r.,  - MSWiA DWRMNiE
 13  List Biura Oddziału Świadków Jehowy  w Polsce do wszystkich gron starszych w Polsce 
z 15 października 2015 r. (https://swiadkowiejehowywpolsce.org/informacje-prosto-z-kanalu/
list-do-starszych-w-polsce-dot-nowego-statutu-i-sytuacji-prawnej-starszych/ - dostęp 10.04.2017)
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Wyznaniowego jest każdy prawidłowo ochrzczony Świadek Jehowy, który należy 
do jednego ze zborów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 73 Statutu). Nie 
ma więc przeciwwskazań, aby członkami związku wyznaniowego były również 
osoby niepełnoletnie. Chrzest może być przyjęty przez osobę nieletnią, jednakże 
w takiej sytuacji zazwyczaj mamy do czynienia z jej samodzielną decyzją, popartą 
akceptacją ze strony kompetentnych organów związku. Brak wymaganego wieku 
nie pozbawia osoby niepełnoletniej możności wypowiedzenia się w tej kwestii. 
Potwierdzają to unormowania zawarte w prawie wewnętrznym jak i  w ustawie 
zasadniczej (art. 48 ust. 2)14 oraz w  ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o pra-
wach dziecka (art. 14)15. Dokumenty te uzależniają możliwość realizacji uprawnień 
wynikających z wolności religijnej od odpowiedniego stopnia dojrzałości dziecka 
W przypadku Świadków Jehowy, aby dziecko mogło przyjąć chrzest, winno wyka-
zać się określonymi przymiotami świadczącymi o dostatecznym stopniu rozwoju.

Obowiązujący statut przewiduje, że członkostwo w Związku ustaje, gdy czło-
nek: umiera; staje się członkiem zboru poza RP; składa gronu starszych lub prze-
syła do Biura oddziału pisemne oświadczenie; składa przed dwoma członkami 
Związku ustne oświadczenie o odłączeniu się; jest w oczywisty sposób winny 
postępowania sprzecznego z prawem wewnętrznym Związku; zostaje wykluczony 
decyzją co najmniej trzech starszych w następstwie postępowania na podstawie 
prawa wewnętrznego Związku (art. 77). Poza członkostwem w zborze w innym 
kraju i śmiercią, co najmniej trzech starszych stwierdza istnienie faktów będących 
podstawą ustania członkostwa (art. 77). W istniejących unormowaniach widać 
pewną niekonsekwencję z tego względu, że treść art. 76, sugerowałaby, że cho-
dzi o przesłanki, które powodują utratę członkostwa z mocy samego prawa. Co 
miałby potwierdzać fakt stwierdzenia tej okoliczności przez starszych. Jednakże 
w p. 5, przewidziano instytucje wykluczenia, po przeprowadzeniu stosownego 
postępowania. Doprecyzowanie przesłanek, powodujących utratę członkostwa 
zawiera publikacja „Zorganizowania do spełnienia woli Jehowy”. Do jej treści 
odsyła również List Biura Oddziału w Nadarzynie. Wykluczenie jest możliwe, 
jeżeli członek dopuszcza się poważnego występku . Dokument wymienia m.in. 
rozpustę, cudzołóstwo, homoseksualizm, bluźnierstwo, odstępstwo czy bałwo-
chwalstwo. Nie wystarczy samo przebaczenie osoby, której dotknął dany czyn. 
Wówczas starsi (nadzorcy), którzy dowiedzieli się o tym delegują dwóch spośród 
siebie, którzy badają sprawę. Jeżeli uznają, że doniesienia są prawdziwe, całe 
grono wyznacza komitet sądowniczy złożony przynajmniej z trzech starszych. 

 14  Konstytucja  Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 15  Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r., (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526
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W przypadku udowodnienia winy i skruchy udziela się upomnienia osobistego 
bądź na forum całego zboru. Po publicznym ogłoszeniu upomnienia, członkowie 
zboru winni zachować w stosunku do takiej osoby ostrożność. W sytuacji braku 
skruchy może zostać wydana decyzja o wykluczeniu. Wykluczony ma 7 dni na 
odwołanie się od niej. Wówczas nadzorca obwodu wyznacza Komitet odwoławczy, 
który ma przeprowadzić postępowanie w ciągu tygodnia od wpłynięcia odwo-
łania. Jeżeli winowajca nie zamierza się odwoływać, należy go poinformować co 
ma zrobić w przyszłości, aby mógł wrócić do zboru. Po publicznym ogłoszeniu 
o wykluczeniu członkowie zboru mają zerwać z nim kontakty16.

 Odłączenie dotyczy sytuacji, gdy ochrzczony członek zboru rozmyślnie 
wyrzeka się przynależności. Robi to w ten sposób, że informuje wprost, iż nie 
chce być uważany za Świadka Jehowy albo przyłącza się do organizacji świeckiej, 
której cele są sprzeczne z naukami biblijnymi i na której z tego powodu ciąży 
wyrok Jehowy17.

Obowiązujące prawo wewnętrzne przewiduje również możliwość wyklu-
czenia ochrzczonego dziecka. Jeżeli dopuści się ono poważnego wykroczenia, 
należy powiadomić starszych zboru. Wskazane jest aby Komitet Sądowniczy 
rozpatrywał przewinienie w obecności rodziców. W sytuacji, gdy dziecko nie 
przejawia skruchy, podejmuje się decyzję o wykluczeniu18.

Osoby, które nie są jeszcze członkami, niemniej jednak wykonują pewne zada-
nia na rzecz zboru, określane są jako „nieochrzczeni głosiciele”. Nieochrzczony 
głosiciel nie może być formalnie wykluczony. Jeżeli dopuści się ciężkiego występku 
i nie okaże skruchy, należy publicznie poinformować Zbór o tym, że dana osoba 
przestała być „nieochrzczonym głosicielem” i należy ją od tego momentu traktować 
jako „człowieka ze świata” i w kontaktach z nim przejawiać dużą ostrożność.19

W związku z zaprezentowanymi kryteriami przynależności do związku 
wyznaniowego „Świadkowie Jehowy w Polsce”, pojawiają się pytanie dotyczące 
przetwarzania danych osobowych poszczególnych kategorii osób. Pierwsza grupa 
to wszyscy członkowie bez względu na wiek. Drugą  grupę tworzą byli człon-
kowie, którzy wystąpili ze związku z własnej inicjatywy bądź zostali z niego 
wykluczeni. Trzecia grupa to osoby niepełnoletnie (najczęściej dzieci członków 
związku), które jeszcze nie zostały ochrzczone. Czwartą stanowią zaś pełnoletni 

 16  Zorganizowani do spełniania woli Jehowy, Watch Tower Bible and Tract Society of Pen-
sylvania 2016, s. 138-141.
 17  Tamże, s. 142.
 18  Tamże, s. 144. Komitet sądowniczy złożony przynajmniej z trzech starszych powołany 
przez Zbór.
 19  Tamże, s. 144.
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nieochrzczeni głosiciele, którzy nie są jeszcze formalnymi członkami lub w zbo-
rze ogłoszono, że nie pełnią już funkcji nieochrzczonych głosicieli.

III. Obowiązujące zasady przetwarzania danych 
osobowych

Ochrona danych osobowych jest zapewniona w obowiązującej ustawie zasadni-
czej. Zgodnie z art. 51, nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie 
ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby. Każdy ma również 
prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, 
a zasady i tryb gromadzenia, udostępniania, oraz istniejące ograniczenia ma 
określać ustawa. Obok zasad ustalonych w ustawie należy mieć na uwadze 
ograniczenia wprowadzone w samej konstytucji. Art. 31 ust. 3 stanowi bowiem, 
że ograniczenia mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w demo-
kratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw 
innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Samo pojęcie danych osobowych oraz ich przetwarzania zostało doprecyzo-
wane w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.)20. 
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfiko-
wania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, 
w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub 
kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za 
umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych 
kosztów, czasu lub działań (art. 6).Samo przetwarzanie zaś, to jakiekolwiek 
operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwala-
nie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, 
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 ust. 2).

W doktrynie zwraca się uwagę na to, że nie wszystkie dane dotyczące danej 
osoby, będą podlegać ochronie prawnej, zaś obowiązujące przepisy nie przyjmują 
właściwej koncepcji ochrony danych osobowych, gdzie ich właściciel nie może 
posługiwać się nimi w taki sposób, jak  ma to miejsce na gruncie przepisów 
k.c., kiedy właściciel rzeczy może korzystać z nich z wyłączeniem innych osób. 

 20  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, j.t.).
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W przypadku danych osobowych nie podlegają ochronie te, które są jednocześnie 
informacjami publicznymi21.

Ciało Kierownicze sformułowało zasady dotyczące przetwarzania danych 
osobowych22. We wstępie dokumentu zaznacza się, że zbieranie danych, również 
tych wrażliwych, konieczne jest do zaspokajania potrzeb Świadków Jehowy oraz 
realizowania celów religijnych i dobroczynnych. Podkreśla się jednocześnie 
konieczność zachowania poufności i zapewnienia odpowiedniej ochrony infor-
macji. Dokument nie jest zbyt obszerny, niemniej jednak duża ogólnikowość 
zawartych w nim sformułowań, pozwala na dość dużą swobodę przyjmowanych 
praktyk. Nie odbiega to znacząco od zasad stosowanych przez inne kościoły 
i związki wyznaniowe. W treści znajduje się zapewnienie, że dane będą prze-
twarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Zapewnione mają być również 
odpowiednie środki techniczne do ich należytego zabezpieczenia przed osobami 
nieuprawnionymi. Związek zastrzega jednakże, że dane osobowe będą tak długo 
przechowywane, jak będą tego wymagały cele organizacji. Ta regulacja stoi 
w pewnej opozycji do innej normy, dwukrotnie wyrażonej zarówno we wstę-
pie, jak i w zasadniczej treści dokumentów, że chodzi wyłącznie o cele religijne 
i dobroczynne, chociaż można przyjąć również szeroką interpretację celów 
statutowych, i stwierdzić że wszystkie one  służą realizacji rozwoju religijnego 
poszczególnych członków, jak i całego związku. Dokument podkreśla również, 
że prawa osób, których dane dotyczą, zostaną należycie rozważone.

We wspominanym już liście Biura Oddziału z 15 października 2015 r., 
znalazły się wskazówki skierowane do „starszych”. Osoby te jako sprawujące 
urząd duchowy zobowiązane zostały do przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych. Wymaga się również bezpiecznego przechowywa-
nia zapisków zborowych, które powinny być aktualne. W sytuacji, kiedy będą 
miały miejsce jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące ochrony danych oso-
bowych, starsi mają bezwzględnie skontaktować się z Działem Prawnym Biura 
Oddziału. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować konsekwencje 
prawne zarówno wobec starszych jak i Biura Oddziału23. Ponadto statut z 2014 r., 
stanowi, że związek gwarantuje ochronę danych osobowych przetwarzanych 
przez świadków Jehowy dla realizacji celów statutowych.

 21  A. Mezglewski,  Działalność związków wyznaniowych a ochrona danych osobowych, w: 
Studia z prawa wyznaniowego, 2007/10, s. 6 (5-21).
 22  www.jw.org/pl/zasady-ochrony-danych-osobowych/ - (dostęp 12.04.2017 r.).
 23  List Biura Oddziału Świadków Jehowy  w Polsce….(dostęp 12.04.2017).
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Możliwość swobodnego przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących przekonań religijnych i przyna-
leżności wyznaniowej rządzi się wyjątkowymi zasadami. Wraz z danymi odno-
śnie: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 
filozoficznych, przynależności partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu 
genetycznego, nałogów, życia seksualnego, skazań, orzeczeń o ukaraniu, man-
datów karnych, oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym lub 
administracyjnym, zostały zaliczone do tzw. danych wrażliwych – sensytywnych 
(art. 27 u.o.d.o.). W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to,  że zarówno 
trafność takiego podziału danych jak i samo jego przeprowadzenie może być 
przedmiotem dyskusji. Są to bowiem bardzo zindywidualizowane kategorie24. 

Po drugie, istnieje zakaz przetwarzania tych informacji poza wyjątkami 
określonymi w ustawie. Jednym z wyjątków dopuszczających możliwość prze-
twarzania danych osobowych jest sytuacja, gdy jest to niezbędne do wykonania 
statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, 
fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach poli-
tycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych. I co bardzo 
istotne, warunkiem koniecznym jest przetwarzanie danych wyłącznie członków 
tych organizacji lub instytucji albo instytucji, albo osób utrzymujących z nimi 
stałe kontakty w związku z ich działalnością, pod warunkiem zapewnienia 
pełnych gwarancji ochrony przetwarzanych danych (art. 27 ust. 2 p. 4 u.o.d.o.).

Treść powyższej regulacji budzi pewne wątpliwości. Otóż literalna wykładnia 
pozwala stwierdzić, że związek wyznaniowy Świadków Jehowy w Polsce może 
przetwarzać zarówno dane swoich członków, „nieochrzczonych głosicieli”, jak 
również „nieochrzczonych dzieci członków związku wyznaniowego”. Te dwie 
ostatnie grupy, należą bowiem do osób utrzymującymi stałe kontakty ze związ-
kiem. W doktrynie prezentowany jest pogląd, który raczej optuje za gramatyczną 
wykładnią owej normy. A. Drozd, na pracę, którego powołuje się zarówno A. 
Mezglewski25 i P. Sobczyk26, do osób utrzymujących stałe kontakty w związku 
z ich działalnością, zalicza tych, którzy są zatrudnieni przez kościoły i inne 
związki wyznaniowe, wolontariuszy, a także ubiegających się o członkostwo, 

 24  J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 27 ustawy o ochronie danych 
osobowych, w: Ochrona danych osobowych . Komentarz – (http://lex.online.wolterskluwer.pl/ - 
dostęp 11.04.2017).
 25  A. Mezglewski,  Działalność związków wyznaniowych…, s. 7
 26  P. Sobczyk, Ograniczenia praw podmiotów ze względu na przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących przekonań religijnych i przynależności wyznaniowej, w: Studia z prawa wyznaniowego 
2010/13 s. 152. (143-159)
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kiedy jest niemal pewne przyjęcie określonej osoby w poczet członków, a w szcze-
gólności, gdy osoba ta przeszła wstępny etap naboru27. Jednakże ze względu na 
brak precyzyjnego określenia  terminu „osoba utrzymująca stały kontakt ze 
związkiem” należałoby postulować, aby uzyskiwać pisemną zgodę od zaintere-
sowanej osoby. W przypadku zaś nieochrzczonych dzieci powinna być to zgoda 
wyrażona przez rodziców bądź opiekunów prawnych28. 

Kolejną kwestią, którą należy rozpatrzyć, jest reguła zawarta w art. 43 ust. 3 
u.o.d.o., w myśl której z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są admi-
nistratorzy danych dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku 
wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej przetwarzanych na potrzeby 
tego kościoła lub związku wyznaniowego (art. 43 ust. 3). Ustawodawca wyraźnie 
mówi o zbiorze danych osobowych członków danego kościoła bądź związku 
wyznaniowego. Natomiast ani „nieochrzczeni głosiciele”, ani „nieochrzczone 
dzieci” nie są formalnymi członkami. Czy zatem związki wyznaniowe winny 
jako administratorzy prowadzić odrębny rejestr dla tych kategorii podmiotów? 
Na takim stanowisku stoi NSA, powołujący się na opinię wyrażoną w komen-
tarzu do u.o.d.o29.  W wyroku z 27 marca 2013 r., NSA stwierdził bowiem, że 
dane osób nienależących do kościoła tworzą zbiór odrębny, nawet jeśli dane 
są przetwarzane na potrzeby kościoła i jeśli są zgromadzone na materialnych 
nośnikach danych, zawierających zarówno dane osób należących, jak i osób nie-
należących do kościoła. Okolicznością przesądzającą o zakwalifikowaniu danych 
do jednego ze zbiorów jest rzeczywista przynależność lub brak przynależności 
osoby, o której dane chodzi, do kościoła”30. Takowa praktyka wydaje się jednak 
być wątpliwa ze względu na treść art. 53 ust. 7, który zakazuje organom władzy 
publicznej zobowiązywać kogokolwiek do ujawniania swojego światopoglądu, 
przekonań religijnych lub wyznania. 

W sytuacji kiedy mamy do czynienia z formalnym członkostwem w związku 
wyznaniowym, nie ma konieczności uzyskiwania zgody na zbieranie danych 
dotyczących jego osoby. Sam fakt przynależności przesądza o  prawie do 

 27  A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych.  Komentarz. Wzory pism i przepisy, 
Warszawa 2006, s. 174-178.
 28  Na konieczność doprecyzowania pojęcia  z „osób utrzymujących stałe kontakty ze 
związkiem wyznaniowym”, zarówno w prawie świeckim jak i wewnętrznym zwraca uwagę P. 
Mazurkiweicz w: Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w:: Ochrona danych 
osobowych w Kościele, red. S. Dziekoński, P. Drobek,  Warszawa 2016,
 29  J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz….
 30  Wyrok NSA z 27 marca 2013 r., (I OSK 932/12 - OSP 2014/2/14)
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przetwarzania danych osobowych31. Na okoliczność tę zwraca uwagę również 
obowiązujący statut związku, gdy stanowi, że każdy Świadek Jehowy z chwilą 
przyjęcia chrztu przez zanurzenie w wodzie akceptuje prawo wewnętrzne (pre-
ambuła p. 5). Powyższa reguła koresponduje z konstytucyjną zasadą autonomii 
i niezależności kościołów i związków wyznaniowych, która zawiera się m.in. 
w możliwości stosowania w stosunkach „ad inra”, prawa wewnętrznego32.

Ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych

Zdecydowanie najwięcej wątpliwości budzi przetwarzanie danych osobowych 
byłych członków związku wyznaniowego „Świadkowie Jehowy w Polsce”. Spró-
bujmy na podstawie jednego casusu prześledzić jak ewoluowało stanowisko 
GIODO i sądownictwa administracyjnego, oraz odnieść się do niektórych kwestii 
poruszonych w uzasadnieniach wydawanych decyzji33. 

Na początku lat 80-tych, skarżący w toczącym się postępowaniu został człon-
kiem społeczności Świadków Jehowy i pozostawał nim do momentu wyklucze-
nia go w 2011 r. Po tym fakcie wystąpił do związku z pismem o zrealizowanie 
obowiązku informacyjnego wobec jego osoby odnośnie przetwarzanych danych. 
W wyjaśnieniach jakich związek udzielił skarżącemu, znalazły się informacje 
o sposobie ich przetwarzania oraz zapewnił, że jego dane nie były udostępnione 
innym podmiotom. Wyjaśnienia związku zostały również złożone do GIODO. 
W ich treści powołano się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pra-
wem wewnętrznym. Wobec powyższych wyjaśnień GIODO w dniu 15 czerwca 
2012 r., wydał decyzję, w której umorzył postępowanie w sprawie ze względu na 
stwierdzoną niekompetencję na podstawie art. 43, ust. 2 u.o.d.o.34 Decyzja została 
zaskarżona przez skarżącego, zarzucającego m.in., że związek nie spełnił wobec 
niego obowiązku informacyjnego, nie wskazując odbiorców, którym jego dane 
zostały udostępnione. Związek odpowiadając na wniosek o ponowne rozpatrze-
nie sprawy zauważył, że pozbawienie go prawa do przetwarzania danych oso-
bowych wyznawców religii, uniemożliwiłoby mu funkcjonowanie. Podkreślono 
także, że przetwarzanie danych polega również na wykorzystywaniu ich zgodnie 

 31  E. Kulesza, Ochrona danych osobowych a wolność sumienia i wyznania w prawodawstwie 
polskim, w: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Kraków 2002, s. 15 (s. 7-21).
 32  P. Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego określenia stosunków między 
Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013, s. 143-144
 33  Przebieg sprawy odtworzony został na podstawie uzasadnienia decyzji GIODO z 16 
grudnia 2016 r. (DOLiS/DEC-1348/16/108126, 108127).
 34  DOLiS/DEC-535/12/36934,36937).
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z celem, do którego zostały zebrane. Dotyczy to zarówno faktu przystąpienia 
jak i opuszczenia grona Świadków Jehowy. Prawo  zachowania danych byłych 
członków, uzasadniono normą wyrażoną w art. 32 ust. 3 u.od.o., w myśl której 
administrator może zachować dane osoby w celu uniknięcia ponownego ich 
wykorzystania w celach objętych sprzeciwem. „Tak samo związek wyznaniowy 
ma prawo zachować dane osobowe osoby, która wystąpiła ze społeczności wyzna-
niowej w celu uniknięcia sytuacji, w której taka osoba byłaby nadal traktowana 
jako członek tejże społeczności”. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy GIODO na 
podstawie decyzji z 10 grudnia 2012 r., utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję35. 
Skarżący wniósł za jego pośrednictwem do  WSA w Warszawie o jej uchylenie 
w całości, oraz o przekazanie mu sprawy  do ponownego rozpatrzenia. 

