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STUDIA IURIDICA LXVI

Rafał Bernat
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

GLOSA DO POSTANOWIENIA NACZELNEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 R., 

I FZ 72/15  
PRZYZNANIE PRAWA POMOCY W KONTEKŚCIE 

SYTUACJI MATERIALNEJ PODATNIKA

1. WYROK

Dnia 30 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie 
o sygn. I FZ 72/15, w którym uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 o sygn. I SA/Kr 
1646/14 w przedmiocie oddalenia wniosku strony o zwolnienie z wpisu ze skargi 
na Decyzję Izby Skarbowej właściwej dla siedziby podatnika. Decyzja doty-
czyła zobowiązania w podatku od towaru i usług w wysokości kilkudziesięciu 
milionów złotych. Od takiego przedmiotu sporu wpis stosunkowy równy byłby 
maksymalnemu wpisowi przewidzianemu przez przepisy szczególne1. Podatnik 
złożył zatem wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie wpisu od skargi, 
wyliczając w uzasadnieniu miesięczne wydatki (m.in. alimenty, wyżywienie) 
oraz przychody (darowizny od kontrahentów, zbieractwo surowców wtórnych). 
W ocenie strony podatnik nie był w stanie (bez uszczerbku w utrzymaniu sie-
bie i rodziny) ponieść kosztów wpisu sądowego. Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Krakowie oddalił wniosek strony, jednocześnie podnosząc brak pełnego 
i logicznego przedstawienia przez podatnika danych dotyczących sytuacji mate-
rialnej. Ponadto sąd stwierdził, że zakres uzasadnienia wniosku nie pozwala na 
przeprowadzenie przez ten sąd symulacji określającej relację wydatków gospo-
darstwa domowego do dochodu podatnika (także oszczędności i środków trwa-
łych). Sąd I instancji nadmienił, że sąd nie jest związany orzeczeniami wydanymi 

1 Wedle paragrafu 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w spra-
wie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi, Dz.U. z 2003 r., nr 221, poz. 2193 (dalej także jako: ,Rozporządzenie w sprawie 
wpisu przed sądami administracyjnymi’) przy wartości przedmiotu sporu 10 000 000 zł wpis 
stosunkowy wynosi 100 000 zł.
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z zakresu prawa pomocy w innych sprawach nawet z wniosku tego samego pod-
miotu, gdyż rozstrzyga sprawę na podstawie akt danego postępowania. 

Powyższa argumentacja WSA w Krakowie nie uzyskała aprobaty NSA, który 
uchylił postanowienie o sygn. I SA/Kr 1646/14 i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez sąd I instancji. Sąd II instancji stwierdził, że nie uwzględ-
niono wszystkich okoliczności obrazujących rzeczywisty stan majątkowy, moż-
liwości płatnicze i w konsekwencji naruszył art. 246 § 1, art. 244 § 1, art. 245 
§ 3 PPSA. Ponadto w tej sprawie uznał działanie WSA w Krakowie jako skutku-
jące naruszeniem prawa podatnika do sądu. NSA podniósł brak dokonania przez 
WSA porównania aktualnych zdolności płatniczych strony (stan czynny majątku) 
do wysokości wymaganych kosztów postępowania sądowego oraz możliwości 
poniesienia kosztów sądowych przez wnioskodawcę bez uszczerbku dla utrzy-
mania podatnika i jego rodziny. Majątek podatnika należy pojmować jedynie 
w rozumieniu prawnorzeczowym, wyłącznie jako aktywa – nie są nim objęte 
wierzytelności ani roszczenia. W postanowieniu o sygn. I SA/Kr 1646/14 pomi-
nięto, że cały majątek podatnika jest zajęty przez komornika sądowego, a wnio-
skodawca nie ma stałych źródeł utrzymania. Nawet gdyby przyjąć, że podatnik 
ma oszczędności, to nie ma prawa nimi swobodnie dysponować bez zgody organu 
egzekucyjnego. 

Reasumując, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że prawo do sądu 
przysługuje podatnikowi, jeśli porównanie stanu czynnego majątku skarżącego 
(możliwego do rozdysponowania) i wysokości kosztów postępowania prowadzi 
do wniosku, że podatnik nie jest w stanie takich kosztów ponieść bez uszczerbku 
dla utrzymania siebie i rodziny podatnika. Dlatego też zdaniem sądu były pod-
stawy, aby sąd I instancji uwzględnił wniosek podatnika o przyznanie w stopniu 
częściowym prawa pomocy (tj. w zakresie wpisu sądowego). 

2. KOMENTARZ

Dokonując analizy glos publikowanych w różnych periodykach naukowych, 
można stwierdzić, że w większości dotyczą one wyroków – orzeczeń, które roz-
strzygają merytoryczną istotę sporu. Warto jednak pamiętać, że niekiedy postano-
wienia sądów administracyjnych (choćby rozpoznane na posiedzeniu niejawnym) 
mogą być dla strony kluczowe i wzbudzać wątpliwości podatnika. Zagadnieniem 
często komentowanym przez judykaturę jest temat prawa pomocy, dzięki któ-
remu w stosunku do podatnika pozbawionego środków, może być realizowane 
prawo do sądu. Instytucja ta ma służyć osobom, których stan majątkowy, a także 
uzyskiwane przychody nie pozwalają na poniesienie wydatków związanych 
z kosztami sądowymi (wpisami, opłatami kancelaryjnymi), kosztami zastępstwa 
procesowego przy jednoczesnym zapewnieniu dotychczasowych środków do 
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życia podatnikowi oraz członkom jego rodziny (jeśli ich utrzymuje). Wydaje się 
zatem, że w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość 
zwolnienia z kosztów sądowych powinna zostać wyłączona. Z drugiej zaś strony 
warto mieć na względzie, że osoba fizyczna funkcjonująca w ramach jednooso-
bowego przedsiębiorstwa jest w stanie (zazwyczaj) wygenerować wyższe zadłu-
żenie w należnościach publicznoprawnych niż osoba fizyczna, np. zatrudniona 
na umowę o pracę i nie posiadająca firmy. W glosowanym wyroku podatnik jest 
dłużnikiem, na którym ciąży wielomilionowa zaległość podatkowa. Aby podat-
nik mógł na rozprawie przed sądem administracyjnym przedstawić w sposób 
merytoryczny swoją interpretację przepisów podatkowych, musi wpierw skiero-
wać do sądu skargę odpowiadającą wymogom materialnym i formalnym.