Wyrokiem z 16 maja 2013 r., WSA uchylił decyzje GIODO z 15 czerwca 2012 
r. i 10 grudnia 2012 r.36 W uzasadnieniu sąd powołał się na normę wyrażoną 
w art. 43 ust. 2 u.o.d.o., podzielając stanowisko wyrażone prze NSA w wyroku 
z 27 marca 2013 r. i stwierdzając, że GIODO posiada kompetencję w stosunku 
do kościoła bądź związku wyznaniowego wobec osób, które skutecznie wystąpiły 
z kościoła bądź związku wyznaniowego. Brak kompetencji odnosi się jedynie do 
zbioru zdefiniowanego w art. 43 ust. 3 u.o.d.o., który dotyczy wyłącznie osób 
należących do kościoła. W związku z powyższym GIODO przysługują kom-
petencje wyrażone w art. 12 ust. 2 u.o.d.o., polegające na wydawaniu decyzji 
administracyjnych i rozpatrywaniu skarg w prawach wykonania przepisów 
o ochronie danych osobowych.

Na powyższy wyrok związek wyznaniowy Świadków Jehowy w Polsce, złożył 
skargę kasacyjną, która została oddalona prze NSA w wyroku z 21 kwietnia 
2015 r.37 NSA stwierdził wówczas, że „Generalny Inspektor nie tylko nie mógł 
umorzyć postępowania administracyjnego, ale także nie było faktycznych pod-
staw do oceny, że wniosek zasługiwał na odmowę. Ocena Sądu, zgodnie z którą 
uchybienie organu, polegające na umorzeniu postępowania miało wpływ na 
wynik sprawy, jest więc zasadna” . W tej sytuacji na mocy art. 155 ustawy: Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi38, GIODO przeprowadził po raz 
kolejny postępowanie w rzeczonej sprawie. Jego owocem była decyzja z 9 marca 
2016 r., na mocy której nakazał Świadkom Jehowy w Polsce przywrócenie stanu 

 35  DOLiS/DEC-1239/12/75421,75423.
 36  Wyrok WSA w Warszawie z 16 maja 2013 r. (II SA/Wa 294/13 – Lex nr 1815703).
 37  Wyrok NSA z 21 kwietnia 2015 r., (I OSK 1968/13 – Lex 1773595).
 38  Ustawa z 30 sierpnia  2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 718 j.t.).
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zgodnego z prawem poprzez usunięcie danych osobowych skarżącego39.Uza-
sadniając decyzję GIODO stwierdził, że związek wyznaniowy nie wskazał prze-
pisów swojego prawa wewnętrznego, które uprawniałyby go do przetwarzania 
danych osobowych osób, które skutecznie wystąpiły ze związku. Statut, zdaniem 
GIODO, nie zawiera takowych regulacji. Nie zostały wskazane również przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, które zawierałyby takowe upoważnienie. 
W ustawowym terminie związek złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
uchylenie ww. decyzji, oraz o umorzenie postępowania w sprawie. 

16 grudnia 2016 r., GIODO wydał decyzję, w której uchyla decyzję z 9 marca 
2016 r. i odmawia uwzględnienia wniosku skarżącego, w kwestii usunięcia jego 
danych osobowych  ze zbioru związku wyznaniowego Świadków Jehowy w Polsce. 
Uzasadniając swoje stanowisko GIODO uwzględnił stanowisko związku, oraz 
wskazał nową podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych byłych 
członków związku40. 

Kompetencję do wydania decyzji w tej konkretnej sprawie GIODO uzasadnił, 
wyrokiem NSA z 21 kwietnia 2015 r., w którym zwrócił uwagę na to, że skoro 
skarżący skutecznie wystąpił ze związku, zatem w jego sytuacji nie ma zasto-
sowania norma wyrażona w art. 42 ust. 3 u.o.d.o., ograniczająca możliwości 
interwencji do rejestrów członków danego kościoła bądź związku wyznanio-
wego. Powołując się na zasadę wolności religijnej oraz autonomii i niezależno-
ści, przysługującą związkom wyznaniowym o uregulowanej sytuacji prawnej, 
GIODO uznał, że fakt przynależności i ewentualnego wystąpienia określa prawo 
wewnętrzne. W decyzji powoływano się głównie na statut oraz zasady zawarte 
w publikacji „Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy”. Podkreślono również, 
że chrzest jest jednym z konstytutywnych warunków członkostwa, a w przepisach 
wewnętrznych brakuje normy, która by przewidywała możliwość uchylenia się od 
jego skutków, ze względna to, że osoba wykluczona może w każdej chwili wrócić, 
składając stosowną deklarację „skutki wystąpienia ze związku wskazują, że dane 
osobowe zebrane przez związek w okresie przynależności, nie będą zbędne do 
realizacji celu, dla którego zostały zebrane”.

Wydaje się, że na wydanie powyższej decyzji wpłynęło orzeczenie NSA z 9 
lutego 2016 r., na  które powołał się GIODO.  Co prawda odnosiło się ono do aktu 
apostazji z Kościoła  katolickiego, niemniej jednak ma w pełni zastosowanie do 
analizowanej sytuacji41 . NSA stwierdził w nim m.in., że: „…całkowite porzucenie 

 39  DOLiS/DEC-187/16/16136,16139
 40  DOLiS/DEC-1348/16/108126, 108127.
 41  Wyrok NSA z 9 lutego 2016 r. I OSK 2585/15 – Lex 2036048
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wiary lub wystąpienie z Kościoła - niezależnie od oceny dopuszczalności tej ostat-
niej czynności w świetle prawa kościelnego - nie stanowi żadnego uzasadnienia dla 
zatarcia pewnych, w przeszłości zaszłych faktów. (…) Generalny Inspektor Danych 
Osobowych, z mocy wyraźnego i niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych art. 
43 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 u.o.d.o, (…) nie jest w odniesieniu do zbiorów danych 
osób należących do Kościoła, w tym Kościoła katolickiego, władny do wydawania 
decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania powszech-
nie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (art. 12 pkt 2 uodo) 
i nakazywania w drodze decyzji administracyjnej (z urzędu lub na wniosek) przy-
wrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności poprzez usunięcie uchybień, 
uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnie-
nie danych osobowych, zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających 
zgromadzone dane osobowe, wstrzymanie przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego, zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 
usunięcie danych osobowych.(…)”. Wyrażając powyższą opinię, NSA sformułował 
ją w oparciu o obowiązujące przepisy prawa kanonicznego.

W dalszym uzasadnieniu swej decyzji GIODO stwierdza, że dane osobowe 
„skarżącego”, odnoszące się do jego członkostwa, mają jedynie walor  historyczny 
i stanowią dowód na przyjęcie przez daną osobę chrztu oraz jego aktywność 
członkowską. Charakter tych danych przesądza zdaniem GIODO o tym, że 
ich przetwarzanie podlega przepisom ustawy  z 14 lipca 1983 r., o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwaliach42, gdzie na mocy art. 12 do Narodowego 
Zasobu Archiwalnego, zostały zaliczone m.in. materiały zawierające informacje 
o wartości historycznej, o działalności organizacji o charakterze wyznanio-
wym, niezależnie od tego czy powstały w przeszłości czy współcześnie. Ponadto 
Kościoły i związki wyznaniowe, u których powstają, bądź które przechowują 
materiały archiwalne, są zobowiązane zapewnić należyte warunki ich przechowy-
wania, chronić je przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą oraz zapewnić 
konieczną konserwację tych materiałów (art. 12). Jednak kluczowe znaczenie 
wydaje się mieć art. 13 ustawy, na który powołał się GIODO. Zgodnie z nim: 
„Sprawy, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 oraz w art. 12, w odniesieniu 
do (…) kościołów i związków wyznaniowych, regulują we własnym (…) kościoły 
i związki wyznaniowe”. Sprawy, o których mowa dotyczą m.in. kwestii przekazy-
wania materiałów do archiwów państwowych oraz sposobu ewidencjonowania, 
przechowywania, oraz zapewnienia ochrony.

 42  Ustawa z 14 lipca 19983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1446 t. j. ze zm.).



 Artykuł prawniczy | 281

Niniejszy casus pokazuje, że cały czas wiodącym problemem była kwestia 
relacji pomiędzy prawem wewnętrznym związków wyznaniowych a prawem 
państwowym. Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA, konsekwentnie przychylał 
się do prymatu prawa państwowego nad prawem wewnętrznym, nie dopuszczając 
racji zgłaszanych przez Świadków Jehowy. Chociaż jak wskazano na przykła-
dzie innej  sprawy, która dotyczyła apostazji z Kościoła katolickiego, również 
i to stanowisko uległo zmianie,. Z kolei GIODO, stara się w swojej działalności 
uwzględniać normy wewnętrzne. Dał temu wyraz w negatywnej dla Świadków 
Jehowy decyzji z 9 marca 2016 r., na mocy której nakazał im przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem poprzez usunięcie danych osobowych skarżącego. Zazna-
czył wówczas wyraźnie, że nie wskazano przepisów prawa wewnętrznego, na 
podstawie których mógłby orzekać w inny sposób, co też uczynił, gdy Związek 
Wyznaniowy Świadków Jehowy w Polsce odpowiednio uargumentował wniosek.

Wato zauważyć opinię prezentowaną w literaturze przedmiotu, że w kwestii 
przetwarzania danych osobowym winna mieć zastosowanie zasada autonomii 
i niezależności, i należy stosować przepisy wewnętrzne, a nie świeckie regulacje. 
Ich autor dostrzega jednakże kłopoty, które mogą pojawić się w sytuacji, gdy 
określona osoba formalnym aktem występuje z danego związku wyznaniowego 
z jednoczesnym żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych43. 
Wydaje się jednak, że i w tym wypadku nie powinno się o niej zapominać. 
Koniecznym warunkiem jest istnienie wewnętrznych reguł dotyczących prze-
twarzania danych osobowych, a związek wyznaniowy „Świadkowie Jehowy 
w Polsce”, takowe posiada. Wprawdzie są to regulacje o dużym stopniu ogólności, 
jednakże mogą mieć zastosowanie do wykluczonych członków. 

Uwzględnienie zasady autonomii i niezależności jest konieczne przy inter-
pretacji przepisów państwowych, ze względu na rygory systemowej wykładni 
tekstów prawnych44.

Reguły ustalone przez GIODO nie mogą mieć jednakże zastosowania do osób, 
które na forum Zboru zostały uznane za byłych „nieochrzczonych głosicieli”. Ich 
dane osobowe, pomimo tego, że mogły być przez związek przetwarzane, winny 
zostać bezwzględnie usunięte. W ich przypadku bowiem nie zaistniał chrzest, 
na którego nieodwołalny charakter powołują się Świadkowie Jehowy.

 43  A. Mezglewski, Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej 
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe, w: Ochrona danych 
osobowych w Kościele…. s.  41 (35-52)
 44  Tamże, s. 42.
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IV. Podsumowanie

Związek wyznaniowy „Świadkowie Jehowy w Polsce” jest trzecim pod względem 
liczebności w kraju. Rocznik Świadków Jehowy za 2017 r. wspomina o 119 932 
głosicielach45 . Z kolei Mały Rocznik Statystyczny Polski za 2016 r., wymie-
nia liczbę 121 929 (wiernych wyznawców)46. W związku z tak pokaźną liczbą 
członków, nie dziwi fakt, że  czasami dochodzi do sytuacji problematycznych 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 Uregulowana w 1990 r.  sytuacja prawna, daje Świadkom Jehowy możliwość 
korzystania z gwarancji przewidzianych zarówno na poziomie konstytucyjnym, 
jak i aktach niższego rzędu. Kluczowa w kwestii przetwarzania danych osobo-
wych jest ustrojowa zasada autonomii i niezależności, gwarantująca możliwość 
kierowania się prawem wewnętrznym.  

Jako jedni z nielicznych, Świadkowie Jehowy, posiadają w tym zakresie 
wewnętrzne regulacje odnoszące się zarówno do ogółu członków,  jak również 
obejmujące wyłącznie Świadków Jehowy z Polski. Zakres istniejących norm 
nie jest zbyt obszerny, dlatego też, aby móc w miarę dokładnie przedstawić 
obowiązujące zasady, należy odwoływać się do prawa wewnętrznego, które jest 
pojęciem niezmiernie szerokim. O ile bowiem kwestię członkostwa precyzyjnie 
reguluje statut związku, to już poszczególne cele rozsiane są w bardzo licznych 
dokumentach.

Najbardziej problematyczne jest zagadnienie przetwarzania danych byłych 
członków, którzy w formalny sposób opuścili szeregi Świadków Jehowy. Wydaje 
się, że stanowisko GIODO w tej materii zostało już skrystalizowane. Uznaje on 
taką możliwość, a zarazem brak swoich kompetencji, by ingerować w ten pro-
ces.   Sądy administracyjne z kolei, wydają różne rozstrzygnięcia  w zależności 
od składu orzekającego.

Warto jednakże mieć na uwadze to, że 25 maja 2018 r., wejdzie w życie Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE47. Zgodnie 
zaś z art. 9 p.2 lit. d, przetwarzanie danych przez podmiot o celach religijnych jest 
dozwolone pod warunkiem, że dokonuje się tego w ramach uprawnionej działal-
ności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń i że dotyczy ono 

 45  Rocznik Świadków Jehowy 2017, Watch Tower Bible and Tract Society 2017, s. 184.
 46  Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, Warszawa 2016 r., 
 47  Dz. Urz.EU L 119/1 z 27 kwietnia 2016 r.).
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członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim 
stałe kontakty w związku z jego celami, oraz że dane osobowe nie są ujawniane 
poza tym podmiotem bez zgody osób, których one dotyczą. Zatem podnoszone 
tu kwestie stracą na aktualności i związki wyznaniowe bez przeszkód będą mogły 
przetwarzać dane osobowe osób, które wystąpiły z ich szeregów.
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Zbigniew Klimiuk

Metody i formy popierania polskiego 
eksportu w okresie międzywojennym 
(część I)
Methods and forms of promoting Polish exports in the interwar period (part I)

Wstęp

Niekorzystna sytuacja ekonomiczna państwa polskiego w pierwszych latach 
niepodległości po I wojnie światowej, była wynikiem wrogiej działalności państw 
zaborczych oraz 4-letniej wojny światowej. Wyjście z tej sytuacji i stworzenie sil-
nego organizmu gospodarczego było w warunkach Polski zagadnieniem bardzo 
trudnym na skutek niskiego stopnia uprzemysłowienia kraju oraz ogólnego zaco-
fania gospodarczego w porównaniu z innymi krajami Europy. Ogromne wysiłki 
narodu polskiego w kierunku stabilizacji życia gospodarczego, niweczone były 
tragicznymi załamaniami ekonomicznymi (np. pierwsza i druga inflacja polskiej 
waluty). Okres stabilizacji życia gospodarczego w Polsce rozpoczął się w zasadzie 
dopiero w latach 1927-28. Na bazie trudniej wewnętrznej sytuacji gospodarczej, 
stosunki handlowe Polski z zagranicą przeżywały wiele kryzysów. Struktura 
naszej gospodarki powodowała, iż decydującym czynnikiem kształtowania się 
polskiego bilansu płatniczego z zagranicą był bilans handlowy. Na bazie prze-
prowadzonej analizy naszego bilansu handlowego w okresie międzywojennym 
można stwierdzić, iż sama jego aktywność nie była zjawiskiem dodatnim, ani 
też sama pasywność zjawiskiem ujemnym. Saldo bilansu handlowego należy 
przeanalizować na bazie ogólnych warunków gospodarczych. Aktywność lub 
pasywność bilansu handlowego Polski w okresie międzywojennym uzależniona 
była głównie od wielkości eksportu. Z analizy struktury towarowej polskiego 
eksportu wynika, że głównym jego przedmiotem były artykuły surowcowo- 
rolnicze i półfabrykaty (np. węgiel, cynk, drewno, zboże, masło, jaja). Natomiast 
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w mniejszych ilościach wywożone były artykuły przemysłowe. Przy takiej struk-
turze eksportu, zwiększenie uzyskiwanych wartości z zagranicy wymagało ilo-
ściowego jego zwiększenia. Dla zwiększenia wpływów eksportowych należało 
przede wszystkim stworzyć bazę przemysłową stanowiącą podstawę dla eksportu 
wysokowartościowego. Eksport Polski w tym czasie napotykał na szereg trud-
ności, do których należały wyższe ceny polskich towarów, brak kapitałów szcze-
gólnie długoterminowych, niższa wydajność pracy i wiele innych. Podkreślić 
należy, że w gałęziach eksportowych, gdzie wydajność pracy była wysoka, a ceny 
niższe (np. eksport węgla), wywóz był hamowany przez barierę zbytu. Źródła 
trudności, na jakie napotykał polski eksport, tkwiły w zacofaniu gospodarczym 
i technicznym Polski odziedziczonym po państwach zaborczych1.

Państwo polskie dla zwiększenia eksportu podejmowało działania o charak-
terze bezpośrednim lub pośrednim, w kierunku zlikwidowania bądź złagodzenia 
istniejących trudności wywozowych, stosując odpowiednią politykę kredytową, 
celną, podatkową oraz udzielając pomocy pośredniej w postaci organizowa-
nia służby eksportowej, informacyjnej oraz reklamy2. Wzrost masy towarowej 
na rynku międzynarodowym wzmagał konkurencję między producentami. 
O sprzedaży towary decydowała nie tylko cena, ale również warunki sfinanso-
wania transakcji, wysokość oraz termin udzielonego przez dostawcę kredytu. 
Ogólny niedobór kapitałów w Polsce ogromnie utrudniał, a często uniemoż-
liwiał zawieranie transakcji przez eksporterów. Pomoc państwa i banków dla 
eksportera podążała w kierunku finansowania produkcji i sprzedaży ekspor-
towej. Rozdrobnienie produkcji eksportowej oraz brak organizacji i związków 
branżowych eksporterów były przeszkodą w jej finansowaniu. Natomiast przy 
sprzedaży eksportowej kupiec korzystał w szerokim zakresie z kredytów ban-
kowych oraz z kredytu Banku Polskiego S.A. Należy jednakże stwierdzić, że 
niewielkie zasoby kapitałowe naszych instytucji finansowych nie pozwalały na 
stosowanie różnego rodzaju pomocy kredytowej i akceptowej dla eksportu, jaka 
miała miejsce w krajach bogatych w kapitały własne. Na szczególną uwagę w tej 
dziedzinie zasługuje działalność Państwowego Instytutu Eksportowego (PIE), 
który spełniał rolę instytucji ubezpieczającej kredyt eksportowy. Poręka PIE, 
jak również Skarbu Państwa, miała na celu zmniejszenie ryzyka eksportera3.

 1 Z. Landau, Związki Polski z gospodarką świata w okresie międzywojennym, „Sprawy 
Międzynarodowe” Nr 12/1979, s. 152-159.
 2 H. Strasburger, Handel zagraniczny w służbie gospodarki narodowej, Warszawa 1939.
 3 J. Krynicki, Problemy handlu zagranicznego Polski, Warszawa 1958.
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Wraz ze stabilizacją życia gospodarczego w latach 1927-28 rozpoczęła się 
również stabilizacja poglądów dotyczących zagadnień eksportu4. Wyrazem tej 
stabilizacji była szeroka działalnośc państwa i sfer gospodarczych w kierunku 
rozbudowy państwowej służby eksportowej. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje powołanie i działalność wspomnianego Państwowego Instytutu Ekspor-
towego. Instytut był centralną instytucją zajmującą się całokształtem polityki 
eksportowej w Polsce. Zajmował się on finansowymi zagadnieniami popierania 
eksportu, jak również był inicjatorem i koordynatorem wszelkiej działalności 
informacyjno- propagandowej w kraju i zagranicą. Następnym cennym posunię-
ciem władz państwowych w tym okresie była reforma działalności konsulatów 
przeprowadzona w 1929 r. Właściwe zrozumienie działalności gospodarczej 
placówek konsularnych oraz wskazania odpowiednich środków do realizacji 
nałożonych zadań, przyczyniło się w poważnym stopniu do zdobycia nowych 
rynków zbytu5. Z uwagi na niewielką ilośc placówek konsularnych etatowych oraz 
na istniejące trudności w ich powiększeniu, polski eksport korzystał w szerokim 
zakresie z usług konsulatów honorowych, bardzo korzystnie wpływających na 
wzmożonie kontaktów i wymiany międzynarodowej6. Na zwiększenie wywozu 
wpłynęło również stosowanie reklamy zagranicznej w polskim eksporcie. Czyn-
nik reklamy w polskim handlu zagranicznym odgrywał w latach 20. znikomą 
rolę. Dopiero w latach 1927-30 reklama, podobnie jak i inne elementy, znalazła 
właściwe zrozumienie. Dużo uwagi temu zagadnieniu poświęcał właśnie PIE. 
Był on inicjatorem i organizatorem wielu akcji reklamowych, brał czynny udział 
w wystawach międzynarodowych, jak również sam organizował wystawy prób 
i wzorów polskich towarów. 

I. Sytuacja gospodarcza i handlowa Polski  
po zakończeniu I wojny światowej

Sytuacja gospodarcza i handlowa Polski po zakończeniu I wojny światowej była 
wynikiem długookresowej polityki gospodarczej i handlowej państw zaborczych. 
Rozbicie polityczne i gospodarcze państwa polskiego na trzy odrębne dzielnice 
ujemnie wpłynęło na rozwój przemysłu i handlu, a ścisłe powiązanie i uzależnienie 

 4 E. Lipiński, S. Pszczółkowski, L. Landau, J. Wiśniewski, Koniunktura gospodarcza w Polsce 
1924-1927, Warszawa 1926.
 5 Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
 6 T. Włudyka, Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa 2008.
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gospodarcze poszczególnych dzielnic z państwami zaborczymi spowodowało, że 
w chwili powstania niepodległego państwa polskiego nie było jednolitej organizacji 
gospodarczej i handlowej. Działalność gospodarcza państw zaborczych nie podą-
żała w kierunku zwiększenia potencjału ekonomicznego poszczególnych dzielnic, 
lecz stworzyła z tych obszarów zaplecze surowcowo- rolnicze dla własnych potrzeb. 
Kierunki rozwoju handlu zagranicznego w okresie rozbicia dzielnicowego były 
uzależnione, podobnie jak sytuacja gospodarcza, od polityki państw zaborczych.

W Królestwie Kongresowym przemysł włókienniczy i konfekcyjny zawdzię-
czał w dużym stopniu swój pomyślny rozwój ochronnej (preferencyjnej) rosyjskiej 
taryfie celnej. Jej celem nie była bynajmniej ochrona przemysłu Kongresówki, ale 
przemysłu Centralnej Rosji. Mimo to przemysł i handel Królestwa Kongresowego 
były w pewnym stopniu chronione przed obcą konkurencją i rozwijały eksport 
na rozległy rynek Rosji Carskiej. Rosja Carska ustępowała jednak w sprawach 
celnych pod naporem Niemiec, zwłaszcza w krytycznych dla niej okresach7. 
Takim bez wątpienia była wojna rosyjsko- japońska. W 1905 r. Rosja podpisała 
traktat handlowy z Niemcami. Na mocy tego traktatu Niemcy uzyskały zniżki 
celne, które pozwoliły rozwijać im eksport artykułów przemysłowych do Rosji 
na dogodnych dla siebie warunkach i stworzyły jednocześnie konkurencję dla 
przemysłu Królestwa Kongresowego. Przemysł polski nie mógł skutecznie zwal-
czać konkurencji eksportu niemieckiego z uwagi na brak kapitałów. Ten brak 
kapitałów nie pozwolił udzielać polskim i rosyjskim odbiorcom tak taniego 
i długotrwałego kredytu, jaki oferowali im przemysłowcy niemieccy posiadający 
tańsze (z wyjątkiem robocizny) warunki i koszty produkcji.

Przemysł i handel Królestwa Kongresowego nie powstał z dobrej woli rządu 
Rosji Carskiej, lecz był wynikiem geograficznej sytuacji Królestwa, jego zaludnienia 
oraz wyższej niż w Rosji wydajności pracy robotników. Podobne tendencje były 
widoczne również w gospodarce austro-węgierskiej. Galicja była wówczas dostawcą 
surowców i żywności dla innych krajów koronnych, a rodzący się przemysł tej 
dzielnicy musiał walczyć z konkurencją już rozwiniętego przemysłu czeskiego 
i wiedeńskiego. Wpływ polityki niemieckiej na polską gospodarkę przybrał szcze-
gólnie wysoki poziom w okresie rozbiorów. Uzależnione były od niej nie tylko Prusy 
i Pomorze, ale również Królestwo Kongresowe. Nie Rosja, ale Królestwo Kongre-
sowe, Galicja i Zabór Pruski stały się głównymi odbiorcami niemieckich wyrobów 
przemysłowych w zamian za dostawy żywności i surowców. Były zabór pruski 

 7 J. Kuczyński, G. Witkowski, Die deutsch-russischen Handelsbeziehungen in den letzten 
150 Jahren, Berlin 1947.
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prawie wyłącznie zaopatrywał się w niemieckie wyroby przemysłowe. Królestwo 
Kongresowe natomiast wchłaniało 40% całkowitego rosyjskiego importu z Nimiec 
stanowiącego 48% importu Rosji Carskiej8. Bardzo niewiele towarów niemieckich 
zużywała jedynie Galicja, licząca 15% liczby ludności byłych Austrio-Węgier. Pra-
wie całkowicie pozbawiona była przemysłu przetwórczego, sprowadzała jedynie 
towary służące do osobistego użytku mieszkańców9.

Jeśli natomiast chodzi o niemiecki import, to drugie w nim miejsce zajmo-
wała Rosja (ok. 13,6% ogólnej wartości przywozu). Należy jednak wspomnieć 
o olbrzymiej roli, jaką przed pierwszą wojną światową odgrywał w zaopatrzeniu 
Niemiec w żywność były zabór pruski, który poza tym dostarczał wschodnim 
prowincjom Niemiec znaczną nadwyżkę swojego węgla, żelaza, stali, cynku oraz 
wyrobów z tych metali. Biorąc pod uwagę równoczesny przywóz z Królestwa 
Kongresowego głównie drzewa, trzody chlewnej, jaj, a z zaboru austriackiego 
artykułów rolnych i produktów naftowych można dojść do wniosku, że nie 
Rosja lecz obszary polskie zajmowały w niemieckim imporcie pierwsze miej-
sce. W związku z tym gospodarka Polski była podporządkowana niemieckiej 
polityce nie tylko w zaborze pruskim, ale i na terenie dwu pozostałych zaborów. 
Niemcy korzystając ze swej przewagi gospodarczej nad Rosją i Austrio-Węgrami 
nie dopuszczały, zwłaszcza w ich polskich prowincjach do rozwoju tych gałęzi 
przemysłu, które w istotnym stopniu mogłyby przyczynić się do zachwiania ich 
monopolu jako dostawców artykułów przemysłowych.

Typowym przykładem antypolskiej polityki była presja rządu niemieckiego na 
rząd austriacki, aby ten nie dopuścił do rozwoju kopalń soli potasowych w Kału-
szu i Stebniku, których produkcja była koniecznym warunkiem podniesienia 
wydajności ziemi nie tylko w Galicji, ale także na Węgrzech i w Czechosłowacji. 
Usiłowania niemieckich przemysłówców przyniosły pomyślne rezultaty. Moż-
liwości rozwojowe kopalń soli potasowych zostały zahamowane, a wydobycie 
nie przekraczało wówczas 2 tys. ton rocznie. Dopiero w 1927 r. polski przemysł 
potasowy pozbawiony nacisku ze strony niemieckiego syndykatu soli potasowych 
zwiększył swoją produkcję do 272 tys. ton, a roczny przyrost wynosił ok. 40 tys. 
ton i był ponad 80-krotnie większy od całej produkcji soli potasowych w 1913 r10. 
Te same tendencje można było zauważyć w innych gałęziach polskiego przemysłu.

Rosja i Austria poddawały się tej gospodarczej, antypolskiej polityce Niemiec, 
ponieważ nie ufały ludności polskiej i niechętnie patrzyły na powstawanie na 

 8 A. Ringman, Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze na tle wojny celnej, Warszawa 1929, s. 11.
 9 L. Hichhorn, Die Handelsbeziehungen Deutschlands zur Sowietrussland, Rostock 1930.
 10 Ibidem, s. 14.
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ziemiach polskich tych zwłaszcza gałęzi przemysłu, które miały jakiekolwiek 
znaczenie obronne i militarne. W takiej sytuacji zastała Polskę I wojna świa-
towa, która bardzo poważnie przyczyniła się do kryzysu gospodarczego, jaki 
przeżywało państwo polskie po jej zakończeniu i uzyskaniu niepodległości11.

Z uwagi na wąski zakres zagadnień objętych tematem niniejszego opraco-
wania ograniczę się jedynie do analizy rynku pieniężnego i sytuacji naszych 
banków w pierwszych latach niepodległości, najlepiej charakteryzujących ówcze-
sną sytuację gospodarczą Polski. Przed I wojną światową na terenach polskich 
istniały systemy pieniężne państw okupacyjnych. Długotrwała inflacja wojenna 
spowodowała załamanie się tych systemów. Władze niepodległego państwa 
polskiego zastały kasy rządowe zupełnie puste i wobec braku środków pokry-
cia musiały rozpocząć emisję pieniądza papierowego, przynajmniej na okres 
przejściowy. Stały wzrost ilości pieniądza papierowego w obiegu, niepokrytego 
odpowiednią wielkością masy towarowej na rynku spowodował zjawisko inflacji. 
Inflacja powojenna, jaką przeżywała polska gospodarka, była dalszym ciągiem 
inflacji państw zaborczych z okresu wojny. Już w drugiej połowie 1919 r. rozpo-
częła się gwałtowna hossa kursów. Waluta polska traciła zaufanie w kraju i nie 
była już przychylnie widziana za granicą. Przyczyną inflacji było nadmierne 
powiększenie ilości znaków pieniężnych niepokrytych wzrostem dóbr w obrocie 
gospodarczym. Podobna emisja była niemożliwa przy notach wymienialnych 
na kruszec, natomiast miała miejsce prawie z reguły przy biletach niewymie-
nialnych, a więc przy właściwym pieniądzu papierowym12. Inflacja powojenna 
spowodowała ogólne zubożenie społeczeństwa, spadek produkcji, bankructwo 
wielu przedsiębiorstw oraz powszechny zanik kapitałów.

W wyniku reformy pieniężnej przeprowadzonej w 1924 r. przez ówczesnego 
ministra skarbu W. Grabskiego nastąpiła stabilizacja waluty. Złoty polski został 
oparty na parytecie franka szwajcarskiego. W wyniku tego zwiększył się napływ 
dewiz do Banku Polskiego S.A., wzrosły jego kapitały oraz ożywiła się znacznie 
działalność kredytowa. Wysoki poziom cen polskich towarów zmniejszył niestety 
ich konkurencyjność na rynku światowym. Długi okres inflacyjny uszczuplił 
znacznie kapitały krajowe. Przedsiębiorstwa i tak pozbawione odpowiedniej 
ilości środków obrotowych wobec wysokiego kursu złotego znalazły się w jeszcze 
trudniejszej sytuacji. Fakt ten bardzo utrudniał akcję stabilizacji życia gospodar-
czego i obniżenia cen towarów. Brak kapitałów nie pozwalał na wprowadzenie 

 11 M. Kaliszuk, Warunki rozwoju handlu zagranicznego w latach 1918-1923, [w:] Materiały 
do seminarium z najnowszej historii gospodarczej Polski, część II, Warszawa 1981, s. 5-26.
 12 E. Taylor, Inflacja polska, Poznań 1926, s. 177.
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nowoczesnej techniki oraz zmniejszał konkurencyjność polskich towarów na 
rynkach zagranicznych. Nie oznaczało to jednak, że w Polsce kapitałów zupeł-
nie nie było. Znajdowały się one nie w przedsiębiorstwach, ale w rękach osób 
prywatnych, często właścicieli przedsiębiorstw, którzy ochraniali je w walutach 
obcych. Mimo działalności gospodarczej W. Grabskiego kapitał nie czuł jeszcze 
zaufania do niedawno przeprowadzonej reformy walutowej. Jego posiadacze 
obawiali się ponownego załamania polskiej waluty13.

Ujemny bilans handlowy oraz zmniejszenie się rezerw Banku Polskiego S.A. 
z jednej strony, jak również niemożliwość uzyskania kredytów zagranicznych 
z drugiej spowodowały, że pod koniec 1925 r. Bank Polski S.A. zaprzestał dalszej 
interwencji na giełdach i dopuścił do ponownego spadku kursu waluty. W 1926 r. 
E. Taylor pisał: „obecne położenie gospodarcze Polski jest ciężkie, nikt w to nie 
wątpi. Charakteryzuje je wysoki poziom cen, ponad miarę wygórowana stopa 
procentowa, spadek produkcji połączony z bezrobociem, a wreszcie niepewność 
spowodowana zachwianiem się kursu złotego. /…/ Szkody wyrządzone gospo-
darce narodowej przez inflację markową 1919-1923 r. nie mogą być naprawione 
w krótkim czasie, a szczególnie po wojnie, która wstrząsnęła całym gospodar-
stwem światowym”14.

Reforma walutowa w 1924 r. miała na celu nie zmniejszenie wydatków budże-
towych, lecz zwiększenie jego dochodów. Wobec jednak faktu zmniejszenia 
się znacznej części majątku narodowego i pochłonięcia prawie całego kapitału 
wolnego przez inflację, akcja ta musiała zawieść stwarzając na nowo deficyt 
budżetowy. Środkiem zaradczym na spadek kursu złotego było zmniejszenie 
wydatków budżetowych tak, aby dał się on zrównoważyć bez powiększania ilości 
pieniądza oraz aby wpływał na zmniejszenie jego ilości w obiegu. Zmniejszenie 
się jednak ilości pieniądza w obiegu mogło nastąpić tylko w drodze obniżenia 
ogólnego poziomu cen. Trudności gospodarcze Polski tkwiły przede wszystkim 
w wysokich kosztach produkcji wywołanych przez niski poziom techniczny oraz 
wysokie koszty kapitału. Błędy reformy walutowej W. Grabskiego dały się szcze-
gólnie odczuć właśnie w dziedzinie kapitałów. Ciężar utrzymania równowagi 
budżetowej ponosiło społeczeństwo płacąc wygórowane podatki. Obciążenie 
podatkowe zmniejszyło tempo gromadzenia oszczedności i zwiększania kapi-
tałów własnych przedsiębiorstw.

Wysoki kurs złotego i wzrost cen polskich towarów na rynku światowym 
przyczyniły się do powstania ujemnego bilansu handlowego. W tej sytuacji 

 13 L. Barański, Uwagi nad obiegiem pieniężnym w Polsce w latach 1924-1926, Warszawa 1926.
 14 E. Taylor, Druga inflacja polska, Poznań 1926, s. 5.
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uzyskanie równowagi bilansu płatniczego było możliwe tylko w drodze wzmo-
żonego eksportu towarów. Zrealizowanie tego celu było utrudnione wysokimi 
kosztami produkcji, które z kolei zmniejszały konkurencyjność naszych towa-
rów. Obniżenie jednak kosztów produkcji uzależnione było m.in. od znacznego 
obniżenia stopy procentowej od kredytów. Na takie zmiany nie pozwalał ani 
ogólny głód kapitałów, ani sytuacja polskich banków. Zasoby kapitałowe banków 
oddziaływały bezpośrednio na kształtowanie się stopy procentowej, jak również 
decydowały o wielkości i terminach udzielonych kredytów. „Jeśli się zważy, że 
w chwili wybuchu wojny osiem istniejących wówczas w Królestwie banków pol-
skich posiadało własnych kapitałów 80,7 mln rb., w równowartości około 40 mln 
dolarów, a w końcu roku 1925 kapitały 72 istniejących w Polsce banków (poza 6 
oddziałami banków zagranicznych) wynosiły w dniu 31.7.1926 r. 158,0 mln zł 
równających się niespełna 18 mln dolarów- to powyższe zestawienie wystarczy do 
zobrazowania wpływu polityki inflacyjnej na własne kapitały naszych banków”15.

W okresie inflacji bardzo wydatnie zmniejszyły się kapitały akcyjne banków. 
Uległy one nie tylko zmniejszeniu, ale również zostały w pewnej części unie-
ruchomione na skutek nabywania przez banki nieruchomości. Banki tą drogą 
starały się asekurować kapitały przed ciągle i w coraz szybszym tempie doko-
nującą się deprecjacją pieniądza. Pewna część kapitałów uwięziona w kredytach 
była zamrożona na skutek załamania się złotego i ogólnego kryzysu gospodar-
czego. Kredyty te były częściowo stracone, częściowo nieproduktywne. Niektóre 
przedsiębiorstwa, w których banki ulokowały kapitały, były nieczynne, a odsetki 
od tych kapitałów w wielu przypadkach były nieściągalne. Stabilizacja waluty 
w 1924 r. wpłynęła korzystnie na sytuację banków. Rozpoczęły one próby odtwo-
rzenia kapitałów. Wkłady zwiększyły się znacznie, na skutek czego banki były 
w stanie zwiększyć swoje operacje czynne. Wzrosło również zaufanie do banków. 
Ponowne załamanie złotego w 1925 r. było dla bankowości polskiej ogromnym 
ciosem, w wyniku którego zachwianiu uległy nawet solidniejsze instytucje16. 
Rozpoczął się odpływ wkładów i jednocześnie wypowiadanie kredytów zagra-
nicznych. W takiej sytuacji rząd udzielał instytucjom odgrywającym poważną 
rolę w życiu gospodarczym kraju tzw. kredytów sanacyjnych. Skutek tych kre-
dytów byłby o wiele większy, gdyby banki otrzymały je wcześniej, co zapobie-
głoby niejednej katastrofie. „Trudno jednak mówić o gruntownym uzdrowieniu 
bankowości wówczas, gdy najważniejsza klientela bankowa- przedsiębiorstwa 

 15 E. Rydel, W obronie bankowości w Polsce, Lwów 1927, s. 8.
 16 B. Friediger, Źródła kryzysu walutowego w Polsce, [w:] Przewroty walutowe i gospodarcze 
po wielkiej wojnie, Kraków 1928, s. 251.
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przemysłowe- znajduje się na progu niewypłacalności, nawet pomimo dobrego 
stanu majątkowego, gdy suma oszczędności własnych nie tylko nie wzrasta, ale 
maleje”17. Charakterystycznym zjawiskiem okresu poinflacyjnego była szczupłość 
obiegu pieniężnego w porównaniu z szerokim wachlarzem zagadnień życia 
gospodarczego, jak również istnienie wysokiego oprocentowania kredytów. 
W okresie inflacji niemal cały przemysł i rolnictwo utraciły swoje kapitały obro-
towe. W związku z tym występowało duże zapotrzebowanie na kredyt. Wobec 
szczupłych zasobów banków, nie mogło być mowy o dostatecznym pokryciu 
zapotrzebowania nawet w dziedzinie kredytu krótkoterminowego, nie mówiąc 
już o zaniedbanym kredycie długoterminowym. Ciężar wysokiej stopy procen-
towej łącznie z innymi nadmiernymi obciążeniami nie pozwalał przedsiębior-
stwom przemysłowym na dokonanie zmian w kierunku modernizacji środków 
produkcji, jak również poprawy metod i organizacji pracy. Ze strony przedsię-
biorstw istniało ciągłe zapotrzebowanie na kredyt, ale nie istniały możliwości 
jego zwrotu. Stąd wniosek, że jednym z warunków uzdrowienia przemysłu było 
uzyskanie długoterminowego kredytu oraz powiększenie kapitałów zakładowych. 
Na tym polu przed polskimi bankami stały ogromne zadania:

a) potanienia obsługi kredytu, dzięki czemu nastąpiłoby w znacznej mierze 
potanienie samego kredytu (obniżenie stopy procentowej);

b) zapewnienia dostatecznego zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakre-
sie obsługi kredytowej i środków pieniężnych18.

Zrealizowanie tych zadań było możliwe tylko przez zorganizowanie silnych 
instytucji bankowych, które należycie kierowane zdobyłyby zaufanie w kraju 
i zagranicą. W okresie inflacji dał się zauważyć wzrost ilości instytucji bankowych 
dysponujących szczupłymi środkami obrotowymi oraz charakteryzujących się 
nadmiernym personelem. Poczynając od połowy 1926 r., tj. od czasu, gdy złoty 
osiągnął stan względnej stabilizacji, sytuacja banków zaczęła się powoli popra-
wiać19. Tezauryzowane przez obywateli kapitały zaczęły ponownie powracać do 
banków. Słabsze instytucje bankowe uległy likwidacji, bądź też w drodze fuzji 
łączyły swoje kapitały z poważniejszymi instytucjami bankowymi.

 17 J. Kulikowski, Bankowość polska i problem jej sanacji, Warszawa 1926, s. 4.
 18 Ibidem, s. 31.
 19 Etatyzm i autarkia. Banki państwowe powinny płacić podatki, „Polityka Gospodarcza” 
Nr 65-66/1938, s. 16.
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1. Kształtowanie się bilansu handlowego i płatniczego 
w Polsce w okresie międzywojennym

Z danych statystycznych niezbędnych dla przeprowadzenia analizy kształtowania 
się bilansu płatniczego i handlowego Polski oraz omówienia zagadnień znajdu-
jących się w kolejnych częściach niniejszego opracowania wynika, iż:
1. bilans handlowy w latach 1924-35 miał decydujące znaczenie w kształto-

waniu się bilansu płatniczego;
2. istniało ścisłe powiązanie sald obrotów towarowych i obrotów kredytowych 

w zależności od sytuacji gospodarczej Polski w poszczególnych latach;
3. salda korzyści majątkowych i usług w zasadzie równoważyły się.