Do czasu zapoznania się przez sąd z istotą sporu oraz elementami faktycz-
nymi i prawnymi pisma procesowego sąd musi zdecydować, czy nie ma żadnych 
braków formalnych uniemożliwiających dalsze procedowanie. W przypadku 
decyzji podatkowych dotyczących znaczących kwot zobowiązania podatkowego 
skarżącego, problemem może być wpis stosunkowy. Tego rodzaju wpis jest nie-
korzystny dla podatnika, gdyż musi on ponieść najczęściej o wiele większy ciężar 
kosztów procesu niż w przypadku wpisu stałego2. Należy mieć na względzie, że 
różnica pomiędzy maksymalną wysokością wpisu stałego a wpisu stosunkowego 
(w sprawach podatkowych) wynosi 99 500 zł (zob. § 1 pkt 4 i § 2 ust. 3 pkt 12 
Rozporządzenia w sprawie wpisu przed sądami administracyjnymi). Dodatkowo, 
jeśli podatnik jest zobowiązany do uiszczenia wpisu stosunkowego w maksymal-
nej wysokości, to należy przypuszczać, że ciążące na nim zobowiązanie podat-
kowe jest nie mniejsze niż 100 000 zł. Fakt ten został pominięty przez WSA 
w Krakowie, dla którego nie miało znaczenia, czy zakres wniosku o zwolnie-
nie z kosztów postępowania dotyczy wpisu stosunkowego, czy też wpisu sta-
łego. Gdyby podatnik miał uiścić za wniesienie przedmiotowej skargi na decyzję 
podatkową wpis stały w wysokości 500 zł, to należy przypuszczać, że odmowa 
przyznania częściowego prawa pomocy byłaby zasadna (nawet gdy podatnik jest 
zobowiązany do zapłaty wielomilionowego podatku). Jednakże, aby to wykazać 
sąd musiałby potwierdzić w uzasadnieniu wyroku, że rodzaj wpisu sądowego 
w tym postępowaniu ma zasadnicze znaczenie dla tego czy podatnik poniesie 
znaczący uszczerbek w majątku całej rodziny.

Zdaniem judykatury, aby uzyskać prawo do obrony w zakresie zwolnienia 
z kosztów postępowania (częściowe), wnioskodawca powinien w sposób ,,przeko-
nywający” przedstawić kompleksowo swój stan majątkowy3. Używany przez sądy 
zwrot ,,przekonywująco”’ cechuje się ogólnością. Podatnik, ujawniając wszelkie 
wydatki i przychody, musi w takim wypadku także postarać się, aby sędziowie, 

2 Szerzej o problematyce wyboru rodzaju wpisu sądowego w postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi w: R. Bernat, Wpis sądowy w sprawach podatkowych przed sądami admini-
stracyjnymi, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2015, nr 1, s. 54–65. 

3 Postanowienie NSA z dnia 19 listopada 2014 r., I GZ 513/14, LEX nr 1561156.
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rozstrzygając jego sprawę, doszli do analogicznych wniosków jak wnioskodawca. 
Należy przy tym pamiętać, że postępowanie w przedmiocie przyznania prawa 
pomocy jest postępowaniem wnioskowym, w którym sędziowie mogą się ogra-
niczać jedynie do wskazywania braków, niepozwalających na obiektywną ocenę 
stanu materialnego podatnika. W tym kontekście trafny wydaje się inny zwrot 
występujący w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem tego 
sądu, podatnik musi „wykazać”, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowa-
nia (w zakresie całkowitym lub częściowym)4. Należy to rozumieć jako przed-
stawienie w sposób obiektywny uzasadnienia dla podnoszonej przez stronę tezy. 
Uzasadnienie musi być na tyle czytelne i spójne, aby sąd na podstawie doświad-
czenia życiowego i posiadanej wiedzy mógł przyjąć głoszoną tezę podatnika za 
uprawnioną. W tym kontekście niewłaściwe jest stosowanie przez wnioskodaw-
ców opinii np. specjalistów z zakresu ekonomii, finansów jako załącznika do 
wniosku o przyznanie prawa pomocy. Zadaniem sądu jest ocena spełnienia prze-
słanek przyznania pomocy wynikających z prawa o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (i przepisów szczególnych) nie zaś wykonywanie obliczeń 
matematycznych. Dlatego też podatnik musi przekonywująco wykazać sądowi, 
że jego sytuacja materialna uniemożliwiłaby każdemu (kto by znalazł się w ana-
logicznym położeniu) poniesienie wydatków sądowych bez uszczerbku dla osoby 
podatnika i jego rodziny. 

W sentencji glosowanego wyroku można zauważyć odniesienie NSA do 
stanu majątkowego całej rodziny podatnika. Wedle ugruntowanego w orzecznic-
twie5 poglądu wnioskodawca, występując o przyznanie prawa pomocy, powi-
nien przedstawić wpływ przewidzianych kosztów sądowych na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb materialnych osób wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego. Z drugiej zaś strony nie ma obowiązku ustawowego, aby przedsta-
wiać możliwości osiągania dochodów przez innych członków gospodarstwa 
domowego – nie występujących jako strona w postępowaniu6. Gdyby sąd także 
analizował poszczególne źródła przychodów innych członków rodziny, to ozna-

4 Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniach z dnia: 25 czerwca 2014 r., II FZ 910/14, 
LEX nr 1481719; 9 czerwca 2014 r., II OZ 561/14, LEX nr 1470078; 5 września 2014 r., II OZ 
874/14, LEX nr 1530855. Podatnik powinien także przedstawić charakter działań, których skut-
kiem ma być w przyszłości osiągnięcie dochodu (nie jest istotny skutek) – wyrok NSA z 16 wrze-
śnia 2014 r., II OZ 924/14, LEX nr 1530881 oraz z dnia 7 października 2014 r., I GZ 390/14, LEX 
nr 1550605. Sąd zastosował to logiczne przypuszczenie, że podatnik, który jest w złej sytuacji 
materialnej, podejmuje jakiekolwiek działania, aby zmienić stan rzeczy i móc ponieść w przyszło-
ści inne koszty sądowe.

5 Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2014 r., II FZ 910/14, LEX nr 1481719. Podobnie: M Badu-
chowska, Prawo pomocy w postępowaniu sądowo-administracyjnym, cz. 2, „Doradztwo Podat-
kowe” 2005, nr 9, s. 51; A. Trela, M. Grzymisławska-Cybulska, Rozpoznawanie wniosków o przy-
znanie prawa pomocy osobom fizycznym w praktyce sądów administracyjnych, „Administracja. 
Teoria, dydaktyka, praktyka” 2006, nr 3, s. 81.

6 Przeciwnie: H. Knysiak-Molczyk, Przesłanki przyznania prawa pomocy w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 4, s. 27.
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czałoby, że koszty sądowe ponoszą solidarnie wszyscy członkowie gospodarstwa 
domowego. W ocenie autora glosy, sąd powinien jedynie badać wpływ zapłaty 
kosztów postępowania na możliwość utrzymania przez podatnika całego gospo-
darstwa domowego. W kontekście wykładni celowościowej art. 246 § 1 pkt 2 
PPSA można wnioskować, że ustawodawca miał w tym przepisie na względzie 
podatników, którzy w sposób znaczący partycypują w utrzymaniu rodziny.

Podnosi się pierwszeństwo prawa do sądu nad obowiązkiem podatnika od 
ponoszenia ciężaru prowadzonego procesu7. Tym samym, jeśli podatnik jest jed-
nocześnie związany obowiązkiem zapłaty zaległości podatkowych oraz kosztów 
postępowania, pozostaje wątpliwość, które z zobowiązań powinno być regulo-
wane w pierwszej kolejności. Nie ma podstaw ku temu, aby realizację prawa 
do sądu uzależniać od zachowania podatnika względem organów administracji 
publicznej w innych postępowaniach (np. podatkowych, celnych). Występuje 
pogląd, wedle którego koszty sądowe (także w zakresie wpisu sądowego) należą 
do zobowiązań publicznoprawnych8. Strona powinna w pierwszej kolejności 
uiścić je przed zapłatą zobowiązań wynikających ze stosunków prawa cywil-
nego. Jednakże w sytuacji, w której znalazł się skarżący w postępowaniu o sygn. 
I FZ 72/15 o możliwości wpłaty na konto bankowe wpisu sądowego mowy być 
nie może. Pomijając kwestię techniczną (zajęcie konta), podatnik nie ma prawa 
w trakcie egzekucji administracyjnej9 rozdysponować tak znacznymi środkami 
bez zgody organu egzekucyjnego. Ponadto skoro podatnik nie jest zatrudniony 
i nie ma majątku niezbędnego do zaspokojenia organu podatkowego, zachodzi 
prawdopodobieństwo, że w żadnym wypadku wnioskodawca nie jest w stanie 
zgromadzić środków w wysokości wymaganego przez sąd wpisu stosunkowego.

Prawo do sądu należy skonfrontować z koniecznością ponoszenia kosz-
tów10 postępowania, umożliwiającą zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że prawo do sądu powinno występować 
zawsze, a zasada ponoszenia w równym stopniu przez podatników ciężarów 
postępowania musi mieć swoje uzasadnienie w stanie faktycznym. Jeśli strona 
nie ma możliwości uiszczenia wpisu sądowego, to mimo to należy jej zagwa-
rantować prawo do sądu. Z drugiej zaś strony podatnik ma obowiązek zastoso-
wać ekstraordynaryjne środki w ramach prowadzonej działalności – włącznie 
ze sprzedażą majątku przedsiębiorstwa11. Fakt, że w wyniku tego odniesie stratę 
w wymiarze ekonomicznym (np. sprzeda ruchomości taniej, niż je zakupił), nie 

 7 B. Dauter, Prawo pomocy, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 1, s. 41.
 8 Postanowienie NSA z dnia 15 lipca 2014 r., II GZ 300/14, LEX nr 1485574.
 9 Postępowanie to jest regulowane ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-

cyjnym w administracji (Dz.U. 2014, poz. 1618, j.t.).
10 Szerzej o kolizji stosowania zasady równości w ponoszeniu ciężarów i świadczeń publicz-

nych oraz prawa do sądu: P. Dobosz, Procedury administracyjne, model sądownictwa administra-
cyjnego a „prawo pomocy”, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelama-
siak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, Lublin 2003, s. 115.

11 Zob.: postanowienie NSA z dnia 20 lutego 2014 r., II FZ 145/14, LEX nr 1426683.
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ma znaczenia w kontekście konieczności ponoszenia kosztów postępowania przed 
sądami administracyjnymi. Dodatkowo niepożądane jest celowe wprowadzanie 
się podatnika w stan zadłużenia, np. poprzez podpisanie umów kredytowych 
z bankiem lub pożyczanie przez podatnika środków pieniężnych innym osobom 
fizycznym. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działalności gospodarczej 
zawsze jest związane z ryzykiem upadłości i nie można oczekiwać od podatnika, 
że pozostawi na przyszłość środki przeznaczone na ewentualne postępowania 
sądowoadministracyjne12. Przede wszystkim podatnik nie wie, jakie decyzje 
zostaną w jego sprawie wydane i jaka będzie wartość przedmiotu zaskarżenia. 

Konkludując, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 kwietnia 2015 
r., I FZ 72/15, zastosował logiczną i celowościową wykładnię przepisów o przy-
znaniu częściowego prawa do pomocy w postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi. Sąd stwierdził, że rozpatrując wniosek o przyznanie takiego prawa, 
należy zawsze przeprowadzić proste rozumowanie – czy majątek dłużnika 
pozwala ponieść koszty sądowe bez uszczerbku dla niego i jego rodziny. Jeśli 
(jak w tej sprawie) podatnik nie ma majątku wolnego od egzekucji i nie generuje 
stałych przychodów z tytułu pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, to 
odmowa jemu prawa pomocy jest równoznaczna z brakiem realizacji prawa do 
sądu. Mogło by to oznaczać, że zajęcie majątku podatnika w wyniku postępowa-
nia egzekucyjnego w administracji jest równoznaczne z uniemożliwieniem mu 
obrony interesu podatnika przed sądem administracyjnym.

GLOSS TO THE SUPREME ADMINISTRATIVE COURT ORDER 
FROM 30TH APRIL 2015, I FZ 72/15  

THE GRANT OF LEGAL AID IN THE CONTEXT OF THE 
FINANCIAL SITUATION OF THE TAXPAYER

Summary

In connect judgement, the Supreme Administrative Court granted right, a taxable 
person who has been refused the right of assistance thus also possibility of defending 
their position on the complaints about the decision of the tax authority concerning 
the multimillion tax liability. The Court of second instance states that the Provincial 
Administrative Court in assessing the reasons justifing the application of the law should 
help carry out simulations of the effects of incurring expenses related to legal entry to 
the assets of the taxable person and the people with him in the household. In addition, the 
Supreme Court stresses that in determining the value of the assets of the taxpayer must 

12 A contrario NSA w wyroku z dnia 20 października 2014 r., I FZ 186/14, LEX nr 1528739.
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be taken into account only the assets – without excercising a taxable person claims and 
obligations. According to the author the vote decision is an example of a rational approach 
to the issue of the right of assistance in the case of taxable persons whose entire property 
subject to execution. It is essential that the courts processed the applications for the grant 
of the right in the help i.a. in the context of the possibility of payment of legal entry and 
real estate has the taxpayer. In the case entry of the Court is 100 000 PLN (maximum) 
and every taxable person whose tax liability would amount to tens of millions of zloty 
wouldn’t be able to pay such costs. This may not however prevent the implementation of 
the right to go to court against such taxpayer.
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LIBERTARIAŃSKA KRYTYKA LOCKE’OWSKIEGO 
PROVISO