Charakterystycznym dla Polski w okresie międzywojennym oraz krajów 
o podobnej strukturze gospodarczej był fakt, iż decydujacą rolę w kształto-
waniu się bilansu handlowego odgrywał bilans handlowy. Charakter bilansu 
handlowego Polski miał ścisłe powiązanie z sytuacją gospodarczą kraju. Można 
stwierdzić, iż saldo bilansu handlowego Polski było dodatnie w okresie załamania 
gospodarczego i ujemne w okresach stabilizacji. Dodatnie saldo bilansu han-
dlowego w latach 1922-23 było wynikiem powojennego kryzysu gospodarczego 
oraz inflacji. Niepewna sytuacja na rynku pieniężnym oraz ogólne zubożenie 
społeczeństwa hamowały import towarów zagranicznych. Wysoki poziom cen 
polskich towarów eksportowych wywołany wysoką wartością złotego zmniejszył 
znacznie eksport. Wysoki kurs złotego w połączeniu z liberalną polityką celną 
przyczynił się do wzrostu importu, co znalazło odzwierciedlenie w ujemnym 
bilansie handlowym w 1924 r. Na skutek podaży polskiej waluty na rynkach 
zagranicznych wywołanej biernym bilansem handlowym złoty zaczął się chwiać. 
Bank Polski S.A. nie był w stanie w przeciągu dłuższego okresu bronić kursów 
weksli zagranicznych. W takiej sytuacji doszło do załamania się złotego w 1925 r. 
Życie ustaliło naturalny w danych warunkach parytet złotego, przy którym 
wzrosły możliwości naszego eksportu, a wprowadzone jednocześnie zmiany 
w polityce celnej zmniejszyły import. W rezultacie tych zmian ukształtowało 
się dodatnie saldo bilansu handlowego w 1926 r. Aktywność bilansu handlo-
wego obok zrównoważonego już budżetu i zaciągnięcia pożyczki stabilizacyjnej 
w 1927 r. przyczyniła się do trwałej stabilizacji złotego20. Źródłem niekorzystnej 
struktury bilansu handlowego i płatniczego Polski po zakończeniu wojny były 
nie tylko trudności życia gospodarczego, ale również sytuacja geopolityczna.

 20 Z. Landau, Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918-1926, Warszawa 1961.
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R. Battaglia w książce zt. Aktywizacja bilansu handlowego pisał: „po raz 
pierwszy od 1919 roku można mówić o zdrowym pod każdym względem prze-
kształceniu się struktury bilansu handlowego”21- i dalej: „do pocieszających obja-
wów należą dwa, mianowicie przede wszystkim to, że udział Polski w obrotach 
międzynarodowych, który jak wiadomo jest jednym z najniższych w Europie, 
a który w roku 1928 stosunkowo znacznie wzrósł, w 1929 roku nie tylko nie zma-
lał, lecz wykazuje nawet nieznaczną podwyżkę. Drugim dodatnim objawem jest 
względna stabilizacja cyfr po stronie importu w związku ze słabością kapitałową 
polskiej gospodarki, a wskutek tego w związku z jej ogromną wrażliwością na 
zmiany koniunktury, uległa ogromnym, gdzie indziej nie znanym fluktuacjom 
w granicach mniej więcej od 140 do 300 mln złotych miesięcznie. Natomiast 
w listopadzie 1929 roku mimo aktywnego salda, wartość przywozu wynosiła 
243 mln zł i znajdowała się wobec tego w górnej części powyższej amplitudy, 
a nawet w grudniu 1929 roku wynosiła ona jeszcze 214 mln zł, mimo znacznego 
wzrostu aktywnego salda”22. Najbardziej pocieszającym zjawiskiem w tym okresie 
był wzrost eksportu. W poprzednich latach eksport przeciętnie wzrastał o 200 
mln zł miesięcznie, w 1929 r. przeciętna wzrosła do 230 mln zł. Obraz struktury 
bilansu handlowego w 1929 r. był zupełnie inny niż w okresie 1925-26, kiedy 
to na skutek głębokiego przesilenia gospodarczego, przy znacznie większej 
słabości kapitałowej, aktywizacja bilansu handlowego dokonała się nie poprzez 
wzrost eksportu, lecz głównie przez zmniejszenie importu. Natomiast w 1929 r. 
aktywizacja bilansu handlowego nastąpiła głównie przez wzrost eksportu. Po 
1930 r. saldo bilansu handlowego kształtowało się stale dodatnio23. 

Reasumując można stwierdzić, iż okresom złej koniunktury gospodarczej 
i walutowej Polski (lata 1922-23, druga połowa 1925 r. i 1926 r. oraz okres 
kryzysu gospodarczego lat 1929-33) odpowiadało dodatnie saldo bilansu han-
dlowego, natomiast okresom stabilizacji i rozwoju gospodarczego (lata 1924, 
pierwsza połowa 1925 r., lata 1927-28) odpowiadało dodatnie saldo bilansu 
handlowego. Z powyższego wynika, iż sama bierność bilansu handlowego w ana-
lizowanym okresie nie była bezwzględnie zjawiskiem ujemnym, ani też sama 
jego aktywność zjawiskiem dodatnim. Mimo to warunki gospodarcze Polski 
wskazywały na potrzebę stałej dążności do aktywizacji bilansu handlowego. 
Zagadnieniu temu poświęcono wiele uwagi w okresie międzywojennym ze 
względu na decydującą jego rolę w bilansie płatniczym, w którym dochody 

 21 R. Battaglia, Aktywizacja bilansu handlowego, Poznań 1930, s. 55.
 22 Ibidem, s. 57.
 23 R. Górecki, Poland and her economic development, London 1935, s. 96 i n.
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z usług transportowych, floty morskiej i odsetek od kredytów zagranicznych były 
niewielkie. Należy zwrócić uwagę na ścisłe powiązanie sald obrotów towarowych 
i obrotów kredytowych w ówczesnej sytuacji gospodarczej Polski. Okazuje się, że 
w latach dobrej koniunktury gospodarczej mieliśmy dodatnie obroty kapitałowe 
i jednocześnie ujemne obroty towarowe. W latach depresji gospodarczej było 
odwrotnie- ujemne obroty kredytowe połączone były z dodatnimi towarowymi. 
Napływ kapitałów zagranicznych w pierwszych latach po zakończeniu I wojny 
światowej był ściśle uzależniony od sytuacji na rynku pieniężnym. W okre-
sie inflacji w 1923 r. zaufanie wierzycieli zagranicznych do polskich kupców 
zmniejszyło się na skutek ich niewypłacalności. Jednocześnie spowodowało 
ono odpływ kredytów zagranicznych. Ponowną ucieczkę kredytów zagranicz-
nych można było obserwować w okresie drugiej inflacji polskiej waluty. Okresy 
stabilizacji (1924 r., pierwsza połowa 1926 r. oraz 1927 r. i następne) ponownie 
przyciągnęły do kraju zagraniczne kredyty. Charakterystycznym dla obrotu 
kredytowego w Polsce w okresie międzywojennym był fakt, iż w okresach złej 
koniunktury gospodarczej obrót towarowy wypracowywał korzyści służące nie 
tylko do pokrycia wartości przywozu, ale również do pokrycia odpływu kapitałów 
obcych. W obrocie kredytowym można obserwować stałą i to poważną przewagę 
po stronie kredytów krótkoterminowych. Lata 1925, 1927 i 1931 wykazują sto-
sunkowo większy dopływ kredytów długoterminowych dzięki zagranicznym 
pożyczkom państwowym. Pozostałe pozycje bilansu płatniczego Polski w latach 
1926-36 takie, jak „korzyści majątkowe” i „usługi” kształtowały się zawsze w jed-
nakowy sposób. Pierwsze były zawsze ujemne, gdyż płaciliśmy procenty naszym 
wierzycielom zagranicznym; drugie dodatne, ponieważ uzyskiwaliśmy dochody 
z przesyłek naszych emigrantów oraz usług komunikacyjnych świadczonych 
przez nas innym krajom, np. przewóz towarów niemieckich przez Pomorze do 
Prus Wschodnich i z powrotem. Pozycja turystyki mieszcząca się w „usługach”, 
chociaż stanowiła dla Polski pozycję ujemną, nie wpływała niekorzystnie na 
cały wynik pozycji „usług”.

Wobec takiej struktury bilansu płatniczego Polski w okresie międzywojen-
nym, słuszny był wniosek H. Grabińskiego, ze sprawa polskiego bilansu płatni-
czego obracała się prawie wyłącznie wokół dwóch zagadnień:

a) aktywności lub pasywności bilansu handlowego;
b) odpływu kredytów zagranicznych24.

Było to spowodowane następującymi jego cechami:
a) decydującą rolę w bilansie płatniczym odgrywał bilans handlowy;

 24 H. Grabiński, Środki aktywizacji bilansu handlowego, Poznań 1930, s. 16.



 Artykuł ekonomiczny | 297

b) pozycja importu w polskim bilansie handlowym, z uwagi na potrzeby 
gospodarcze, posiadała charakter stały, a ewentualne zmiany podążały 
w kierunku zwiększenia jego rozmiarów;

c) o charakterze nie tylko bilansu handlowego, lecz również bilansu płatni-
czego, decydowała wielkość eksportu.

2. Trudności polskiego eksportu

Rozwój eksportu napotykał na szereg trudności, będących wynikiem opóźnionego 
rozwoju gospodarczego wywołanego niewolą polityczną, czteroletnią wojną świa-
tową, powojennym kryzysem gospodarczym, jak również wynikiem wielu niedo-
ciągnięć w dziedzinie polityki celnej, reglamentacji przywozu i wywozu towarów, 
polityki kredytowej wobec eksporterów itp. Ogólnie można powiedzieć, że trudności 
polskiego eksportu powstawały głównie z powodu: zacofania technicznego prze-
mysłu i rolnictwa, braku kapitałów oraz trudności w zdobywaniu nowych rynków 
zbytu25. Jak już wspomniano, działalność państw zaborczych nie szła w kierunku 
zwiększenia potencjału gospodarczego okupowanych dzielnic Polski. Życie gospo-
darcze Polski uzależnione było od polityki ekonomicznej poszczególnych zaborców. 
Brak jedności politycznej i gospodarczej spowodował, że państwo polskie w momen-
cie odzyskania niepodległości odziedziczyło obszary o różnym i odrębnym poten-
cjale gospodarczym. Okres niewoli 150-letni charakteryzował się zahamowaniem 
w dziedzinie techniki i organizacji produkcji. Polska była słabo uprzemysłowiona, 
ale także gospodarczo zacofana i pozostawała w tyle za takimi krajami jak: Niemcy, 
Wielka Brytania, Francja, Austria, które wykorzystując najnowsze zdobycze techniki 
zdołały poważnie podnieść swój potencjał gospodarczy. Ten stan rzeczy pogłębiła 
jeszcze 4-letnia wojna światowa, która przyczyniła się do ogólnoświatowego kryzysu 
gospodarczego lat powojennych. Wyjście z tego kryzysu było dla Polski znacznie 
trudniejsze niż dla krajów o wysoko rozwiniętym przemyśle i rolnictwie. Poziom 
uprzemysłowienia i stopień jego modernizacji miał zasadniczy wpływ na rozmiary 
i charakter polskiego eksportu. Znaczną jego część stanowił wywóz surowców 
i płodów rolnych, a w mniejszym stopniu półfabrykatów i wyrobów gotowych. 
Eksport surowcowy cechował nie tylko Polskę, ale i inne kraje o podobnej strukturze 
gospodarczej i niskim poziomie rozwoju możliwości wytwórczych26.

 25 Wniosek nagły ministrów przemysłu i handlu oraz rolnictwa i skarbu na KEM z dnia 29 
XII 1928 r. w sprawie utworzenia Komisji Popierania Eksportu, AAN, KEM, k. 4-5.
 26 E. Carr, International Relations Between the Two World Wars 1919–1939, London 1961, 
s. 23–67.
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Surowcem, który zajmował w polskim eksporcie przodujące miejsce był 
węgiel. Zbyt polskiego węgla za granicą w latach 1924-33 wynosił przeciętnie 
12,1 mln ton rocznie i stanowił 34,2% przeciętnego wydobycia rocznego. Wiel-
kość eksportu węgla była uzależniona od wielu czynników, które powodowały 
jego ciągłe wahania w górę i w dół. Eksport w 1924 r. np. wynosił 11,53 mln 
ton, co stanowiło 35,7% ogólnego wydobycia w tym roku i był o 8,2% mniejszy 
w porównaniu z rokiem poprzednim. W roku następnym eksport w dalszym 
ciągu zmniejszał się, natomiast w 1926 r. poważnie wzrósł obejmując 48,7% 
wydobycia i osiągając wielkość 14,71 mln ton27. Gwałtowny wzrost eksportu nie 
był zjawiskiem trwałym, ponieważ już w następnym roku eksport wykazywał 
tendencje spadkowe. Tego rodzaju charakter eksportu polskiego węgla był wyni-
kiem ciągłych zmian w wielkości zbytu węgla na rynku krajowym oraz wielu 
trudności na rynkach zagranicznych, do których zaliczyć można wojnę celną 
z Niemcami i silną konkurencję ze strony węgla brytyjskiego.

Podział zbytu węgla na eksport i sprzedaż na rynku wewnętrznym cechował 
się pewną prawidłowością. Udział eksportu wzrastał w miarę kurczenia się rynku 
wewnętrznego i odwrotnie. Zmniejszał się w miarę wzrostu wewnętrznego 
rynku zbytu. Eksport węgla z Polski zyskiwał na znaczeniu w okresie depresji, 
a znaczenie jego malało w okresach ożywienia gospodarczego. Sprzedaż węgla 
w kraju w latach 1923-32 wahała się w granicach od 16 do 27 mln ton rocz-
nie. Konsumpcja węgla w Polsce np. wynosiła na głowę ludności (bez zużycia 
na potrzeby kolei) w 1931 r. w województwach centralnych 467 kg, w woje-
wództwach zachodnich 2214 kg, w województwach południowych 228 kg, 
a w województwach wschodnich 28 kg28. Zużycie węgla w Polsce było jednym 
z najniższych w Europie, chociaż pod względem wydobycia węgla Polska zajmo-
wała piąte miejsce w świecie i czwarte w Europie. Mimo niskiego zużycia istniały 
w Polsce bardzo duże możliwości jego zbytu. Powiększenie jednak sprzedaży na 
rynku wewnętrznym wymagało długotrwałych i kosztownych inwestycji (np. 
wybudowania przemysłu ciężkiego, zbudowania wielu dróg łączących zagłębie 
z odległymi obszarami wschodnimi, gdzie zużycie węgla było niewielkie itp.).

Na rynkach zagranicznych polski węgiel napotykał na coraz to nowe trud-
ności. Po zakończeniu wojny głównymi odbiorcami węgla były rynki środkowo- 
europejskie- Niemcy, Austria, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia i Jugosławia. 
Udział tych rynków w eksporcie obniżał się znacznie z roku na rok. I tak np. 

 27 J. Massalski, Problemy eksportu polskiego węgla- dumping, Kraków 1936, s. 51.
 28 A. Jałowiecki, Konkurencja węgla polsko- brytyjskiego na rynkach skandynawskich, Toruń 
1935, s. 57.
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w 1923 r. eksport na rynki środkowo- europejskie stanowił 98,9% ogólnego eks-
portu węgla, natomiast w 1931 r. zmniejszył się do 23,7%. Zmiana w kierunkach 
ekspansji polskiego węgla nastąpiła na skutek:

a) wojny celnej z Niemcami;
b) wzrostu wydobycia węgla w Austrii i Czechosłowacji.
Wpływ polityki niemieckiej na polską gospodarkę nie ustał po I wojnie świa-

towej, ale zmienił tylko swoją formę z uwagi na inną sytuację Polski. Obowiązki, 
jakie nałożył na Niemcy Traktat Wersalski były tylko częściowo przez nie wyko-
nywane, a ponadto Niemcy zastosowały w latach 1919-22 bojkot ekonomiczny 
polegający na odmowie sprzedaży maszyn i urządzeń. Cała ta akcja zmierzała 
do utrudnienia Polsce odbudowy gospodarczej. Skutki tego bojkotu okazały się 
korzystne nie dla Niemiec, ale dla Polski. Wobec takiej sytuacji nasza polityka 
handlowa objęła nowe rynki zagraniczne. Polska zawarła w tym okresie wiele 
traktatów gospodarczych z innymi państwami, np. z Czechosłowacją i Francją, 
co w dalszym horyzoncie uniezależniało naszą gospodarkę od polityki niemiec-
kiej. Niemcy zaczęły tracić monopolową pozycję, jaką zajmowały przed I wojną 
światową w handlu z Polską. Do 1925 r. Polska nie zawarła z Niemcami traktatu 
handlowego, a w styczniu tegoż roku upływał termin nałożonego na nie przez 
Traktat Wersalski obowiązku udzielenia Polsce (jak i wszystkim państwom, które 
ten traktat podpisały) klauzuli największego uprzywilejowania (KNU) w obro-
cie towarowym. W takiej sytuacji Polska rozpoczęła rokowania z Niemcami 
już w styczniu 1925 r. W rezultacie tych rokowań nadana im została klauzula 
największego uprzywilejowania. Przyznanie takiej klauzuli w stosunku do Nie-
miec było znacznym ustępstwem z uwagi na przyznane już wcześniej Francji 
zniżki celne, które nawet miały większe znaczenie dla Niemiec niż dla Francji. 
Działo się tak dlatego, iż przywóz towarów objętych zniżkami celnymi z Francji 
był znacznie niższy niż przywóz tych towarów z Niemiec. Polsce szczególnie 
chodziło o zastosowanie klauzuli największego uprzywilejowania i uzyskania ze 
strony niemieckiej równej pozycji dla węgla brytyjskiego i polskiego29. Pierw-
szym Niemcy przyznały ogromne miesięczne kontyngenty, które nie były nawet 
w całości wykorzystywane przez właścicieli brytyjskich kopalń. Ustępstwa te 
nie wywołały u Niemców pojednawczych chęci. Będąc partnerem gospodar-
czo silniejszym dążyli do otwartej wojny celnej, którą wywołali już 15 czerwca 
1925 r. Data ta była jednocześnie formalnym wygaśnięciem nałożonego na nich 
Art. 224 Konferencji Genewskiej, tj. obowiązku do bezcłowego przyjmowania 
węgla, żelaza, stali, cynku oraz wyrobów z tych metali oraz innych artykułów. 

 29 Ibidem, s. 58.
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Z dniem 15 czerwca 1925 r. rząd niemiecki zamknął granicę dla polskiego węgla, 
na skutek tego rząd polski zamknął granicę dla importu różnorodnych wyro-
bów z Niemiec. W wyniku wojny celnej korzyści dla niemieckiego przemysłu 
węglowego z powodu zakazu importu polskiego węgla były znacznie mniejsze 
od strat spowodowanych zlikwidowaniem eksportu do Polski żelaza i różnych 
artykułów przemysłowych. Zmniejszyło się przez to zużycie węgla na rynku 
niemieckim, a prowadzona polityka zawiodła właścicieli westfalskich kopalń. 
Niemcy wypowiadając wojnę celną Polsce miały głównie na celu zniszczenie 
przemysłu Górnego Śląska. Pozornie wydawać się mogło, że najbardziej ucierpiał 
w czasie wojny celnej wywóz węgla. Jednak straty na rynku niemieckim zostały 
już wyrównane w 1926 r., tj. na cztery miesiące przed strajkiem górników bry-
tyjskich poprzez zwiększenie konsumpcji na rynku krajowym oraz wzmożony 
eksport na inne (pozaniemieckie) rynki zbytu30.

Przed wybuchem wojny celnej w pierwszym półroczu 1925 r. wydobycie 
węgla wynosiło 2,5 mln ton miesięcznie. W drugim półroczu z powodu odpad-
nięcia 485 tys. ton eksportu do Niemiec, wydobycie węgla zmniejszyło się tylko 
o 150 tys. ton. Oznaczało to, że już wówczas wzrost wywozu na inne rynki łącznie 
ze wzmożoną konsumpcją wewnętrzną wynosił 335 tys. ton. W 1926 r. wydobycie 
miesięczne wzrosło prawie do poziomu pierwszego półrocza 1925 r., tj. do 2456 
tys. ton. W roku następnym mimo zakończenia strajku w Wielkiej Brytanii prze-
ciętne miesięczne wydobycie wzrosło do 3160 tys. ton31. Z powyższego wynika, iż 
ujemny wpływ wojny celnej na wydobycie węgla był mniejszy niż mogło pozornie 
wydawać się. Niemcy wypowiadając Polsce wojnę celną niewątpliwie liczyli na 
swoją przewagę gospodarczą i chcieli doprowadzić w ten sposób do poważnego 
gospodarczego wstrząsu w naszym kraju. Nadzieja ta jednak nie ziściła się. 
„Wpływ wojny celnej na życie gospodarcze był raczej przeważnie sanacyjny”32. 
Cała akcja Niemców miała szczególnie na celu zniszczenie gospodarcze naszej 
części Górnego Śląska i zademonstrowanie Europie Zachodniej, że bez eksportu 
do Niemiec okręg ten nie może normalnie rozwijać się.