1. WSTĘP

John Locke jawi się współcześnie jako jeden z najbardziej wpływowych teo-
retyków prawa własności. Nie tylko przyznał temu prawu (obok życia i wolności) 
centralne miejsce w swojej doktrynie liberalnej, ale także uzasadnił i opisał jego 
pochodzenie. Jako pierwszy siedemnastowieczny teoretyk prawa natury dowo-
dził, że własność wywodzi się z pracy i jest kreowana przez człowieka, nie zaś 
– jak czasem twierdzono – powstaje w wyniku umowy1. Jak pisał Zbigniew Rau, 
teoria ta przydaje własności „normatywny status prawa natury, który nadaje jej 
głęboki wymiar moralny”2. Poglądy Anglika odcisnęły swoje piętno nie tylko 
na myśli liberalnej i kierunkach naturalistycznych, ale także na szeroko pojętym 
libertarianizmie, komunitaryzmie, a nawet socjalizmie. Podkreślenia wymaga, 
że poszczególne doktryny w odmienny sposób interpretowały locke’owską teo-
rię własności – jej pochodzenie oraz nałożone nań ograniczenia. Wnioski, jakie 
wyciągano z filozofii Johna Locke’a, są do tego stopnia różne, że przyjęło się 
wręcz dzielić teorie na niej oparte na: „teorie Locke’a” oraz „teorie locke’ow-
skie”3. Pierwsze starają się wiernie odtworzyć poglądy Ojca Liberalizmu. Drugie 
zaś, dostrzegają w „Drugim traktacie o rządzie” tylko te twierdzenia, które służą 
argumentacji za określonym stanowiskiem4.

1 Z. Ogonowski, Locke, Warszawa 1972, s. 152.
2 Z. Rau, Własność w doktrynie politycznej Johna Locke’a, „Czasopismo Prawno-Historycz-

ne” 2004, t. 55, z. 1, s. 168.
3 Po części wynika to z wieloznaczności używanych przez Johna Locke’a terminów i braku 

konsekwencji w ich stosowaniu, a także umowności argumentacji (tak np.: P. Laslett, Introduction, 
[w:] J. Locke, P. Laslett [red.], Two Treatises of Government, Cambridge 1996, passim; Z. Rau, 
Wstęp, [w:] J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, passim).

4 Tak np.: K. Widerquist, Lockean Theories of Property: Justification for Unilateral Appro-
priation, „Public Reason” 2010, nr 2, s. 4; Z. Rau, Własność…, s. 173. 
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W tym kontekście warto zwrócić uwagę na doktrynę libertariańską. 
Odmienny stosunek poszczególnych odmian libertarianizmu do teorii własno-
ści Johna Locke’a, a przede wszystkim do zawłaszczenia, pokazuje jak bogata 
i różnorodna jest to doktryna5. Próby klasyfikacji pozwalają wyróżnić m.in. 
libertarianizm prawicowy, tj. taki, który we własności upatruje podstawy ładu 
społecznego i sprawiedliwości, oraz libertarianizm lewicowy, który najpeł-
niejsze wyrażenie wolności dostrzega we wspólnym posiadaniu. W niektórych 
ujęciach egalitarystycznych sprawiedliwe zawłaszczenie jest wręcz całkowicie 
niemożliwe6 – w innych jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą wszystkich ludzi. 
Stąd też, im bardziej rozbudowane proviso (im więcej warunków sprawiedli-
wego zawłaszczenia), tym większe przesunięcie danego odłamu libertarianizmu 
na lewo7. Rozumienie i stosunek do teorii locke’owskiej jawi się zatem jako pod-
stawowe kryterium wewnętrznej klasyfikacji doktryny libertariańskiej. W tym 
stanie rzeczy fundamentalne znaczenie ma krytyka klauzuli Locke’a (przywo-
ływanych ograniczeń zawłaszczenia) ze strony libertarianizmu prawicowego, 
a przede wszystkim nurtu radykalnego i propertarianistycznego, syntezowanego 
w myśli Murraya Newtona Rothbarda8.

5 J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów, Lublin 2012, s. 145; J. Miklaszewska, Libertariań-
ska teoria państwa, [w:] Liberalizm u schyłku XX wieku, red. J. Miklaszewska, Kraków 1999, 
passim; M. Modrzejewska, Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej 
amerykańskiej myśli politycznej, Kraków 2010, passim; D. Boaz, Libertarianizm, Poznań 2005, 
passim; W. E. Block, Libertarianism is Unique and Belongs Neither to the Right nor the Left: 
a Critique of the Views of Long, Holcombe, and Baden on the Left, Hoppe, Feser and Paul on the 
Right, „Journal of Libertarian Studies” 2010, t. XXII, passim.

6 M. Otsuka, Self-Ownership and Equality: A Lockean Reconcilitation, „Philosophy and 
Public Affairs” 1998, nr 1, passim; P. Vallentyne, Equal Negative Liberty and Welfare Rights, 
„International Journal of Applied Philosophy” 2011, nr 2, passim; J. O. Grunebaum, Private Own-
ership, „Ethics” 1998, nr 4, passim.

7 Na taki wektor wskazuje chociażby zestawienie poglądów M. N. Rothbarda (M. N. Roth-
bard, Manifest libertariański, Warszawa 2014, passim; M. N. Rothbard, Etyka wolności, Warsza-
wa 2010, passim), J. Narvesona (J. Narveson, The Libertarian Idea, Peterborough 2008, passim; 
J. Narveson, Property Rights: Original Acquisition and Lockean Provisos, „Public Affairs Quar-
terly” 1999, t. 13, nr 3), czy nawet R. Nozicka (R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 
2010, passim) ze stanowiskiem M. Otsuki (M. Otsuka, Self-Ownership and Equality…, passim), 
J. O. Grunebauma (J. O. Grunebaum, Private Ownership…, passim), P. Vallentyne’a (P. Vallentyne, 
Equal Negative Liberty…, passim) czy też nie-libertarian G. A. Cohena (G. A. Cohen, Self-owner-
ship, Freedom, and Equality, Cambridge 2001, passim) i C. B. Macphersona (C. B. Macpherson, 
The Political Theory of Possessive Individualism. Hobbes to Locke, Oxford 2011, passim).