Tymczasem narzucona przez Niemcy wojna celna przyczyniła się do unieza-
leżnienia produkcji przemysłu śląskiego od rynku niemieckiego. Polska weszła 
na nowe, prawie zupełnie nie znane przed 1926 r. tory ekspansji handlowej 
rozszerzając swoje rynki na inne kraje zachodnioeuropejskie. Oprócz tego odno-
wiła stare tradycje handlowe na Bałkanach i na wschodzie. Od 1926 r. eksport 

 30 K. Smogorzewski, Czy zwrot dziejowy w stosunkach polsko-niemieckich, Poznań 1934.
 31 A. Ringman, Polsko niemieckie stosunki gospodarcze na tle wojny celnej, Warszawa 1929, 
s. 67.
 32 Ibidem, s. 101.
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polskiego węgla zmienił kierunek i przeniósł się na rynki skandynawskie. W 1931 
r. rynki te odbierały 52,5% ogólnego eksportu węgla, rynki północnozachodnie 
10,3%, rynki śródziemnomorskie 7,6%. Europejskie rynki zbytu nie były na tyle 
chłonne, ażeby wyczerpać możliwości wydobywcze istniejących przemysłów 
węglowych. Powstawały wobec tego poważne trudności ze zbytem. W tej sytuacji 
przedsiębiorstwa eksportujące węgiel walczyły ze sobą wydzierając sobie rynki 
zbytu. Wszystko to wpływało na obniżenie ceny węgla. Na czoło walki konku-
rencyjnej wysunęła się rywalizacja węgla polskiego i brytyjskiego.

Analizując sytuację polskiego eksportu węgla i jego trudności w walce kon-
kurencyjnej z eksportem węgla brytyjskiego, w szczególności na rynkach skan-
dynawskich, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

a) położenie geograficzne zagłębi w Polsce i w Wielkiej Brytanii;
b) kształtowanie się kosztów wydobycia węgla w obu krajach;
c) organizacja eksportu węgla.
Dopiero po porównaniu sytuacji naszego eksportu węgla z sytuacją eksportu 

węgla brytyjskiego można wyciągnąć wnioski, który z przemysłów posiadał 
lepsze warunki konkurencyjne na rynku światowym. Z punktu widzenia odle-
głości od morza zagłębia węglowe w Polsce i w Wielkiej Brytanii różniły się 
zasadniczo. Położenie wyspowe Wielkiej Brytanii powodowało, że odległość 
zagłębia węglowego od portów była przeciętnie 10-krotnie mniejsza od odległości 
polskiego zagłębia. W Wielkiej Brytanii istniała specjalizacja w sprzedaży węgla 
na eksport i rynek krajowy. Uzależnione to było od odległości zagłębia węglowego 
od morza. Zagłębia nadmorskie były typowo eksportowymi, natomiast zagłębia 
centralne pracowały wyłącznie na potrzeby rynku wewnętrznego. Z uwagi na 
rosnące stawki taryfy kolejowej przy wzroście odległości, eksportem zajmowały 
się zagłębia, które były położone nie dalej niż 60 mil angielskich od portów 
załadowania. Odległość polskich zagłębi od morza była bardzo duża. W takiej 
sytuacji położenie geograficzne nie decydowało o kierunku pracy przemysłu na 
eksport i na rynek wewnętrzny. W Polsce eksport na rynki skandynawskie był 
podzielony między Zagłębie Górnośląskie (85%) i Dąbrowskie (15%). Podział 
taki był również uwarunkowany gatunkiem węgla oraz organizacją przemysłu. 
Dogodniejsze położenie kopalń węgla w Wielkiej Brytanii niż w Polsce stwa-
rzało korzystniejszą sytuację dla węgla brytyjskiego. Koszty wydobycia węgla 
kształtowały się również odmiennie. W Wielkiej Brytanii np. 75% ogólnych 
kosztów wydobycia przypadało na robociznę, w Polsce natomiast tylko 40-45%. 
Na korzystne kształtowanie się kosztów wydobycia w polskim przemyśle węglo-
wym miała wpływ nie tylko wysokość płac, lecz głównie wyższa wydajność pracy 
polskiego górnika. Przeciętne koszty wydobycia węgla w Polsce wahały się na 
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poziomie ok. 18 zł za tonę. Był to poziom raczej wysoki. Koszty własne wydo-
bycia węgla w Wielkiej Brytanii w 1927 r. kształtowały się w wysokości 37 zł za 
tonę, tzn. były ponad 2-krotnie wyższe od kosztów w Polsce. W 1931 r. spadek 
funta zredukował koszty do poziomu 18,5 zł, tj. do poziomu polskiego. Koszty 
własne wydobycia nie obejmowały amortyzacji, ani odsetek od kapitałów. Nato-
miast koszty własne w Polsce przyjęte w granicach 14-22 zł za tonę obejmowały 
amortyzację i odsetki. W rzeczywistości zatem koszty brytyjskie były wyższe33.

Na kształtowanie się poziomu cen węgla w obu krajach wpływ miały również 
koszty transportu, wynikające z różnych warunków jego transportu z uwagi 
na odmienne położenie kopalń w stosunku do portów załadowania. W Polsce 
przemysł węglowy pokrywał nie tylko koszty przewozu węgla do portu zała-
dowania, ale w 95% również koszty powrotne wagonów do zagłębia, ponieważ 
w polskim transporcie brak było ładunków powrotnych. Mimo to koszt przewozu 
tony węgla w Wielkiej Brytanii przyjmując przeciętną odległość zagłębia 35 mil 
angielskich wynosił w 1931 r. 12,9 zł wobec polskiej stawki na poziomie 7,2 zł. 
Po obniżeniu kursu funta stawka ta wynosiła w przedziale od 7,5 do 7,9 zł za 
tonę. W tym okresie w Polsce obniżono taryfę kolejową i przeciętna stawka była 
na poziomie 4,2 zł za tonę34.

Ogólnie rzecz biorąc poziom stawek przewozowych za 1 tonę węgla w Wiel-
kiej Brytanii był bardzo wysoki. Dzięki lepszej organizacji przewozów i prze-
ładunków oraz niższym kosztom transportu w Polsce w porównaniu z Wielką 
Brytanią zwiększyła się konkurencyjność polskiego węgla na rynkach skan-
dynawskich. Polski przemysł węglowy mógł również skutecznie rywalizować 
z węglem brytyjskim na rynkach europejskich dzięki wyższej wydajności pracy 
polskiego górnika. Organizacje polskiego i brytyjskiego eksportu węgla stanowiły 
dwa przeciwstawieństwa. Wpłynęła na to odmienna struktura i organizacja obu 
przemysłów oraz różne warunki rozwojowe. W Wielkiej Brytanii nie istniały 
powiązania kapitałowe między przedsiębiorstwem produkującym węgiel a przed-
siębiorstwem eksportującym. Przyczyną tego stanu było przede wszystkim to, iż 
w okresie najsilniejszego rozwoju przemysłu węglowego koncentracja kapitałów 
w przemyśle nie była jeszcze dostateczna, by pozwolić producentom na zorgani-
zowanie zbytu węgla we własnym zakresie. Koszty własnej organizacji handlowej 
w eksporcie byłyby znacznie wyższe, niż prowizja płacona pośrednikowi. Orga-
nizacja zbytu węgla w Wielkiej Brytanii nie była ujednolicona. Jedne koncerny 

 33 A. Jałowiecki, Konkurencja węgla polsko-brytyjskiego na rynkach skandynawskich, Toruń 
1935, s. 100.
 34 Ibidem, s. 107-108.
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węglowe same zajmowały się zbytem, inne korzystały z usług pośredników. 
Dla całokształtu stosunków w brytyjskim eksporcie węgla charakterystycznym 
była słaba na ogół rozbudowa aparatu eksportującego poza granicami kraju. 
Po zakończeniu I wojny światowej sytuacja w przemyśle węglowym Wielkiej 
Brytanii uległa gwałtownym zmianom na skutek konkurencji węgla polskiego 
i niemieckiego.

W Polsce już przed wybuchem I wojny światowej przemysł Górnego Śląska 
miał silne powiązanie produkcji z aparatem zbytu. Przedsiębiorstwa posiadały 
szereg przedstawicieli oraz własne firmy zbytu poza granicami. Zaletą polskiej 
organizacji eksportu węgla była bardziej bezpośrednia droga do konsumenta. 
Polski system organizacji zbytu węgla okazał się odporny na obcą konkurencję 
i niewątpliwie wpłynął w pewnym stopniu na zaostrzenie się konkurencji między 
poszczególnymi eksporterami polskimi, którzy niejednokrotnie walczyli między 
sobą o opanowane pozycje.

Na skutek kurczenia się rynków zbytu w latach 1930-32 oraz spadku kursu 
funta w 1931 r. eksport polskiego węgla nie mógł być powiększony bez obniżenia 
ceny35. Obniżenie ceny węgla było spowodowane nie tylko konkurencją węgla 
brytyjskiego, ale również w znacznej mierze na skutek konkurencji między 
poszczególnymi eksporterami polskimi. Niezdrowa konkurencja w polskim prze-
myśle węglowym wpływała na obniżenie jego ceny na rynkach zagranicznych, 
nawet poniżej cen minimalnych, jakie można było uzyskać na danym rynku. 
Niska cena węgla, jaką płacili odbiorcy zagraniczni często nie pokrywała kosztów 
produkcji i transportu. Producenci sprzedawali węgiel po cenach dumpingowych. 
Straty poniesione w eksporcie wyrównywane były wysokimi cenami na rynku 
wewnętrznym. Finansowanie eksportu węgla wyższymi cenami na rynku kra-
jowym w Wielkiej Brytanii było sprzeczne z rozwojem przemysłu brytyjskiego. 
Prawie cały eksport brytyjski składał się, poza węglem, z wyrobów przemysło-
wych. Można przyjąć, że ponad 60% brytyjskiego eksportu artykułów przemysło-
wych było w pewnym stopniu oparte na węglu będącym surowcem napędowym 
w produkcji. Wobec tego eksport węgla jako surowca po cenach dumpingowych 
(jak w Polsce) spowodowałby, iż koszty artykułów przemysłowych opartych na 
węglu, na skutek wysokich cen na rynku wewnętrznym, musiałyby ulec zwięk-
szeniu, a tym samym osłabiona zostałaby zdolność konkurencyjna artykułów 
przemysłowych na rynku światowym. Taka polityka zwiększałaby eksport węgla 
jako surowca, a zmniejszała eksport w postaci wyrobów gotowych. Wiadomym 
było, że eksport wyrobów gotowych był bardziej opłacalny niż eksport surowców.

 35 J. Przedpełski, Eksport węgla wobec spadku waluty w Anglii, Warszawa 1931, s. 12-35.
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Inaczej problem ten wyglądał w Polsce. Istniejący przemysł ciężki pracował 
głównie na potrzeby rynku krajowego, a nie na eksport. „Dopóki przemysł polski- 
pisał A. Jałowiecki- w znaczniejszej części nie będzie opierał się o eksport, dopóty 
finansowanie eksportu węgla kosztami rynku wewnętrznego będzie w pewnych 
granicach możliwe”36. Obniżenie ceny węgla na rynkach zagranicznych następo-
wało, jak już była mowa, głównie na skutek konkurencji krajowych producentów. 
Z tego wypływał wniosek, że opanowanie rynku mogło nastąpić bez obniżania 
ceny węgla tylko w drodze porozumienia producentów i skierowania ostrza 
konkurencji w kierunku obcego eksportera, co tym samym przyniosłoby duże 
korzyści polskiemu przemysłowi węglowemu. W 1925 r. nastąpiło porozumienie 
obu zagłębi węglowych, w wyniku czego utworzona została Polska Konwencja 
Węglowa. Instytucja ta powołana została dla ograniczenia konkurencji między 
producentami oraz dla ustalenia cen minimalnych na rynku krajowym i na ryn-
kach zagranicznych. W 1931 r. powstała Konwencja Eksportowa, która została 
włączona do Polskiej Konwencji Węglowej. Obejmowała ona swoją działalnością 
kraje skandynawskie, bałtyckie, Holandię, Belgię, Francję i Włochy. Zadaniem 
jej było zmniejszenie konkurencji między polskimi eksporterami. Reasumując 
należy stwierdzić, iż:

a) eksport polskiego węgla mógł skutecznie zwalczać konkurencję węgla 
brytyjskiego dzięki niższym kosztom produkcji uzyskiwanym na skutek 
wyższej wydajności pracy polskich górników;

b) z chwilą obniżenia kursu funta i kurczenia się rynków zbytu konkuren-
cyjność polskiego węgla zaczęła zmniejszać się;

c) obniżenie kosztów produkcji poprzez zwiększenie wydajności pracy już 
w latach 1930-32 było niemożliwe bez przeprowadzenia wielu inwestycji 
w polskim przemyśle węglowym;

d) wzajemna konkurencja eksporterów ujemnie wpływała na poziom cen 
eksportowanego węgla;

e) eksport polskiego węgla był wybitnie eksportem surowcowym. W opar-
ciu o węgiel rozbudowywano przemysł produkujący nie tylko na rynek 
wewnętrzny, ale głównie na eksport. 
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Streszczenie
Państwo polskie podejmowało w okresie międzywojennym dla zwiększenia eksportu 
działania o charakterze bezpośrednim lub pośrednim w kierunku zlikwidowania bądź 
złagodzenia istniejących trudności eksportowych. Stosowało w tym celu odpowiednią 
politykę kredytową, celną, podatkową oraz udzielało pomocy pośredniej w  postaci 
służby eksportowej, informacyjnej oraz reklamy. Wzrost obrotów towarowych na 
rynku międzynarodowym wzmagał konkurencję między producentami. O sprzedaży 
towary decydowała nie tylko cena, ale również warunki sfinansowania transakcji, 
wysokość oraz termin udzielonego przez dostawcę kredytu. Pomoc państwa i banków 
dla eksportera podążała w kierunku finansowania produkcji i sprzedaży eksportowej. 
Przeszkodą w  jej finansowaniu było rozdrobnienie produkcji eksportowej oraz brak 
organizacji i związków branżowych eksporterów. Niewielkie zasoby kapitałowe naszych 
instytucji finansowych nie pozwalały na stosowanie różnego rodzaju pomocy kredytowej 
i akceptowej dla eksportu, jaka miała miejsce w krajach bogatych w kapitały własne. 
Na szczególną uwagę w  tej dziedzinie zasługuje działalność Państwowego Instytutu 
Eksportowego (PIE), który spełniał rolę instytucji ubezpieczającej kredyt eksportowy. 
Poręka PIE, jak również Skarbu Państwa, miała na celu zmniejszenie ryzyka eksportera.

Słowa kluczowe: Druga Rzeczpospolita, eksport, import, bezpośrednie i pośrednie 
metody popierania eksportu, ryzyko eksportera, reklama, Handlowa Służba Informa-
cyjna, Polski Instytut Eksportowy, bilans handlowy i płatniczy, taryfy celne. 

Summary
In the interwar period the Polish state was taking both direct and indirect actions 
aimed at expanding the country’s exports through eliminating or mitigating the existing 
difficulties faced by exporters . The appropriate credit mechanisms as well as necessary 
customs and tax policy measures were applied and indirect assistance in the form of 
export services, information and advertising was provided. The increase in international 
trade turnover led to extended competition between producers. The sales of goods were 
determined not only by their price, but also by the terms of transactions’ financing, the 
amount and the date of the loan provided by the supplier. The assistance provided by 
the state and banks to exporters evolved towards providing financing for production 
and for export sales. The fragmentation of export production and lack of exporters’ 
sectoral organizations constituted an impediment to the said financing. Meager capital 
resources of Polish financial institutions did not allow for the use of various types of 
export credit assistance offered by countries endowed with extensive capital resources. 
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The activities of the State Export Institute (PIE) which acted as an insurer of exports 
loans deserve particular attention in this field, The guarantees offered by PIE and by 
the State Treasury, were aimed at reducing the exporter’s risk.

Key words: Second Republic, exports, imports, direct and indirect methods of export 
promotion, export risk, advertising, Trade Information Service, State Export Institute, 
trade balance, balance of payments, custom tariffs.
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Paweł Kłusek

Utworzenie wewnętrznej jednostki 
organizacyjnej a optymalizacja 
podatku od środków transportowych
The establishment of an internal unit of an enterprise in connection with the 
optimization of the tax on the means of transport

Wstęp

Podatek od środków transportowych jest daniną publiczną, która może być 
dużym obciążeniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność transpor-
tową. Ma on charakter podatku lokalnego co oznacza, że poszczególne gminy 
mogą samodzielnie ustalać stawki tego podatku, w granicach określonych przez 
ustawę. Kompetencje do ustalania tych stawek posiada rada gminy, która określa 
ich wysokość w formie uchwały. Takie unormowanie przedmiotowego podatku 
doprowadziło do sytuacji, w której stawki podatku w poszczególnych gminach 
mogą być bardzo zróżnicowane. Dlatego też przedsiębiorcy podejmują działania, 
mające na celu optymalizację podatku od środków transportowych poprzez 
zmianę właściwego organu podatkowego. Jednym ze sposobów dokonania takiej 
optymalizacji jest utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej przedsię-
biorstwa w miejscowości, w której stawki podatku są niższe.

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krótkiej charakterystyki podatku 
od środków transportowych a także ustalenie czy optymalizacja tego podatku, 
poprzez utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej, jest zgodna z obo-
wiązującymi przepisami prawa. Potrzeba przeprowadzenia takiej analizy wynika 
z faktu, iż w praktyce występują pewne wątpliwości odnośnie tego czy każdy 
przedsiębiorca może dokonać takiej optymalizacji. Problematyczne są także 
kwestie związane z posiadaniem środków transportowych oraz ich rejestracją. 
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Ciekawym problemem jest również wpływ nowej klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania na próby dokonywania optymalizacji podatkowej. 

1. Podatek od środków transportowych jako podatek 
lokalny.

1.1. Przedmiot opodatkowania.

Podatek od środków transportowych został ustanowiony w rozdziale 3 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.1 W art. 8 u.p.o.l. ustawodawca w sposób enu-
meratywny wymienia przedmioty podlegające opodatkowaniu. Zalicza do nich: 
a) samochody ciężarowe, b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą2, c) przyczepy i naczepy, d) autobusy. 

Wymienione przedmioty opodatkowania nie zostały zdefiniowane w usta-
wie o podatkach i opłatach lokalnych, dlatego ich znaczenie należy określić na 
podstawie ustawy3 Prawo o ruchu drogowym.4 Zgodnie z art. 2 pkt 42 p.r.d. 
samochodem ciężarowym jest „pojazd samochodowy przeznaczony konstruk-
cyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód cię-
żarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób 
w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą”. Ciągniki siodłowe i balastowe mieszczą 
się w zakresie znaczeniowym pojęcia „ciągnika samochodowego”, który został 
zdefiniowany w art. 2 pkt 42a p.r.d. jako „pojazd samochodowy przeznaczony 
konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy”. Z kolei pojęcia przyczepy 
i naczepy zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 50 i 52 p.r.d. Zgodnie 
z tymi przepisami przyczepą jest „pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia 

 1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 716)
 2 Należy podkreślić, że w tym przypadku przedmiotem opodatkowania nie jest zespół 
pojazdów - ciągnik siodłowy lub balastowy z naczepą lub przyczepą - lecz osobno każdy z tych 
środków transportowych. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. I SA/Gd 235/08), w którym sąd 
stwierdził, że “opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, 
który może składać się na ten zespół. Niedopuszczalne jest traktowanie ciągnika siodłowego 
i przyczepy jako jednego pojazdu podlegającego opodatkowaniu. Przedmiotem podatku jest 
zarówno ciągnik, jak i przyczepa”.
 3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).
 4 P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. 
Komentarz., Wolters Kluwer, Warszawa 2016 s. 272
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go z innym pojazdem” a naczepą „przyczepa, której część spoczywa na pojeździe 
silnikowym i obciąża ten pojazd”. Natomiast autobus, zdefiniowany jest w art. 
2 pkt 41 p.r.d. jako „pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 
przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą”.

Wymienione powyżej środki transportowe nie zawsze będą podlegały opodat-
kowaniu, co wynika z treści art. 8 u.p.o.l. Przepis ten ustanawia pewne kryteria 
zwalniające z obowiązku opodatkowania podatkiem od środków transporto-
wych. Zalicza do nich: 1) dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężaro-
wego, 2) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów i 3) sposób korzystania 
z pojazdu. Należy jednak podkreślić, że powyższe kryteria, nie pozwalają na 
wyłączenie z obowiązku podatkowego autobusów.

Tak jak w przypadku definicji poszczególnych środków transportowych, poję-
cie dopuszczalnej masy całkowitej również zostało zdefiniowane w ustawie Prawo 
o ruchu drogowym. W art. 2 pkt 54 p.r.d. ustawodawca stanowi, że dopuszczalna 
masa całkowita to największa, określona właściwymi warunkami technicznymi, 
masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, który został dopuszczony 
do poruszania się po drodze. Przy określaniu dopuszczalnej masy całkowitej 
przydane są: dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa 
homologacji czy zaświadczenie z badania technicznego przeprowadzonego przez 
uprawnioną Stację Kontroli Pojazdów. Pomocna może być również interpretacja 
Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 2002 r. dotycząca ustalania dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdów na potrzeby podatku od środków transportowych, 
w której opisano podstawowe zasady obliczania dopuszczalnej masy całkowitej 
środków transportowych. 

Przedstawione kryterium może być podstawą wyłączenia z opodatkowania 
wszystkich środków transportowych wymienionych w art. 8 u.p.o.l. za wyjątkiem 
autobusów. W przypadku samochodów ciężarowych, zwolnienie z opodatko-
wania ma miejsce w sytuacji, gdy dopuszczalna masa całkowita samochodu 
ciężarowego jest mniejsza bądź równa 3,5 tony. Ciągniki siodłowe i balastowe 
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą nie podlegają 
opodatkowaniu, jeżeli dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (czyli 
ciągnika z przyczepą lub naczepą) będzie mniejsza niż 3,5 tony. Natomiast przy-
czepy i naczepy są zwolnione z podatku, jeżeli łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają masę całkowitą mniejszą niż 7 ton.

Przyczepy i naczepy mogą być także zwolnione z podatku od środków trans-
portowych w sytuacji gdy są wykorzystywane wyłącznie dla celów działalno-
ści rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego. Przez działalność 
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rolniczą – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku rolnym5 – rozumie się: 
„produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, 
szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, 
roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję mate-
riału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą 
typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.” Identyczną defini-
cję działalności rolniczej znajdziemy w art. 1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. Natomiast 
podatnikiem podatku rolnego będą osoby (fizyczne i prawne) oraz inne jed-
nostki nieposiadające osobowości prawnej (w tym spółki) będące: właścicielami 
gruntów, posiadaczami i posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 
wieczystymi gruntów, a w przypadkach opisanych w ustawie także dzierżawca, 
spółdzielnia produkcyjna, współwłaściciele, współposiadacze gruntów bądź 
współwłaściciel (posiadacz), który prowadzi gospodarstwo rolne (art. 3 u.p.r.). 
Jednocześnie należy podkreślić, że w omawianej sytuacji, zwolnienie z podatku 
od środków transportowych przyczep i naczep, będzie możliwe tylko w przy-
padku ich wyłącznego wykorzystywania na cele działalności rolniczej. Oznacza 
to, że choćby jednorazowe wykorzystanie ich na inne cele, będzie skutkowało 
powstaniem obowiązku podatkowego.6

1.2. Podmiot zobowiązany do płacenia podatku.

Kwestia podatników, podatku od środków transportowych, została uregulowana 
w art. 9 u.p.o.l. Wspomniany przepis uzależnia przyznanie statusu podatnika od 
uznania danej osoby za właściciela środka transportowego. Świadczy o tym treść 
art. 9 ust. 1 zd. 1 u.p.o.l., który stanowi, że co do zasady, obowiązek podatkowy 
w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych 
i prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Prawo własności unormowano w przepisach ustawy Kodeks cywilny7, gdzie 
w art. 140 k.c. ustawodawca określa treść tego prawa. Przepis ten stanowi, że 
własność jest uprawnieniem do korzystania z rzeczy oraz do rozporządzania 
rzeczą.8 Na korzystanie z rzeczy składa się prawo do jej posiadania, prawo używa-
nia rzeczy, prawo do pobierania pożytków i innych przychodów z rzeczy a także 

 5 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 617).
 6 P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. 
Komentarz., Wolters Kluwer, s. 273.
 7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
 8 Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. II., red. J. Ciszewski,  LexisNexis 2014, s. 266.
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prawo do dyspozycji faktycznych rzeczą. Z kolei na rozporządzanie rzeczą składa 
się prawo do wyzbycia się własności, prawo do obciążenia rzeczy a także prawo 
zadysponowania własnością na wypadek śmierci.9 Tak więc należy stwierdzić, że 
podatnikiem podatku od środków transportowych będzie osoba mająca prawo 
korzystania z tych środków i jednocześnie prawo do rozporządzania środkami 
transportowymi.

Ustawodawca wyróżnia też dwa przypadki, w których określone podmioty 
traktowane są jak właściciele środków transportowych. W art. 9 ust. 1 zd. 2 
u.p.o.l. stanowi się, że jak właścicieli traktuje się również: a) jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został 
zarejestrowany i b) posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile środki te zostały powierzone przez 
zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Pierwszy z wymienionych przypadków dotyczy jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej. Przykładami takich jednostek będą, 
spółki osobowe, file, zakłady czy oddziały przedsiębiorstw. Jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej stają się podatnikiem podatku od 
środków transportowych pod warunkiem, że środki te zostały na nie zareje-
strowane. Jednocześnie w art. 9 ust. 4b u.p.o.l. stanowi się, że zarejestrowanie 
środka transportowego oznacza jego rejestrację w myśl przepisów ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, za wyjątkiem rejestracji czasowej. Tak więc ustawodawca 
wiąże przyznanie statusu podatnika z pewną cechą trwałości za wyjątkiem 
sytuacji rejestracji czasowej, której co do zasady dokonuje się na okres nieprze-
kraczający 30 dni.10

Drugi z wymienionych przypadków dotyczy posiadaczy środków transpor-
towych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez posia-
dacza należy tu rozumieć każdego, kto faktycznie włada rzeczą jak właściciel 
lub faktycznie włada rzeczą jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca 
lub mający inne prawo, z którym wiąże się określone władztwo nad cudzą rze-
czą.11 Na posiadanie składają się dwa elementy: fizyczny (corpus) i psychiczny 
(animus). Corpus polega na tym, że posiadacz ma możliwość władania rzeczą 

 9 Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, 
Warszawa 2009, s. 18.
 10 P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. 
Komentarz., Wolters Kluwer, s. 278.
 11 Art. 336 k.c. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel 
(posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, 
dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą 
(posiadacz zależny).
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w taki sposób jak osoby, które mają do rzeczy określone prawa a animus ozna-
cza wolę wykonywania określonego prawa dla siebie.12 Jednocześnie posiadane 
środki transportowe muszą być zarejestrowane na terytorium Polski. Kwestię 
rejestracji pojazdu rozpatrujemy na podstawie przywołanego już wcześniej art. 
9 ust. 4b u.p.o.l. 

Co więcej, podstawą takiego posiadania jest powierzenie polskiemu pod-
miotowi środków transportowych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. 
Powierzenie tych środków może przybrać postać umowy cywilnoprawnej bądź 
uchwały odpowiedniego organu kolegialnego. Czynności tych dokonują zagra-
niczne osoby fizyczne lub prawne, które zostały zdefiniowane w art. 5 pkt 2 lit. 
a i b u.s.d.g. jako osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego i osoba 
prawna z siedzibą za granicą. 

W tym miejscu należy zauważyć, że podatnikiem podatku od środków trans-
portowych nie będzie polski podmiot, któremu pojazdy zostały przekazane 
w posiadanie przez jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, posiada-
jącą zdolność prawną, mającą siedzibę za granicą. Wynika to z faktu, iż w art. 9 
ust. 1 zd. 2 u.p.o.l., jako podmioty powierzające wymienia się tylko zagraniczne 
osoby fizyczne i zagraniczne osoby prawne.

1.3. Organ właściwy w sprawach podatku od środków 
transportowych.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem lokalnym i poszczególne 
gminy mają prawo swobodnie kształtować jego wysokość w ustawowo wyzna-
czonych granicach. Takie rozwiązanie daje możliwość dokonania optymalizacji 
podatkowej poprzez podjęcie czynności, które będą skutkowały zmianą właści-
wego organu podatkowego, a co za tym idzie, zmiany wysokości opodatkowania.

W art. 1c u.p.o.l. stanowi się, że organem podatkowym właściwym w spra-
wach podatków i opłat unormowanych w tejże ustawie jest wójt (burmistrz, 
prezydent miasta). W przypadku podatku od środków transportowych, usta-
wodawca precyzuje ten przepis w art. 9 ust. 7 u.p.o.l. przesądzając, który organ 
podatkowy będzie właściwy dla danego przedsiębiorcy. We wspomnianym arty-
kule unormowano trzy sytuacje.

 12 Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, 
Warszawa 2009, s. 400.
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Pierwsza z nich przewiduje, że organem właściwym w sprawach podatku od 
środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się 
miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Taka regulacja jest zgodna z ogólną 
regułą wynikającą z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej13 zgodnie, z którą jeżeli 
ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podat-
kowych, ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, 
płatnika lub innych podmiotów wymienionych w tym przepisie. Kwestia osoby 
podatnika została już omówiona, dlatego poniżej zostaną sprecyzowane jedynie 
pojęcia „miejsca zamieszkania” i „siedziby”.

Miejsce zamieszkania może mieć tylko osoba fizyczna i zgodnie z art. 25 
k.c. jest to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
Jak widać, o uznaniu danego miejsca za miejsce zamieszkania decyduje czyn-
nik obiektywny i subiektywny. Charakter obiektywny ma fakt stałego pobytu 
w danym miejscu, natomiast charakter subiektywny związany jest z uzewnętrz-
nioną wolą i zamiarem przebywania w tym miejscu.14 Należy też podkreślić, że 
zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 Odpowiednikiem miejsca zamieszkania w przypadku osób prawnych 
jest ich siedziba. W art. 41 k.c. stanowi się, że siedzibą osoby prawnej jest miej-
scowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający, chyba, że ustawa lub oparty 
na niej statut stanowi inaczej. Tak więc, co do zasady, wyboru siedziby osoby 
prawnej dokonuje jej założyciel.15 Siedzibę mogą mieć także ułomne osoby 
prawne, jak np. spółki osobowe, co wynika z przepisów ustawy16 Kodeks spółek 
handlowych.17 Ponadto, siedzibę w rozumieniu kodeksu cywilnego, mogą mieć 
także podmioty nieposiadające osobowości prawnej.18 Siedziby nie można też 
utożsamiać z dokładnym adresem, bowiem art. 41 k.c. wyraźnie stanowi, że 
siedziba to miejscowość. Ta z kolei została zdefiniowana w art. 2 pkt 4 ustawy 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych19 jako jednostka 
osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości 

 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613).
 14 Kodeks cywilny. Komentarz, red.  J. Ciszewski, wyd. II, LexisNexis 2014, s. 64.
 15 Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, wyd. II., LEX 2014, s. 433.
 16 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578).
 17 Można tu wskazać art. 25 pkt 1 k.s.h., art. 91 pkt 5 k.s.h., art. 105 pkt 1 k.s.h. czy art. 127 
§5 pkt 1 k.s.h.
 18 S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz., Wolters 
Kluwer, Warszawa 2015, s. 180.
 19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fiz-
jograficznych (Dz.U. z 2003 r. nr 166 poz. 1612).
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odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie – odmiennym określeniem ich 
rodzaju.

Druga sytuacja unormowana w art. 9 ust. 7 u.p.o.l. stanowi lex specialis do 
opisanej wcześniej zasady ogólnej i przewiduje, że w przypadku przedsiębior-
stwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone 
jednostki organizacyjne, właściwym organem podatkowym będzie ten organ, na 
którego terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transpor-
towe podlegające opodatkowaniu.20 W tym przypadku należy ustalić, czym jest 
przedsiębiorstwo wielozakładowe i podmiot posiadający wydzielone jednostki 
organizacyjne. 

Samo pojęcie przedsiębiorstwa zdefiniowano w art. 551 k.c. jako zorganizo-
wany zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Taka definicja przedsiębiorstwa ma charakter 
materialny. Doktryna rozróżnia też pojęcie przedsiębiorstwa w znaczeniu pod-
miotowym, gdzie utożsamia je z przedsiębiorstwem państwowym i w znaczeniu 
funkcjonalnym gdzie prowadzenie przedsiębiorstwa utożsamia się z prowadze-
niem działalności gospodarczej.21 

W przypadku przedsiębiorstwa w znaczeniu materialnym, możliwe jest aby 
część składników tego przedsiębiorstwa była zlokalizowana poza głównym miej-
scem wykonywania działalności gospodarczej. Jako przykład można u wskazać 
zorganizowanie bazy eksploatacyjnej22 poza głównym miejscem prowadzenia 
działalności transportowej. Takie wyodrębnienie składników przedsiębiorstwa 
pozwala uznać, że dane przedsiębiorstwo ma charakter wielozakładowy. 

Pojęcie zakładu zostało zdefiniowane w art. 5 Konwencji Modelowej OECD 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepis ten stanowi, że zakładem jest 
stała placówka przez, którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działal-
ność gospodarcza przedsiębiorstwa. Takim zakładem może być w szczególności 
siedziba zarządu, filia, biuro, zakład fabryczny i inne jednostki określone w art. 5 
ust. 2 Konwencji.23 W doktrynie istnieje także pogląd zgodnie, z którym zakłady 

 20 Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny, red. B. Dauter, Warszawa 2009, s. 237.
 21 Administracyjne prawo gospodarcze, red. L. Kieres, Wrocław 2009, s. 92-95.
 22 Baza eksploatacyjna została zdefiniowana w art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym 
jako: „miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające 
prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi 
co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku 
lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów”.
 23 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-tax-conven-
tion-on-income-and-on-capital-2015-full-version_9789264239081-en#page40, s. 40, [dostęp: 
14.1.2017 r.]
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wydzielane są ze względu na rodzaj wykonywanej w nich działalności czy reali-
zowane zadania gospodarcze a nie miejsce wykonywanej tej działalności.24 Nie 
oznacza to jednak, że przedsiębiorca ma zakazu tworzenia zakładu poza głównym 
miejscem wykonywania działalności gospodarczej. 

Natomiast w przypadku podmiotu posiadającego wydzielone jednostki 
organizacyjne, ustawodawca mógł mieć na myśli w szczególności spółki prawa 
handlowego i ich oddziały. Pojęcie oddziału zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 
4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,25 jako wyodrębniona i samo-
dzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez 
przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykony-
wania działalności gospodarczej. W doktrynie można znaleźć pogląd, zgodnie, 
z którym wyodrębnienie części działalności polega na wyodrębnieniu majątku 
przedsiębiorstwa i wskazaniu osób, które będą działały w ramach oddziału.26 
Z definicji ustanowionej w art. 5 pkt 4 u.s.d.g. wynika, że oddział musi być także 
samodzielny pod względem organizacyjnym. O występowaniu samodzielności 
decyduje m.in. uregulowanie zasad zarządzania działalnością oddziału w umo-
wie lub regulaminie spółki a także ukształtowanie w odpowiedniej umowie 
zakresu czynności kierownika takiego oddziału.27 Ponadto w oddziale prowa-
dzona jest część działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Oznacza to, że oddział 
musi wykonywać te same rodzaje działalności co główne przedsiębiorstwo lub 
przynajmniej niektóre z tych rodzajów działalności. Ostatnią cechą wymienioną 
w definicji z art. 5 ust. 4 u.s.d.g. jest wykonywanie działalności gospodarczej poza 
siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Wymóg ten został 
potwierdzony w art. 38 pkt 1 lit. d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym28, 
gdzie ustawodawca nakazał, aby do rejestru przedsiębiorców wpisywać także 
siedziby i adresy oddziałów.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno zakłady przedsiębiorstwa jak 
i oddziały będące wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi spółek czy innych 
podmiotów, mają wiele cech wspólnych. Nie posiadają one osobowości prawnej 
co oznacza, że korzystają z osobowości podmiotu, który je utworzył. Ponadto, 
mogą one funkcjonować poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem 

 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, 
Warszawa 2007, s. 36.
 25 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1829).
 26 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, red. A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, 
Warszawa 2007, s. 35.
 27 Ibidem, s. 35.
 28 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687).



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 40 (3/2017) 318

wykonywania działalności gospodarczej. Właściwie można przyjąć, że zakład 
przedsiębiorstwa i oddział przedsiębiorcy należą do zbiorczej kategorii wydzie-
lonych, wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zasadnicza 
różnica polega jednak na tym, że oddziały podlegają wpisowi do KRS29 a ich firma 
musi spełniać wymogi określone w art. 436 k.c.30 Takich wymogów nie musza 
spełniać zakłady i inne wydzielone jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa. 
Ponadto w kontekście omawianego tematu należy podkreślić, że zakłady oraz 
inne wydzielone jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa mogą posiadać środki 
transportowe, co będzie decydowało o zmianie właściwego organu podatkowego 
w zakresie podatku od środków transportowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż stawki 
tego podatku różnią się w zależności od gminy, można stwierdzić, że utworze-
nie zakładu lub oddziału i przekazanie im środków transportowych może być 
skutecznym narzędziem optymalizacji podatku od środków transportowych, 
o czym będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu.

Trzecia i ostatnia sytuacja, opisana w art. 9 ust. 7 u.p.o.l. zakłada, że w przy-
padku istnienia współwłasności środka transportowego, organem właściwym 
jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która 
jako pierwsza widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Zatem o właściwości organu 
podatkowego decyduje tutaj miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo siedziba 
osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana do dowodu rejestra-
cyjnego jako pierwsza.

2. Podmioty mogące dokonać optymalizacji.

Z wcześniejszej analizy art. 9 ust. 7 u.p.o.l. wynika, że podatnik zobowiązany do 
płacenia podatku od środków transportowych może zmniejszyć wysokość tego 
podatku poprzez utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej i oddanie jej 
w posiadanie środków transportowych. Należy podkreślić, że taką możliwość 
mają zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i ułomne osoby prawne, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną.

W praktyce stosowania prawa, mogą występować pewne wątpliwości, czy 
przedsiębiorca będący osobą fizyczną, może zmienić miejsce płacenia podatku 

 29 O powstaniu oddziału przedsiębiorcy polskiego nie decyduje moment uzyskania wpisu 
w rejestrze przedsiębiorców KRS, ponieważ wpis ten ma charakter deklaratoryjny. A. Michnik, 
Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, LEX, Warszawa 2013, s. 294
 30 art. 436 k.c. stanowi, że „Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby 
oraz określenie “oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.”
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od środków transportowych, poprzez wyodrębnienie jednostki organizacyjnej 
swojego przedsiębiorstwa.31 Wydaje się jednak, że w świetle obowiązujących 
przepisów, takie działanie jest w pełni legalne. Wynika to z faktu, iż zgodnie 
z art. 4 ust. 1 u.s.d.g. w zw. z art. 551 k.c. przedsiębiorca (także ten będący osobą 
fizyczną) prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą do wykonywa-
nia, której może wykorzystywać zorganizowany zespół składników materialnych 
i niematerialnych nazywany przedsiębiorstwem. Jak już wcześniej wspomniano, 
tak rozumiane przedsiębiorstwo może posiadać wyodrębnione jednostki orga-
nizacyjne w postaci zakładów. Co więcej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną 
ma obowiązek, aby ujawnić istnienie takiego zakładu w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podstawą tego obowiązku jest art. 25 
ust. 1 pkt 5 u.s.d.g., w którym ustawodawca przesądza, że „Wpisowi do CEIDG 
podlegają: (…) adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, 
w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został 
utworzony; (...)”. Co prawda w cytowanym przepisie ustawodawca użył sformu-
łowania „oddział”, jednakże należy przyjąć, że możemy tu zaliczyć także zakłady 
i inne wydzielone jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, jeżeli posiadają one 
cechy oddziału, o których mowa w art. 5 pkt 4 u.s.d.g. Potwierdza to treść art. 
29 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne32, zgodnie z którym „Właściwy miej-
scowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 
jest naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego 
zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej (…)”. 

Na podstawie przytoczonych przepisów, należy jednoznacznie stwierdzić, że 
przedsiębiorca będący osobą fizyczną, może być właścicielem przedsiębiorstwa 
wielozakładowego. Ponadto w sytuacji, gdy zakład takiego przedsiębiorstwa sta-
nie się posiadaczem środków transportowych, będących własnością podatnika, 
wówczas z mocy prawa zmieni się właściwość organu podatkowego w zakresie 
podatku od środków transportowych.

Opisanych wyżej wątpliwości nie ma w przypadku podatników, będących oso-
bami prawnymi (np. spółka. z o.o., spółka akcyjna) i ułomnymi osobami praw-
nymi (np. spółka jawna, spółka komandytowa). Jak już bowiem wspomniano, 
mogą one tworzyć wydzielone jednostki organizacyjne w postaci oddziałów, 

 31 K. Stelmaszczyk, Który organ podatkowy jest właściwy miejscowo w sprawach podatku 
od środków transportowych w sytuacji przedsiębiorstwa wielozakładowego, stanowiącego własność 
osoby fizycznej?, FK 2007, nr 10, s. 63-64.
 32 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2180).
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które zgodnie z art. 38 pkt 1 lit. d ustawy o KRS muszą zostać wpisane do rejestru 
przedsiębiorców KRS.