8 M. N. Rothbard, Manifest…, passim; A. Feser, There is no Such Thing as Unjust Initial 
Acquisition, „Social Philosophy and Policy” 1999, t. 22, nr 1, passim; D. Juruś, W poszukiwaniu 
podstaw libertarianizmu, Kraków 2012, passim.
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2. TEORIA JOHNA LOCKE’A

Zdaniem Johna Locke’a Bóg nadał świat rodzajowi ludzkiemu we wspólne 
władanie (poprawnie rozumiane nie jako współwłasność, ale współposiadanie9). 
W tym stanie pierwotnym nikt nie jest prywatnym właścicielem dóbr – wszyscy 
ludzie mają równe prawo do korzystania z nich. „Ziemia i wszystko, co się na niej 
znajduje”, pisał John Locke, „zostały nadane im dla ich utrzymania i dobroby-
tu”10. Racjonalny (posługujący się rozumem) człowiek dąży bowiem do zachowa-
nia siebie i swojego rodzaju. W dążeniu tym człowiek korzysta z rozumu i kieruje 
się wolną wolą. Jest on także wyłącznym właścicielem samego siebie. Ponieważ 
jednostce przysługuje samoposiadanie, ma ona także prawo do swoich talen-
tów, wyborów, działań i pracy11. Nikt inny aniżeli pracujący człowiek, nie może 
być pierwotnie uprawniony do dzieła ludzkich rąk. Bóg nadał bowiem świat dla 
pożytku pracowitych i myślących12.

Więcej nawet, człowiekowi przysługuje własność nie tylko owoców własnej 
pracy (np. plonów z uprawianej ziemi), ale także do przedmiotu, który zmie-
sza on ze swoją pracą (np. do uprawianej ziemi). Jest to tzw. teoria projekcji. 
Skierowanie aktu pracy na dowolny przedmiot znajdujący się w stanie natury 
powoduje wydobycie go z tego stanu – zawłaszczenie ze wspólnego posiadania 
do własności prywatnej. „Cokolwiek zatem wydobył on ze stanu ustanowionego 
i przedstawionego przez naturę, złączył ze swą pracą i przyłączył do tego, co jest 
jego własne, uczynił swą własnością”, pisał Anglik13. Własność nabywa się w ten 
sposób zarówno w stosunku do owoców ziemi, zasobów naturalnych, zwierzyny, 
jak i ziemi (to właśnie temu zagadnieniu filozof poświęcił szczególną uwagę)14. 
Człowiek zawłaszczający ziemię „nie uszczupla, lecz powiększa zapasy rodzaju 

 9 Inaczej: D. Juruś, W poszukiwaniu podstaw…, passim.
10 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 181.
11 Wielu przedstawicieli piśmiennictwa doszukuje się w użyciu przez J. Locke’a terminu 

„własność” zarówno na samoposiadanie, jak i na własność materialną braku precyzji, czy wręcz 
niekonsekwencji (tak np.: Z. Ogonowski, Locke…, s. 147 i n.). Wydaje się jednak, że nie ma w tym 
nic sprzecznego, przeciwnie – ponieważ autowłasność umożliwia i implikuje zawłaszczenie – 
świadczy to o głębokiej zwartości materialistycznego, czy też propertarianistycznego, aspektu 
filozofii J. Locke’a.

12 Ibidem, passim.
13 J. Locke, Dwa traktaty…, passim.
14 Teoria locke’owska często jest wykorzystywana w argumentacji za prawem własności in-

telektualnej. Wydaje się jednak, że ze względu na proviso nie może stanowić ona uzasadnienia 
współcześnie obowiązującego reżimu prawa autorskiego czy własności przemysłowej. Ochrona 
praw twórców i wynalazców koncentruje się bowiem przede wszystkim na ustanowieniu monopo-
lu autorskiego i wynalazczego, a więc wykluczeniu możliwości korzystania z podobnych utworów 
bądź wynalazków – nie w obrębie przedmiotu wyrażenia, ale samej idei (tak np.: G. Hull, Clearing 
the Rubbish: Locke, the Waste Proviso, and the Moral Justification of Intellectual Property, „Pu-
blic Affairs Quarterly” 2009, t. 23, nr 1, passim).
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ludzkiego. […]. Kiedy ktoś zatem ogradza grunt i z dziesięciu akrów uzyskuje 
większą obfitość produktów żywnościowych niż mógłby uzyskać ze stu akrów 
ziemi pozostawionej naturze, to można zgodnie z prawdą powiedzieć, iż podaro-
wał on dziewięćdziesiąt akrów rodzajowi ludzkiemu. Jego praca bowiem dostar-
cza mu teraz z dziesięciu akrów tyle produktów żywnościowych, ile pochodziło 
ze stu akrów wspólnej ziemi”15.

Na niejednoznaczność powyższej teorii wskazywał m.in. Peter Laslett, gdy 
tłumaczył, że może ona posłużyć za podstawę zarówno dla kapitalizmu, jak 
i socjalizmu16. I tak Crawford Brough Macpherson dostrzegał w teorii Johna Loc-
ke’a podbudowę pod ustrój kapitalistyczny z podziałem na klasy społeczne, Gopal 
Sreenivasan wskazywał na egalitaryzm, John Dunn zaś akcentował obowiązek 
troski o innych17. Pomimo niewątpliwego naturalizmu omawianej teorii własno-
ści, można się w niej doszukać również pewnych elementów konsekwencjonali-
stycznych, a także (w bardzo ograniczonym stopniu) konstruktywizmu (§ 45)18. 
Tymczasem prawicowy, tj. zorientowany na silne prawa własności i gospodarkę 
rynkową libertarianizm, znajduje w „Drugim traktacie o rządzie” inspirację do 
ustanowienia silnych bądź absolutnych praw własności19.

Pomimo fundamentalnego znaczenia i silnego statusu – przede wszystkim 
w prawie naturalnym, ale również w społeczeństwie obywatelskim i państwie – 
prawo własności nie miało jednak w teorii Johna Locke’a statusu absolutnego20. 
Filozof dopuszczał np. swoistą formę współwłasności łącznej (w przypadku 
pastwisk w Anglii – § 35) i ograniczeń związanych m.in. z dobroczynnością. 
Przede wszystkim jednak John Locke ustanawiał warunki sprawiedliwego 
zawłaszczenia: „Można tu postawić zarzut, że skoro zbieranie żołędzi czy innych 

15 Ibidem, s. 188–189.
16 P. Laslett, Introduction…, s. 106.
17 C. B. Macpherson, The political theory…, passim; G. Sreenivasan, The Limits of Lockean 

Rights in Property, New york 1995, passim; J. Dunn, The Political Thought of John Locke. An His-
torical Account of the Argument of the ‘Two Treatises of Government’, Cambridge 1969, passim.

18 Zasadniczo John Locke jako naturalista uważał, że własność powstaje w stanie natury i jest 
prawem przyrodzonym. Odrzucał koncepcje T. Hobbesa i R. Filmera, jakoby własność pochodziła 
z nadania suwerena. Sprawiedliwa własność powstaje w stanie natury na długo przed zawiąza-
niem rządu. Nie kreują jej konwenanse i konsensus społeczny. Jednakże po wstąpieniu człowieka 
do społeczeństwa obywatelskiego, a następnie zawiązaniu rządu i powstaniu państwa własność 
jest jakby ponownie ustalana i ograniczana w drodze konwencji. Człowiek wstępuje bowiem do 
społeczeństwa obywatelskiego celem zachowania szeroko rozumianej własności, dlatego też do 
kompetencji rządu należy jej regulowanie (np. nakładanie obowiązku dobroczynności). Tak np. 
P. Laslett w: P. Laslett, Introduction…, s. 101–102.

19 R. Nozick, Anarchia…, passim; J. Narveson, The Libertarian…, passim; M. N. Rothbard, 
Manifest…, passim; M. N. Rothbard, Etyka wolności, Warszawa 2010; M. N. Rothbard, Ekonomia 
Wolnego Rynku, t. 1–3, Warszawa 2007, passim.

20 Znaczenie własności przejawia się w filozofii locke’owskiej już chociażby w tym, że deter-
minuje ona granice wolności. Wolność locke’owska nie jest bowiem nieograniczona jak w hobbe-
sowskim stanie natury. Jest ona limitowana prawem własności i autowłasności pozostałych.
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owoców na ziemi daje do nich uprawnienie, to każdy może nagromadzić ich tyle, 
ile zechce. Odpowiem na to, że nie”, pisał21. Prawo natury wyznacza granice wła-
sności już na etapie jej powstania. Sprawiedliwe zawłaszczenie spełniać powinno 
określone kryteria, które (w zależności od opracowania) ujmuje się jako jeden, 
dwa bądź trzy warunki (proviso). Jest to tzw. klauzula Locke’a22. Wydaje się, że 
klauzulę tę traktować należy jako jedność, wyróżniając w niej jednak dwa ele-
menty składowe; Wymóg dobroczynności natomiast, na który wskazał chociażby 
Karl Widerquist23, dotyczy raczej korzystania i rozporządzania już ustanowioną 
własnością24.

Pierwszy element proviso dotyczy zakazu marnotrawienia zawłaszczonych 
dóbr. Bóg nie stworzył bowiem świata, by leżał odłogiem (jest to zarazem jedno 
z uzasadnień narodzin własności prywatnej25). Warunek wykorzystania dóbr 
nie musi być jednak oparty na argumentacji teologicznej. Człowiek jest istotą 
kierującą się rozumem, a prawo natury jest racjonalne, tymczasem nieracjonal-
nym byłoby pozwolić zniszczeć wszelkim obfitościom przyrody. Gdyby wydo-
byte pracą zasoby uległy zepsuciu bez należytego wykorzystania, człowiek je 
zawłaszczający popełniałby przestępstwo przeciw powszechnemu prawu natury 
i podlegałby wręcz karze26. Oznacza to, że zawłaszczone dobra nie mogą zostać 
zmarnowane (niewykorzystane), ale także zaniedbane (ziemia nie może stać się 
ugorem, ruchomości nie mogą niszczeć). W rezultacie, ponieważ wydobycie dóbr 
ze stanu natury odbywa się poprzez pracę, można zawłaszczyć jedynie tyle zaso-
bów, ile jest się w stanie wykorzystać – np. tyle ziemi, ile jest się zdolnym upra-
wiać. Zasada ta gwarantuje pierwotnie relatywnie niewielkie różnice majątkowe 

21 Ibidem, s. 183–184.
22 Z. Rau, Własność…, s. 167.
23 Za istnieniem trzech warunków, w tym warunku dobroczynności, opowiada się m.in. 

K. Widerquist (K. Widerquist, Lockean Theories of Property…, passim).
24 John T. Sanders był zdania, że troska o innych ludzi jest aspektem wymogu ograniczenia 

ilościowego – drugiego ze wskazywanych w tekście elementów proviso (J. T. Sanders, Projects 
and Property, [w:] Robert Nozick, red. D. Schmidtz, Cambridge 2002, passim).

25 Wydaje się, że trzymający się absolutyzmu etycznego J. Locke stosuje tu wręcz argumenta-
cję konsekwencjonalistyczną – jednym z argumentów za ustanowieniem własności prywatnej jest 
pełniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych, wyeliminowanie marnotrawstwa (tak np. w § 34). 
Locke nie twierdzi jednak, że objęcie rzeczy (zwłaszcza ziemi) w wyłączne władanie zawsze bę-
dzie prowadzić do optymalnego władania. Może się bowiem zdarzyć tak, że właściciel zaniedba 
zawłaszczone rzeczy. Dzieje się tak np. wtedy, kiedy zawłaszczono ponad zdolność stałej pracy 
nad całą powierzchnią gruntu. Omawiane proviso, wykluczając możliwość ustanowienia takiej 
formy własności, jest skierowane właśnie na optymalne wykorzystanie świata materialnego.

26 Można się jednak zastanawiać, kto byłby w stanie natury uprawniony do wymierzenia 
tej kary, jako że każdy człowiek jest uprawniony do obrony przed napastnikiem, zagrażającym 
jego własności i jego osobie (życiu i wolności), oraz ścigania tych, którzy już wyrządzili szkody 
i krzywdy. Inni zaś ludzie są uprawnieni do obrony i ścigania poszkodowanych i pokrzywdzonych. 
W omawianej sytuacji ofiara nie byłaby jednak skonkretyzowana (marnotrawstwo jest sprzeczne 
z prawem boskim i prawem natury, jest wymierzone przeciw całemu rodzajowi ludzkiemu, ale nie 
konkretnym osobom).
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pomiędzy ludźmi, ponieważ dzięki pracy jednego człowieka poddać można sto-
sunkowo niewielką część zasobów (w porównaniu z obfitością zasobów całego 
świata). Wydaje się jednak, że zakaz marnotrawstwa będzie miał ograniczone 
zastosowanie w praktyce, jako że wprowadzenie do użytku pieniądza umożliwiło 
człowiekowi gromadzenie bogactwa bez obawy o zepsucie się dóbr27. Niemniej 
spoilage proviso wciąż obowiązuje, a jego daleko idącą konsekwencją jest możli-
wość powrotu przedmiotu niewykorzystywanego optymalnie i nie poddawanego 
pracy do wspólnego posiadania. Tak więc John Locke dopuszczał sprawiedliwe 
wywłaszczenie28.