3. Problemy związane ze zmianą organu 
podatkowego.

3.1. Kwestia posiadania środków transportowych.

Aby dokonać optymalizacji podatku od środków transportowych, nie wystarczy 
utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej na terenie gminy, w której stawki 
tego podatku są niższe. W art. 9 ust. 7 u.p.o.l. przewidziano bowiem, że zakład lub 
wydzielona jednostka organizacyjna musi posiadać środki transportowe. Dopiero 
wtedy można mówić o zmianie właściwego organu podatkowego. W związku 
z tym należy ustalić, czym jest posiadanie środków transportowych na gruncie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak już wspomniano, posiadanie zostało unormowane w art. 336 k.c. Kodeksu 
cywilnego, który stanowi, że „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią fak-
tycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie 
włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, 
z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).” 
Należy się jednak zastanowić czy takie ujęcie posiadania będzie adekwatne 
w przypadku posiadania środków transportowych przez zakłady i inne wydzie-
lone jednostki organizacyjne. Wątpliwości w tym zakresie wynikają z faktu, iż 
Kodeks cywilny reguluje stosunki między osobami fizycznymi i osobami praw-
nymi. Natomiast zakład czy inna wewnętrzna jednostka organizacyjna nie może 
być uznana za żadną z tych osób.33 Ponadto, podmiotami praw są osoby mające 
osobowość prawną34 lub osoby, którym odrębne przepisy przyznają zdolność 
prawną.35 Oznacza to, że zakład czy inna wydzielona jednostka organizacyjna 
pozbawiona osobowości prawnej nie będzie posiadaczem w rozumieniu art. 
336 k.c.

 33 K. Stelmaszczyk, Który organ podatkowy jest właściwy miejscowo w sprawach podatku 
od środków transportowych w sytuacji przedsiębiorstwa wielozakładowego, stanowiącego własność 
osoby fizycznej?, Finanse Komunalne 2007, nr 10, s. 65.
 34 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz., wyd. Zakamycze, 
Zakamycze 2003, s. 102; Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, M. Pyziak-Szaf-
nicka, wyd. II, Warszawa 2014, s. 400.
 35 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015, s. 199.
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W związku z powyższym należy przyjąć, że w art. 9 ust. 7 u.p.o.l. usta-
wodawca, stanowiąc o posiadaniu, miał na myśli faktyczne wykorzystywanie 
środków transportowych na terenie zakładu lub innej wydzielonej jednostki 
organizacyjnej przedsiębiorstwa.

3.2. Kwestia rejestracji środków transportowych.

Przy dokonywaniu optymalizacji podatkowej, problematyczna jest także kwestia 
rejestracji środków transportowych będących przedmiotem opodatkowania. 
Powstaje tu bowiem pytanie, czy w celu zmiany właściwego organu podatko-
wego, konieczne jest przerejestrowanie środków transportowych na zakład lub 
wydzieloną jednostkę organizacyjną.

Z treści art. 9 ust. 1 zd. 2 u.p.o.l. wynika, że za podatnika podatku od środków 
transportowych można uznać także jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, na którą środek transportowy jest zarejestrowany. Taką 
jednostką niewątpliwie są zakład i inne wydzielone jednostki organizacyjne, 
o których mowa w art. 9 ust. 7 u.p.o.l. Tak więc, aby uznać zakład lub oddział 
przedsiębiorstwa za podatnika podatku od środków transportowych, należy 
dokonać rejestracji tychże środków na daną jednostkę organizacyjną. Możliwość 
taką przewiduje art. 73 ust. 2 p.r.d., który stanowi, że na wniosek kierownika 
zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej (upoważnionego przez wła-
ściciela przedsiębiorstwa), rejestracji pojazdu może dokonać starosta właściwy 
ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki.

Należy jednak podkreślić, że powyższe przepisy pozwalają jedynie uznać 
daną jednostkę organizacyjną za podatnika ale nie stanowią one o właściwości 
miejscowej organu podatkowego. Ta kwestia została bowiem uregulowana w art. 
9 ust. 7 u.p.o.l. gdzie ustawodawca przewidział, że dla zakładów i wydzielonych 
jednostek organizacyjnych właściwy będzie organ podatkowy, na którego tere-
nie znajduje się wspomniany zakład lub jednostka. Powyższy pogląd znajduje 
potwierdzenie w interpretacji Ministra Finansów, w której wyjaśnia się, że „nawet 
w przypadkach, gdy dany pojazd nie jest zarejestrowany na zakład lub jednostkę, 
tylko na siedzibę główną podatnika, ale znajduje się w posiadaniu tejże jednostki 
lub zakładu, organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od środków 
transportowych jest ten organ gminy, na terenie której znajduje się ten zakład 
lub jednostka.”36

 36 Interpretacja Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2002 r. (LK-424/LP/02/MS).
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3.3. Kwestia klauzuli zwalczającej agresywną optymalizację.

Ostatnią kwestią, którą należy rozpatrzyć w przypadku dokonywania optymali-
zacji podatkowej, poprzez utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej, jest 
możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, o której 
mowa w art. 119a o.p. Klauzula ta jest nową instytucją, która weszła w życie 
w lipcu 2016 r.37 i która ma na celu uszczelnienie i uporządkowanie systemu 
podatkowego przez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Zgodnie z treścią art. 119a § 1 o.p. „Czynność dokonana przede wszystkim w celu 
osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przed-
miotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści 
podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny”. Klauzula ta znajduje zastosowanie 
do podatków lokalnych w tym także podatku od środków transportowych.

W związku z tym zachodzi pytanie, czy utworzenie zakładu lub innej wydzie-
lonej jednostki organizacyjnej i oddanie w ich posiadanie środków transporto-
wych, może zostać uznane za działalnie sztuczne, mające na celu osiągniecie 
korzyści podatkowej. Odpowiadając na to pytanie, w szczególności należy się 
zastanowić, na czym polega „działanie sztuczne”, o którym mowa w art. 119a o.p. 
Pojęcie to zostało sprecyzowane w art. 119c § 1 o.p. gdzie ustawodawca stanowi, 
że „Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących 
okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działa-
jący rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie 
korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatko-
wej.” Oznacza to, że utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej i oddanie 
w jej posiadanie środków transportowych nie może mieć tylko jednego celu – tj. 
obniżenia podatku od środków transportowych. Utworzenie wydzielonej jed-
nostki organizacyjnej musi realizować także inne cele, np. poprawę organizacji 
przedsiębiorstwa, utworzenie dodatkowej bazy eksploatacyjnej w miejscu gdzie 
środki transportowe mogą być wykorzystywane, obniżenie pozapodatkowych 
kosztów prowadzenia działalności itp. Należy też pamiętać, że przy rozstrzyganiu 
o sztuczności danego działania, właściwy organ będzie kierował się kryteriami 
z art. 119c § 2 o.p.38 Ich katalog ma charakter otwarty, co oznacza, że organ może 

 37 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846).
 38 „Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, należy wziąć pod uwagę w szczegól-
ności występowanie: 1) nieuzasadnionego dzielenia operacji lub 2) angażowania podmiotów 
pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub 3) elementów 
prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed 
dokonaniem czynności, lub 4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub 
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brać pod uwagę także inne kryteria, pozwalające uznać konkretne działanie za 
sztuczne.39

Konsekwencje uznania danego działania za sztuczne, na podstawie art. 119a 
o.p., różnią się w zależności od tego czy osiągnięcie korzyści podatkowej było 
jednym z celów lub jedynym celem podatnika.40 

W pierwszym przypadku, skutki danej czynności określa się na podstawie 
takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć gdyby podatnik dokonał właściwej 
czynności. Taka regulacja może rodzić pewne problemy przy rozstrzyganiu 
o sztuczności powołania wydzielonej jednostki organizacyjnej. Organ stosu-
jący prawo musiałby bowiem ustalić, czy podatnik nie powinien był utworzyć 
wewnętrznej jednostki swojego przedsiębiorstwa w innej lokalizacji. W tej sytu-
acji organ mógłby mieć trudności ze wskazaniem konkretnej gminy, ponieważ 
dogodnych miejsc, nadających się na umiejscowienie wewnętrznej jednostki 
organizacyjnej, może być wiele. Rozwiązaniem tego problemu byłoby skorzy-
stanie przez podatnika z uprawnienia, o którym mowa w art. 119a § 4 o.p. 
Przepis ten stanowi, że „Jeżeli w toku postępowania strona wskaże czynność 
odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, 
jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.”

W drugim przypadku – gdy jedynym celem podatnika jest osiągniecie korzy-
ści podatkowej – skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rze-
czy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano (art. 119a § 5 o.p.). Tak 
więc, jeżeli jedynym celem podatnika będzie obniżenie podatku od środków 
transportowych, a jego działania zostaną uznane za sztuczne, wówczas organ 
rozstrzygający powinien nakazać zapłatę podatku w dotychczasowej gminie.

Na końcu trzeba też wspomnieć, że istnieją sytuacje, w których nie będzie 
można zastosować klauzuli podatkowej. Zamknięty katalog takich przypadków 
wymieniono w art. 119b § 1 o.p. Z punktu widzenia omawianego problemu, 
istotne są pierwsze trzy sytuacje opisane w art. 119b § 1 pkt 1-3 o.p.

Pierwsza z nich występuje w momencie, gdy korzyść podatkowa lub suma 
korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu danej czynności, nie 
przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł. Okresy rozliczeniowe należy 
wiązać z terminami powstania obowiązku podatkowego i terminami płatności 

5) ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż 
podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego 
sposobu działania.”
 39 Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2016, s. 673.
 40 Ibidem, s. 672.
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podatków.41 W przypadku podatku od środków transportowych, okresem roz-
liczeniowym, co do zasady będzie okres jednego roku.42 Jeżeli zatem korzyść 
podatkowa, którą zgodnie z art. 119e pkt 1 o.p. jest m.in. obniżenie wysokości 
zobowiązania podatkowego, nie przekroczy 100 000 zł, to organ podatkowy 
nie będzie mógł zastosować przedmiotowej klauzuli. Co więcej, klauzula ta nie 
znajdzie zastosowania gdy suma korzyści podatkowych nie przekroczy 100 000 zł. 
Oznacza to, że uniknięcie zastosowania klauzuli podatkowej nie będzie możliwe 
poprzez utworzenie kilku wydzielonych jednostek organizacyjnych, które gene-
rowałby oszczędności poniżej 100 000 zł, ponieważ o zastosowaniu wyłączenia 
klauzuli decyduje suma wszystkich oszczędności.

Druga sytuacja zachodzi wtedy, gdy podatnik uzyskał opinię zabezpieczającą, 
o której mowa w art. 119b§ 1 pkt 2 o.p., wydawaną przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych. Opinia ta wyłącza możliwość zastosowania klauzuli 
podatkowej w zakresie stanu faktycznego, który zostanie w niej opisany. Oznacza 
to, że aby uzyskać pełną ochronę wynikająca z opinii zabezpieczającej, podatnik 
musi w swoim wniosku szczegółowo opisać stan faktyczny, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 119x § 1 o.p. W przeciwnym razie właściwy organ może 
dokonać rozstrzygnięcia, które będzie chroniło podatnika w sposób niepełny. 
Należy też pamiętać, że uzyskanie opinii zabezpieczającej wyłącza stosowanie 
klauzuli podatkowej do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany tej opinii.

Trzecia sytuacja, unormowana w art. 119b § 1 pkt 3 o.p., dotyczy niewydania 
opinii zabezpieczającej w terminie ustanowionym w art. 119zb o.p. Przepis ten 
przewiduje, że minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje opinię 
zabezpieczającą najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. 
Jeżeli organ nie wyda opinii w ustawowym terminie wówczas zachodzi wydanie 
tzw. „opinii milczącej”43, co wyłącza ewentualne zastosowanie klauzuli podatko-
wej w zakresie objętym wnioskiem. Takie wyłączenie będzie skuteczne do dnia, 
w którym wnioskodawcy zostanie doręczona zmiana opinii zabezpieczającej.

Zakończenie

Celem niniejszego artykułu była charakterystyka podatku od środków transpor-
towych i ustalenie czy dokonanie optymalizacji tego podatku poprzez utworzenie 

 41 Ibidem, s. 677.
 42 Krótszy okres rozliczeniowy będzie miał miejsce np. w sytuacji gdy środek transportowy 
zostanie nabyty, zbyty, czy zarejestrowany na terytorium Polski w trakcie roku podatkowego.
 43 Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2016, s. 694.
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wewnętrznej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, jest działaniem legal-
nym w świetle obowiązujących przepisów prawa. W wyniku przeprowadzo-
nej analizy określono przedmiot opodatkowania oraz wskazano przesłanki 
decydujące o wyłączeniu danych środków transportowych spod obowiązku 
podatkowego. Określono też, które podmioty mają status podatnika podatku 
od środków transportowych i opisano zasady, według których należy wska-
zać właściwy organ podatkowy uprawniony do pobierania podatku. Ustalenie 
tych kluczowych kwestii było podstawą dalszej analizy przepisów, dotyczącej 
legalności optymalizacji podatkowej, polegającej na utworzeniu wewnętrznej 
jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa na terenie innej gminy. W wyniku tej 
analizy wskazano, które podmioty mogą utworzyć wewnętrzne jednostki swo-
jego przedsiębiorstwa a także rozstrzygnięto problematyczne kwestie związane 
z posiadaniem i rejestracją środków transportowych przez wydzielone jednostki 
organizacyjne. Ustalono również kiedy optymalizacja podatku od środków trans-
portowych może zostać objęta klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania 
i sytuacje w których przedmiotowa klauzula nie znajdzie zastosowania.
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Streszczenie
Stawki podatku od środków transportowych mogą być bardzo zróżnicowane. Dlatego też 
przedsiębiorcy podejmują działania, mające na celu optymalizację podatku od środków 
transportowych poprzez zmianę właściwego organu podatkowego. Jednym ze sposobów 
dokonania takiej optymalizacji jest utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej 
przedsiębiorstwa w miejscowości, w której stawki podatku są niższe. Celem niniejszego 
artykułu jest ustalenie czy optymalizacja tego podatku, poprzez utworzenie wewnętrznej 
jednostki organizacyjnej, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Słowa kluczowe: podatek, środki transportowe, jednostka wewnętrzna, 
przedsiębiorstwo

Summary
The tax rates applicable to the means of transport can be very diversified. It is the rea-
son why entrepreneurs take action to optimize this tax by changing the competent tax 
authority. One way of doing this is setting up a new internal unit of the enterprise in the 
location where tax rates are lower. The purpose of this article is to find out whether the 
optimization of the said tax, achieved  by the establishment of an internal unit within 
an enterprise, complies with the applicable laws.

Key words: tax, means of transport, internal unit, enterprise
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Artur Lis

Uchwały synodu sieradzkiego  
z 1233 roku

I. Wystawca: arcybiskup Pełka (1232-1259)

Arcybiskup gnieźnieński Pełka (zwany Fulko), według kronikarza Jana Długosza 
pochodził z małopolskiego rodu Lisów. Obecnie część badaczy opowiada się 
za pochodzeniem arcybiskupa z rodu Półkoziców. Nie wiemy nic o formacji 
intelektualnej Pełki, za którym zdaje się przemawiać autorytet jakim cieszył 
się hierarcha oraz jego dokonania polityczne. Przed objęciem biskupstwa był 
kanonikiem kapituły katedralnej krakowskiej, kanonikiem kapituły kolegiackiej 
wiślickiej oraz kantorem kapituły katedralnej gnieźnieńskiej. Wybrany przez 
kapitułę arcybiskupem gnieźnieńskim w 1232 roku, funkcję tą sprawował do 
śmierci w 1258 roku. Zwolennik reformy Kościoła, dążył do uniezależnienia od 
władzy świeckiej (libertatem ecclesiasticam)1. Wielokrotnie pełnił rolę mediatora 
mi.in. w sporze pomiędzy Henrykiem Brodatym a Władysławem Odonicem 
o Wielkopolskę w 1234 r. W czasie jego dwudziestosześcioletniego pontyfikatu 
odbyły się przynajmniej cztery synody (1233, 1248, 1250, 1257), uczestniczył 
także w soborze w 1245 roku w Lyonie. Pełka przeprowadził również reformę 
kancelarii arcybiskupiej. Dzięki jego staraniom w 1253 roku w Asyżu kanoni-
zowano męczennika, biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Na kartach historii 
zapisał się nie tylko jako wybitny zwierzchnik prowincji kościelnej, ale także 
najwyższej rangi mąż stanu2. 

 1 Zob. R. Grodecki, Polska piastowska, Warszawa 1969;  W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup 
Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005; K. Skwierczyński, 
Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Toruń 2016; A. Lis, „Libertas eccle-
siastica” przywilej wolborski 1215 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 37(4/2016), s. 188-193.
 2 Literatura: Wł. Abraham, Studia krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowin-
cjonalnych Kościoła polskiego, Kraków 1917, s. 11, 14, 47-53; M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty 
wielkopolskie XIII wieku, Wocław 1967; B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV 
wieku, Warszawa 1959, s. 66, 68, 85–6, 135, 181, 242, 253; M. Łodyński, Polityka Henryka Brodatego 
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II. Uchwały synodu sieradzkiego

Przyczyny zwołania synodu w roku 12333:
•	 konflikt pomiędzy Władysławem Odonicem (zm. 1239)4 a Henrykiem 

Brodatym (zm. 1238)5 w Wielkopolsce,
•	 grabieże i niszczące najazdy na dobra Kościoła przez wojska księcia ślą-

skiego Henryka Brodatego,
•	 niezadowolenie możnych z nadań dokonanych przez Władysława Odo-

nica na rzecz biskupstwa poznańskiego w 1232 roku,
•	 interwencja papieża Grzegorza IX (zm. 1241) który wystosował bulle: 

z 27 lutego 1233 roku w której wyznaczył komisarzy apostolskich, w celu 
doprowadzenia do zgody pomiędzy Brodatym a Odonicem oraz z 22 
maja 1233 roku w której papież nakazał biskupom, aby powstrzymywali 
książąt od ucisku ubogiego ludu.

Źródło (tekst łaciński): Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I .  Zakrze-
wski , Poznań 1877, nr 150; Antiquissimae Constitutiones Synodales provinciae 
Gneznensis, maxima ex parte, nunc primum e codicibus manu scriptis typis 
mandatae,  wyd. R .  Hube, Petropoli 1856, s. 1-8.
Tłumaczenie oparte na: Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do 
połowy XV wieku), t. I: Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, 
oprac. G.  Labuda,  B.  Miśkiewicz, Poznań 1966, s. 187-190.

i jego syna w latach 1232–1241, „Przegląd Historyczny”  14(1912),  s. 13–14, 17–18, 156–7, 159–60, 
273, 275–8; F. Sikora, Janusz kanclerz arcybiskupa Pełki i księcia Kazimierza Konradowica, „Nasza 
Przeszłość” 24(1966), s. 87–125; T. Silnicki, Dzieje i ustrój Kościoła katolickiego na Śląsku do końca 
w. XIV, Warszawa 1953 s. 146, 156–8, 160–1, 163, 165–6, 294–5, 308; J. Umiński, Arcybiskup 
Pełka Lis na tle swoich czasów, Wrocław 1952; J. Warężak, Rozwój uposażenia arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego w średniowieczu, Lwów 1929 s. 16, 18, 20, 26, 28, 33–4, 137, 139–41, 143–150; B. 
Włodarski, Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego, „Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu”, 76(1971) z. 1 s. 44–5, 47, 49, 53, 56–8; S. Zachorowski, Studia do dziejów wieku XIII 
w pierwszej jego połowie, Rozprawy PAU Wydział Historyczno- Filozoficzny”, Kraków 1921; J. 
Bieniak, Pełka, arcybiskup gnieźnieński, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980, s. 
574-577; J. Nowacki, Arcybiskup gnieźnieński Janusz i nieznany synod prowincjonalny roku 1258, 
„Collectanea Theologica” 14(1933), s. 92-172; J. Wyrozumski, Arcybiskupi gnieźnieńscy XIII i XIV 
wieku, „Folia Historica Cracoviensia” Vol. 4-5 (1997-1998), s. 49-65; I. Subera, Historia źródeł 
i nauki prawa kanonicznego, wyd. II, Warszawa 1977, s. 130.
 3 Szerzej: I. Subera, Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów 
ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761, Warszawa 1981, s. 41-44.
 4 S. Pelczar, Władysław Odonic. Książę wielkopolski. Wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 
1193 – 1239), Kraków 2013; K. Witkowski, Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239), 
Kraków 2012.
 5 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 2006.
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Anno Incarnacionis dominice M.CC.XXXIII, V. Nonas Julii in Syradia. Nos 
Fulco Gneznensis archiepiscopus cum fratribus nostris et coepiscopis nostris et 
aliis prelatis ecclesiarum Polonie ad Synodum in virtute Spiritus sancti congre-
gati, habita diligenti investigacione super hiis que ad honorem domus Domini et 
decorem Ecclesie nobis commisse pertinere videbantur, constituciones subscrip-
tas de consensu fratrum nostrorum et aliorum ecclesie prelatorum edidimus, 
seu innovando seu addendo antecessorum nostrorum statutis, quedam prout 
saluti expedire videbamus in melius reformando. 