Drugi element proviso dotyczy ilości zasobów pozostawianych innym we 
wspólnym posiadaniu. John Locke uważa, że sprawiedliwe zawłaszczenie ziemi 
poprzez jej uprawianie możliwe jest tylko wtedy, gdy pozostawione zostaje pod 
dostatkiem ziemi dla innych. „Kiedy bowiem ktoś pozostawi czegoś tak wiele, 
że inny może z tego jeszcze korzystać, to tak jak gdyby niczego nie zabrał”, tłu-
maczył29. Na skutek zakazu zawłaszczania większego niż jest się w stanie pod-
dać pracy i wykorzystać, własność została w stanie natury ukształtowana podług 
miary ludzkiej pracy i wygody życia. Ograniczenie ilościowe zawłaszczenia, 
powoduje natomiast, że każdemu pozostawiony zostaje do zawłaszczenia (bądź 
korzystania) wystarczający obszar równie dobrego majątku, jak ten, który został 
już zawłaszczony. W piśmiennictwie istnieje różnica zdań co do tego, czy John 
Locke postuluje pozostawienie przez zawłaszczającego pozostałym wystarczają-
cej, czy też równej ilości zasobów. Za odczytywaniem as-good-as-enough pro-
viso w sposób egalitarny opowiedzieli się w szczególności przedstawiciele lewicy 
(w tym libertariańskiej, np. Peter Vallentyne30), ale także (kwestionujący klau-
zulę) przedstawiciele libertarianizmu prawicowego (m.in. Jan Narveson31). 

Większość przywoływanych przedstawicieli doktryny wskazuje, że John 
Locke sformułował w ramach proviso ilościowego także warunek jakościowy 
(pozostawienie „nie gorszych dóbr wspólnych”). W kluczowym w tej kwestii § 27 
„Drugiego traktatu o rządzie” Anglik stwierdza, że „praca […] jest bezsprzecz-
nie własnością pracownika, stąd żaden człowiek, poza nim samym, nie może 
być uprawniony do tego, co raz już zostało przez niego zawłaszczone tam, gdzie 
pozostają jeszcze dla innych nie gorsze dobra wspólne”32. Gdyby traktować przy-
woływane słowa literalnie, rzeczywiście dochodziłoby do poszerzenia warunku 

27 Tak np.: E. Mack, Locke on Property, http://oll.libertyfund.org/pages/eric-mack-on-john-
locke-on-property-january-2013#leadessay, (5.08.2015).

28 J. Locke, Dwa traktaty…, passim.
29 Ibidem, s. 185.
30 P. Vallentyne, Equal Negative Liberty…, passim; zob.: H. Steiner, Essay on Rights, Oxford 

1994, passim.
31 J. Narveson, J. P. Sterba, Are Liberty and Equality Compatible?, Cambridge 2010, passim; 

zob.: S. Kagan, The Argument from Liberty, [w:] In Harm’s Way. Essays in Honor of Joel Feinberg, 
red. J. Feinber, J. L. Coleman, A. E. Buchanan Cambridge 1994, passim.

32 Ibidem, s. 182.
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ilościowego o wymóg jakościowy – pozostawienia innym wystarczającej ilości 
nie gorszych dóbr. W tym kontekście szeroko analizowano umiejscowienie słowa 
„przynajmniej” w przywoływanym cytacie (w polskim tłumaczeniu „Drugiego 
traktatu” Zygmunt Rau pomija ang. at least). Wskazano, że John Locke stwierdził 
jedynie w § 27 „Drugiego traktatu o rządzie”, że własność powstaje z ludzkiej 
pracy – przynajmniej wtedy (w znaczeniu: zwłaszcza wtedy, z pewnością wtedy), 
gdy po zawłaszczeniu pozostaje dla innych wystarczająca ilość nie gorszych 
dóbr33. 

Wydaje się jednak, że powyższą interpretację można podawać w wątpliwość. 
Należy zwrócić uwagę, że słowa: „Tak więc niemożliwe było, aby w ten sposób 
jeden człowiek wkraczał w uprawnienia drugiego lub zajmował cudzą własność, 
krzywdząc swego sąsiada. Temu pozostawał nadal (po tym, jak inni zajęli dla 
siebie część gruntów) wystarczający obszar dla równie dobrego i dużego majątku 
jak ten, który wcześniej przypadł innym, gdy ci zawłaszczali część gruntów dla 
siebie. […] Tak było w tych pierwszych wiekach świata […]”34 mają charakter 
deskryptywny, a nie normatywny35. Z opisu określonych okoliczności nie wynika 
jeszcze obowiązywanie danej normy prawa natury. W konsekwencji drugi aspekt 
proviso obejmowałby jedynie warunek ilościowy. John Locke opisuje stan natury 
i skutki sprawiedliwego zawłaszczenia, nie domaga się zaś, by każdy zawłasz-
czający pozostawił innym wystarczająco wiele równie dobrego. Za stanowiskiem 
tym opowiedzieli się jedynie nieliczni, m.in. Judith Jarvis Thomson i Jeremy 
Waldron36. 

Proviso Johna Locke’a nakazuje zawłaszczającym odnosić się do sytuacji 
pozostałych tak, jak gdyby do zawłaszczenia w ogóle nie doszło, ale nie wymusza 
pozostawienia innym dokładnie takich samych przedmiotów. Także ten element 
klauzuli znajdzie swoje ograniczenie w ludzkiej aktywności. John Locke uważał 
bowiem, że pracą i optymalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych człowiek 
kreuje nowe dobra i wytwarza jeszcze więcej bogactwa, które może przysporzyć 
się ludzkości37. W społeczeństwie przedsiębiorców będzie nawet więcej okazji, 
by wykorzystać unikalne zdolności ludzkie, aniżeli w sytuacji, gdy zatomizo-
wane jednostki są skazane jedynie na wydobywanie zasobów naturalnych. Jak 
przypominał Eric Mack, rynek nie jest grą o sumie zerowej38. W konsekwencji, 

33 K. Widerquist, Lockean Theories of Property…, s. 9.
34 Ibidem, s. 187.
35 Należy bowiem rozróżnić pomiędzy empirycznym charakterem tzw. zwykłego stanu natu-

ry i normatywnym wymiarem tzw. wspólnoty natury (Z. Rau, Własność…, passim).
36 J. J. Thomson, Property Acquisition, „Journal of Philosophy” 1976, nr 73, passim; J. Wal-

dron, Enough and as Good Left for Others, „Philoosphical Quarterly” 1979, nr 29, s. 322; Inaczej: 
K. Widerquist, Lockean Theories of Property…, s. 9 i n.; M. H. Kramer, John Locke and the 
Origins of Private Property, Cambridge 2004, passim; R. Nozick, Anarchia…, passim; G. Sreeni-
vasan, The limits of Lockean rights…, passim.