W roku od Wcielenia Pańskiego 1233, 3 lipca w Sieradzu. My Pełka, arcy-
biskup gnieźnieński, z braćmi naszymi i współbiskupami naszymi i innymi 
przełożonymi kościołów Polski zgromadzeni na synodzie pod wpływem Ducha 
Świętego, po sumiennym zbadaniu spraw, które naszym zdaniem dotyczą czci 
domu Pańskiego i chwały kościoła nam powie rzonego, za zgodą braci naszych 
i innych przełożonych kościoła wyda liśmy niżej napisane uchwały bądź wzna-
wiając coś, bądź dodając do rozporządzeń naszych poprzedników, pewne rzeczy 
poprawiając, w miarę jak naszym zdaniem mogły przyczynić się do zbawienia.

Caput  1. 
Statuimus igitur, ut omnia de reverencia Sacramentorum et de honestate 

ministrorum ecclesie, ut in antiquis canonibns sive in constitucionibus 
antecessorum nostrorum iam dudum promulgata sunt, ab omnibus 
nostris subditis inviolabiliter observentur; videlicet ut mundiciam servent, 
irreprehensibiles sint in opere, divina officia devote peragant, ab indecentibus 
negociis absistant, habeant tonsuram competentem, vestes in qualitate et 
quantitate clericali officio conpetentes, videlicet ut non rubee nec virides nec 
virgulate, nec nimis longitudine nec brevitudine nec aliter indecentes manicas 
habeant, nec consutiles calceos, nec rostratos. 

Uchwaliliśmy więc, aby wszyscy nasi podwładni w całości przestrze gali 
wszystkiego co odnosi się do czci sakramentów i do zacności sług Kościoła, jak 
to przedtem zostało ogłoszone w dawnym prawie kano nicznym czy w rozpo-
rządzeniach naszych poprzedników, mianowicie, aby zachowali schludność, 
nienaganni byli w pracy, pobożnie odma wiali codzienne modlitwy obowiązkowe, 
wstrzymywali się od niestosow nych zajęć, mieli odpowiednią tonsurę, strój 
odpowiedni dla stanu duchownego co do jakości i co do długości, mianowicie 
ani zielony, ani czerwony, ani pręgowany, aby nie mieli rękawów ani zbyt długich, 
ani zbyt krótkich, ani inaczej jakoś niestosownych, ani trzewików po łatanych 
lub dziobatych.
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Caput  2. 
Super omnia autem districte statuentes precipimus, ut omnes clerici sicut 

tenentur continenciam observent ab omni genere fornicacionis abstinentes, ut 
mundi munda pertractent ministeria, maxime in sacris ordinibus constituti, 
quibus receptis, matrimonia nullomodo eis licuit contrahere nec uti contractis, 
licet quondam, in minoribus existentes, legittime contraxerunt. 

Przede wszystkim zaś stanowimy i  surowo nakazujemy, aby wszyscy 
duchowni, jak są obowiązani, przestrzegali czystości powstrzymując się od 
wszelkiego rodzaju rozpusty, aby czyści nieskalaną składali ofiarę, zwłaszcza 
ci, którzy otrzymali wyższe święcenia; po otrzymaniu ich nie wolno im było 
w żaden sposób zawierać małżeństw ani korzystać z nich, choć niegdyś, gdy 
mieli i niższe święcenia prawnie zawarli je. 

Caput  3. 
Concubinas igitur omnes districte precipimus ut a se penitus abdicent, nul-

lomodo audentes suspectas in domo propria vel alio loco retinere familias. 
Et licet super hoc editis ex constitucionibus frequenter propter contumaciam 
clericorum parvus inde fructus pervenerit, nos tamen amplius nullomodo hec 
pro aliqua persona volumus tollerare, et cum aliquibus talium transgressorum 
aliter penis canonicis infratactis disponere intendimus, quod pena eorum erit 
ceteris in exemplum. Mandamus igitur fratribus et coepiscopis nostris, ut super 
hoc articulo invigilent diligenter, ut purgent filios Levi, et auferant ab occulis 
Domini opprobrium Ecclesie Dei. 

Surowo więc nakazujemy, aby zupełnie wyrzekli się wszystkich nałożnic, 
w ża den sposób nie ważąc się zatrzymywać podejrzanych rodzin we własnym 
domu lub w innym miejscu. I chociaż z często wydawanych w tej sprawie roz-
porządzeń mały był pożytek z powodu uporczywości duchow nych, my jednak 
w żaden sposób nie chcemy znosić tego dłużej dla jakiejś osoby i zamierzamy 
inaczej postąpić z niektórymi spośród takich grzeszników przez zastosowanie 
niżej wymienionych kar kanonicznych, po nieważ ukaranie ich będzie dla innych 
przestrogą. Polecamy więc bra ciom i współbiskupom, aby nad tą sprawą pilnie 
czuwali, aby oczyścili synów Lewiego i usunęli sprzed oczu Pana zakałę Kościoła 
bożego.

Caput  4. 
Precipimus enim specialiter archidiaconis omnibus, ut suum officium dili-

genter exerceant; personaliter ecclesias et sacerdotes visitantes non per alios, 
nisi sunt iusto et sufficienti impedimento detenti, reforment secundum Deum 
que sunt reformanda. Hoc autem eis inhibemus, ne aliquid audeant a sacerdo-
tibus aliquibus nomine visitacionis exigere quando visitacionem non exhibent, 
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cum racione visitacionis procuracio debeatur. Hoc eciam adicientes in penam 
contumacium, ut si archidiaconus aliquis ob crimen incontinencie aliquem 
suspenderit presbyterum, ipsam penitenciam non relaxet, nisi de sciencia dyoce-
sani episcopi et assensu. 

Szczególnie zaś polecamy wszystkim archidiakoniom, aby sumiennie speł-
niali swój obowiązek; odwiedzając kościoły i biskupów osobiście, nie przez 
innych, chyba że wstrzymuje ich słuszna i wystarczająca przeszkoda, niech 
zgodnie z wolą Boga poprawiają wszystko, co popra wić należy. To zaś przekazu-
jemy im, aby nie śmiali żądać od jakichś kapłanów żadnych świadczeń z tytułu 
wizytacji, gdy jej nie odbywają, ponieważ zaopatrzenie należy się z powodu 
odbywania wizytacji. To jeszcze dodajemy do kary na krnąbrnych, że jeśli jakiś 
archidiakon zawiesi jakiegoś kapłana z powodu zarzutu nieczystości, nie będzie 
mógł zwolnić go do tej pokuty, chyba z wiedzą i za zgodą diecezjal nego biskupa.

Caput  5. 
Item precipimus, quod omnes, cuiuscunque sint condicionis, decimam ex 

integro persolvant in gonythwam, licet sint aratores militum. Quia vero, licet 
ecclesia Polonie sive per tolleranciam sive per concessionem militibus Polonie 
permiserit solvere decimas ad ecclesias quas elegerint, quidam hac concessione 
sive tollerancia nequiter abutentur, fraudantes ipsas decimas et non integre per-
solventes: statuimus, ut si quis miles probatus fuerit fraudem in hoc fecisse et non 
integre decimam persolverit, cadat ab hoc iure quod militibus est permissum,        
et solvet decimam sicut illi qui privilegium milicie non habent. 

Również polecamy, żeby wszyscy, jakiegokolwiek są stanu, płacili na nowo 
dziesięciny w „gonitwę”, choćby to byli oracze rycerzy. Lecz ponieważ, mimo że 
kościół w Polsce bądź przez pobłażanie, bądź przez wyrażenie zgody pozwolił 
rycerzom polskim płacić dziesięciny dowolnie wybranym kościołom, niektórzy 
z nich niegodziwie nadużywają tego pozwolenia czy pobłażliwości, nie oddając 
dziesięcin lub nie płacąc ich rzetelnie - postanawiamy, że jeśli jakiemuś ryce-
rzowi dowiodą w tej sprawie oszustwa lub że nie zapłacił dziesięciny rzetelnie, 
ma stracić to prawo, które przyznano rycerzom, i będzie płacił dziesięcinę jak 
ci, którzy nie posiadają przywileju rycerzy.

Caput  6. 
Item, cum contra violatores ecclesiarum vel cimiteriorum pene sint a canoni-

bus constitute, et peccatis nostris exigentibus in hec tempora devenimus quod 
a magnatibus terre nec timor Deo nec honor ecclesiis inpenditur, precipimus, 
ut talibus qui ecclesias seu cimiteria effraccionibus, rapinis, seu aliis violenciis 
violant, dyocesani episcopi nullomodo parcant, sed tales excommunicent et 
excommunicatos denuncient ad satisfaccionem condignam, et precipue principes 
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exercitus per quem fracta fuerint; et si principum ibi nullus personaliter fuerit, 
tunc pena promulgetur specialiter in illos qui principales in exercitu fuerint; 
nec aliquomodo elata in eos sentencia excommunicacionis relaxetur, donec de 
dampnis et de iniuria fuerit satisfactum. 

Również, ponieważ prawa kanoniczne ustanowiły kary na znieważa jących 
kościoły lub cmentarze, a my z powodu naszych grzechów do czekaliśmy się 
takich czasów, że świeccy możnowładcy nic sobie nie ważą ani bojaźni bożej, ani 
poszanowania kościołów, nakazujemy, aby diecezjalni biskupi w żaden sposób 
nie oszczędzali takich, którzy znie ważają kościoły lub cmentarze przez włamania, 
rabunki lub przez inne gwałty, lecz takich ekskomunikowali i ekskomunikowa-
nych wzywali  do stosownego zadośćuczynienia, zwłaszcza dowódców wojska, 
które dokonało włamania; a jeśliby żaden z dowódców nie był tam osobiście 
obecny, wtedy należy karę ogłosić szczególnie na tych, którzy w wojsku zajmo-
wali wybitne stanowisko; i nie należy w żaden sposób uchylać wydanego na nich 
wyroku ekskomuniki, dopóki nie wynagrodzą szkód i krzywdy.

Caput  7. 
Preterea precipimus, ut qui ecclesiam vel cimiterium violaverit, vel qui fuerit 

de principalioribus illius exercitus qui hec commiserit, pena puniatur donec per 
ipsum de omni iniuria sancte Ecclesie fuerit satisfactum: et ecclesie omnes in 
quibus habuerunt ius patronatus, sint suspense, nec in eis, in quacunque dyocesi 
fuerint, divina officia celebrentur. 

Prócz tego nakazujemy, aby ten, kto znieważyłby kościół lub cmentarz, albo 
był jednym z wybitniejszych w tym wojsku, które dopuściło się tego, ponosił karę, 
dopóki nie wynagrodzi wszystkich krzywd świętemu Kościołowi; a wszystkie 
kościoły, w których [wino wajcy] mieli prawo patronatu, winny być zamknięte 
i nie wolno w nich odprawiać nabożeństw, w jakiejkolwiek byłyby diecezji. 

Caput  8. 
Vastaciones et depredaciones ecclesie propter quamcunque guerram fieri 

prohibemus; et cum alique per rapinam fuerint spoliate, princeps exercitus 
tamdiu in excommunicacione teneatur, donec de omnibus dampnis satisfaciat 
conpetenter. 

Zabraniamy pustoszenia i obrabowywania kościoła z powodu jakiejkolwiek 
walki;    a gdy jakieś kościoły zostaną obrabowanie, dowódca wojska tak długo ma 
być obciążony ekskomuniką, dopóki odpowiednio nie powetuje wszystkich strat.

Caput  9. 
Item statuimus, quod si quis ex principibus vel aliquis de magnatibus et 

ceteris quibuscunque, iuramento facto, maxime in presencia alicuius epis-
copi, contrarium suo iuramento fecerit, episcopus suus dyocesanus coram quo 
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prestitum est sacramentum, periurum excommunicet et tamdiu faciat evitari, 
donec satisfaciat, vel sufficientem causam coram episcopo eodem assignaverit 
et probaverit quare fecit in contrarium: et si ille episcopus coram quo iuramen-
tum fuerit factum, (causam illam non acceptaverit,) et si non satisfecerit, suus 
dyocesanus factum tale denunciet illius ordinario, et ille excommunicet eum 
secundum predictam formam. Et si dux aliquis tali periuro aliquod castrum 
dederit et post tale periurium abstulerit vel destruxerit, in illo castro toto tam-
diu non celebrentur officia divina, donec dux eidem castrum reddat, vel ipse de 
periurio satisfaciat sicut debet. 

Również postanawiamy, że jeśliby któryś z książąt lub możnowładców i spo-
śród wszystkich innych po złożeniu przysięgi, zwłaszcza wobec jakiegoś biskupa, 
postąpił wbrew swej przysiędze, jego diecezjalny biskup, wobec którego złożono 
przysięgę, winien ekskomunikować krzywoprzysięzcę i nakazać unikanie go 
tak długo, dopóki nie da zadość uczynienia lub nie poda wobec tegoż biskupa 
wystarczającego powodu i nie wykaże, dlaczego postąpił wbrew przysiędze; a jeśli 
ten biskup, wobec którego złożono przysięgę, tego powodu nie uzna, tamten 
zaś nie da zadośćuczynienia, jego diecezjalny biskup powinien o takim fakcie 
powiadomić ordynariusza, a ten powinien go ekskomunikować według prze-
pisanej formuły. I jeśliby jakiś książę takiemu krzywoprzysięzcy dał jakiś gród 
i po takim krzywoprzysięstwie odebrałby go lub zburzył, w całym tym grodzie 
tak długo nie będzie wolno odprawiać nabożeństw, dopóki książę nie odda mu 
grodu lub dopóki on nie zadość uczyni za to krzywoprzysięstwo, jak powinien.

Caput  10. 
Item precipimus omnibus religiosis cuiuscunque regule sint, quod iudicia 

secularia inter principes seu inter alios laicos non pertractent discurrentes de 
claustris suis, nisi sit abbas vel alius principalis prelatus vel alius minor, qui faciat 
hoc de precepto sui superioris speciali, vel utilitate domus vel ecclesie. Precip-
imus abbatibus eorum, ut tales in claustris suis recludant; et si abbates in hoc 
negligentes fuerint, nos eorum negligenciam, prout decreverimus, puniemus. 

Również przypominamy wszystkim zakonnikom wszelkich reguł, że sądy 
świeckie, załatwiające spory między książętami lub między in nymi świeckimi, 
nie powinny zajmować się tymi, którzy opuszczają swe klasztory, jeśli to nie jest 
opat lub inny główny przełożony lub ktoś niższy, który by to uczynił na szczególne 
polecenie swego przełożonego lub ze względu na pożytek klasztoru czy kościoła. 
Nakazujemy opatom ich, aby takich zamykali w ich klasztorach; a jeżeli opaci 
zaniedbają się w tym, my będziemy karać ich niedbalstwo, tak jak postanowimy.
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Caput  11. 
Item precipimus, quod viri claustrales in secularibus ecclesiis personaliter 

non deserviant, nec aliqua ibi conversentur occasione.
Również nakazujemy, aby mężczyźni żyjący w klasztorach osobiście nie 

obsługiwali świeckich kościołów, ani nie przebywali tam pod jakimś pozorem.
Caput  12. 
Item, cum absurdum sit et iniquum pro bono mala retribuere, statuimus, 

ut quicunque clericus, maxime beneficiatus in aliqua ecclesia, contra honorem 
sive utilitatem ecclesie vel prelati sui aliquo consilio vel auxilio astiterit alicui 
persone seculari: quia indignum se reddit beneficio eius quod inpugnat, eodem 
beneficio per dyocesanum suum privetur.

Również, ponieważ niedorzeczną jest rzeczą i niesprawiedliwą za dobro 
odpłacać się złem, postanawiamy, aby każdy duchowny, zwła szcza beneficjat 
w jakimś kościele, który wbrew uczciwości i pożyt kowi kościoła bądź za jakąś 
radą swego przełożonego, bądź z jego po mocą wspomagałby jakąś świecką osobę, 
przez swego biskupa diece zjalnego pozbawiony został posiadanego beneficjum, 
ponieważ okazuje się niegodnym tego beneficjum, działając na jego szkodę;

Caput  13. 
Similiter, si sui Capituli secreta prodiderit: quod factum si negaverit, et 

super hoc infamatus fuerit et suspectus, purgacio ei per episcopum secundum 
quantitatem infamie indicatur; quam nisi prestiterit, pena predicta puniatur. 
Et si qui tales sunt qui ecclesiastica beneficia non habent, in illa ecclesia spem 
promocionis non habeant quam inpugnant. 

Podobnie jeśliby wydał tajemnice swej kapituły; jeśliby się wyparł tego czynu, 
lecz został o to obwiniony i podejrzany, biskup powinien zadać mu pokutę odpo-
wiednio do jakości winy; a jeśliby jej nie odbył, ma ponieść wyżej wspomniana 
karę. Lecz jeśli są tacy, którzy nie posiadają kościelnych beneficjów, nie mogą 
spodziewać się awansu w tym kościele, na którego szkodę działają.

Caput  14. 
Item, cum sciamus multas constituciones a nostris antecessoribus editas 

in quibus late sunt contra transgressores excommunicacionis seu interdicti 
sentencie, que et verborum obscuritatem et periculum multarum continebant 
animarum, eas in irritum revocamus; maxime ut per hoc ad extirpanda vicia 
et virtutes plantandas prelati ecclesiarum diligencius et efficacius astringantur. 
Quod prius sompniavimus, putantes per statuta Synodi reformata, (fore ut mores 
quoque hominum reformentur et zelus clericorum augeatur, id sicut sompnium 
evanuit: pecatoribus enim in suis viciis perseverantibus, sacerdotes nihilominus) 
suum in mulctis officium exercere tepidius videbantur.
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Również, ponieważ wiemy, że nasi poprzednicy ogłosili liczne roz porządzenia,               
w których wydano wyroki ekskomuniki czy klątwy na grzeszników, zawierające 
niejasne wyrażenia i grożące zgubą wielu dusz, odwołujemy je jako nieważne; 
przede wszystkim przełożeni kościołów powinni czuć się tym zobowiązani do 
gorliwszego i skutecz niejszego wykorzeniania wad i zaszczepiania cnót. To, 
o czym przedtem marzyliśmy sądząc, że przez zmianę postanowień synodu 
poprawią się również obyczaje ludzi i zwiększy się gorliwość duchownych, roz-
wiało się jak sen: choć bowiem grzesznicy trwali w swoich występkach ka płani 
mimo to jakoś zbyt niedbale spełniali swój obowiązek w zada waniu pokuty.

Caput  15. 
Addidimus, ut secundum constitucionem Concilii Lateranensis, quilibet 

in ecclesia parochiali quam tenet, personaliter deserviat et resideat, in ordine 
quem requirit cura eiusdem ecclesie. Non (liceat) alicui talium vicarium ponere 
sine nostra licencia speciali et consciencia vel nostrorum archidyaconorum, 
quibus competit talium personarum examinacio; nec removeantur nisi ex iusta 
causa, nobis vel nostris archidyaconis manifesta; nec vicarius in sua vicaria per 
se alium constituat vicarium. Vicariis autem de conpetenti sustentacione per 
dominos ecclesiarum precipimus provideri ita, ut hospitalitatem exercere et 
se ipsos conpetenter valeant sustentare. Et execucionem huius statuti nostris 
archidyaconis committimus. 

Dodaliśmy [jeszcze to], że według postanowienia Soboru Laterań skiego każdy 
w kościele parafialnym podlegającym jego władzy po winien osobiście służyć 
i pozostawać na tym stopniu godności, jakiego wymaga troska o ten kościół. 
Nikomu z takich [proboszczów] nie wolno mianować wikarego bez naszego 
specjalnego pozwolenia i wiedzy lub naszych archidiakonów, do których należy 
badanie takich osób- i nie wolno ich usuwać, chyba dla słusznego powodu, 
znanego nam lub na szym archidiakonom; nie wolno też wikaremu w swej kape-
lanii miano wać osobiście innego wikarego. Proboszczom zaś nakazujemy, aby 
za pewnili wikarym odpowiednie utrzymanie, tak by mogli pielęgnować stosunki 
gościnności i siebie samych przyzwoicie utrzymać.

Podsumowując należy stwierdzić, iż głównymi sprawami którymi zajmowano 
się podczas synodu w Sieradzu 3 lipca 1233 r. były:

•	 dyscyplina kleru,
•	 odpowiedni ubiór duchownych,
•	 celibat duchownych,
•	 obowiązek przeprowadzania wizytacji przez archidiakonów,
•	 obowiązek opłacania dziesięciny przez rycerzy,
•	 ekskomunika osób niszczących kościoły i cmentarze,
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•	 karanie dowódców wojskowych, winnych niszczenia kościołów 
i cmentarzy,

•	 ekskomunika przez biskupa diecezjalnego książąt lub możnych 
krzywoprzysięzców,

•	 osoby opuszczające klasztor nie mogą podlegać sądom świeckim,
•	 zakaz pomagania finansowego osobom świeckim przez duchownych,
•	 kara dla duchownych za wydanie tajemnic kapituły,
•	 obowiązek obecności duchownych w swoich prebendach,
•	 zakaz ustanawiania i odwoływania wikarego przez proboszcza bez zgody 

biskupa lub archidiakona,
•	 zapewnienie wikarym odpowiedniego utrzymania6.
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