37 Między innymi § 42.
38 E. Mack, Locke on Property…
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w miejsce zasobów zawłaszczonych pojawi się wiele innych dóbr, dotychczas nie-
znanych bądź występujących w niedostatku, które pozostali mogą nabyć.

Niezależnie od przywoływanych wątpliwości, samo proviso ma charakter 
normatywny. Nie jest jedynie opisem sposobu, w jaki człowiek sprawiedliwie 
nabył własność. Opisuje warunek sprawiedliwego zawłaszczenia w zgodzie z pra-
wem natury, które – jak wiadomo – w pewnych sytuacjach może obowiązywać 
członków społeczeństwa obywatelskiego nawet po ustanowieniu rządu. Skut-
kiem zawłaszczenia w zgodzie z proviso jest ustanowienie stosunków własno-
ściowych wolnych od szkody i krzywdy pozostałych ludzi. Dla innych pozostaje 
bowiem wystarczająco wiele zasobów, by pracą własnych rąk mogli zapewnić 
sobie utrzymanie (stąd też ograniczenie własności obowiązkiem dobroczynności 
będzie miało u Johna Locke’a bardzo ograniczone zastosowanie). Zatem klau-
zula powinna być postrzegana jako czynnik obiektywizujący teorię własności – 
próba pogodzenia analogicznych praw wszystkich ludzi do własności. Biorąc pod 
uwagę implikacje wprowadzenia pieniądza dla teorii locke’owskiej, proviso nie 
wymusza równości, a jedynie równe prawo do ekonomicznej szansy.

3. SŁABE I SILNE PROVISO – ROBERT NOZICK

Bez wątpienia libertarianizm propertarianistyczny opiera się na teorii własno-
ści Johna Locke’a. Nierzadko sami libertarianie określają wręcz reprezentowaną 
doktrynę jako „dziedzictwo Locke’a”39. W duchu „Drugiego traktatu o rządzie” 
podnoszą, że własność jest sprawiedliwa, o ile tylko przekazanie tytułu odbyło 
się na zasadzie dobrowolności i z poszanowaniem aksjomatu nieagresji, a pier-
wotne zawłaszczenie odbyło się w zgodzie z prawem naturalnym40.

Najdobitniej obrazuje to bodaj teoria Roberta Nozicka. Autor Anarchii, pań-
stwa i utopii nie tylko oparł się na poglądach Anglika, ale także przejął kon-
cepcję proviso41. Podobnie jak w „Drugim traktacie o rządzie”, w wizji Roberta 
Nozicka w stanie natury każdy dysponuje prawem autowłasności. Każdy ma też 
równe prawo (roszczenie) do nieużywanych i nieposiadanych zasobów. Pierw-

39 M. N. Rothbard, Manifest…, passim; M. N. Rothbard, Etyka…, passim; R. Nozick, Anar-
chia…, passim.

40 Przeciwnicy naturalizmu stanowią we współczesnym libertarianizmie zdecydowaną 
mniejszość.

41 W piśmiennictwie stwierdzono wręcz, że proviso Nozicka było równie często mylnie 
odczytywane i interpretowane, co klauzula Locke’a (tak np.: J. Wündisch, Nozick’s Proviso: Mis-
understood and Misappropriated, „Rationality, Markets and Morals” 2013, t. 4, passim; J. Exdell, 
Disribituive Justice: Nozick on Property Rights, „Ethics” 1977, nr 2, passim; L. Francis, J. Francis, 
Nozick’s Theory of Rights: A Critical Assesment, „The Western Political Quarterly” 1976, nr 4, 
passim; M. Otsuka, Self-Ownership and Equality…, passim.
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sza zasada teorii legalistycznej (ang. entitlement theory) Amerykanina dotyczy 
właśnie warunków sprawiedliwego zawłaszczenia zasobów. Warunkiem uzy-
skania tytułu jest wydobycie rzeczy niczyjej ze stanu natury w poszanowaniu 
dla aksjomatu nieagresji. Każdy może więc zawłaszczyć, ile zechce, dopóki nie 
narusza w ten sposób praw innych. Ocena legalności obecnych stosunków wła-
snościowych opiera się nie na porównaniu ich z pożądanym modelem, ale na 
prześledzeniu drogi przekazywanych tytułów aż do pierwotnego nabycia wła-
sności. Libertarianizm zrywa tym samym z perspektywą teleologiczną (typową 
dla utylitaryzmu), w zamian proponując zasadę historyczną42. Ponieważ mogłoby 
jednak dojść do zawłaszczenia odbierającego pozostałym podobną szansę, Robert 
Nozick za konieczne uznaje ustanowienie proviso43.

Zasadnicza różnica pomiędzy teorią Johna Locke’a a stanowiskiem Roberta 
Nozicka polega na odmiennie identyfikowanym źródle własności – zawłaszczenie 
odbywa się nie tyle przez zmieszanie przedmiotu z pracą, ile objęcie rzeczy we 
władanie (kontrola) – a także na węższym rozumieniu proviso. Zdaniem Amery-
kanina, klauzula Locke’a (nazywana przez niego „locke’owskim proviso”) spro-
wadza się do warunku pozostawienia przez zawłaszczającego dostatecznej ilości 
dóbr przy zachowaniu przynajmniej tak samo dobrych warunków (as-good-as-
-enough proviso). Robert Nozick przyjął bowiem, że absurdem byłoby domagać 
się od zawłaszczających, by pozostawili innym i potomnym równie wiele równie 
dobrych zasobów (tzw. mocne proviso) – logicznie wykluczałoby to możliwość 
zawłaszczenia dóbr innych niż nierzadkie44. Gdy bowiem dobra są skończone, 
nowoprzybyli członkowie społeczności nie mają szansy zawłaszczenia. Wobec 
tego każdy uprzednio zawłaszczający zajął zbyt wiele, nie dość pozostawia-
jąc przybyszom i potomkom. Cofając się w ten sposób (stosując tzw. indukcję 
wsteczną) można podważyć wszelkie tytuły własności, łącznie z pierwszym 
zawłaszczeniem. Nikt nie jest zatem uprawniony do zawłaszczania, jako że może 
tym aktem pozbawić szansy zawłaszczenia w równej ilości i jakości. A skoro 
sprzecznym z prawem naturalnym byłoby zawłaszczenie, to niemożliwym byłoby 

42 „To, czy dystrybucja jest sprawiedliwa, zależy od tego, w jaki sposób do niej doszło” 
(R. Nozick, Anarchia…, s. 186).

43 R. Nozick, Anarchia…, passim; K. Widerquist, Lockean Theories of Property…, passim; 
S. B. Drury, Locke and Nozick on Property, „Political Studies” 1982, t. 30, nr 1, passim.

44 Wydaje się, że koncepcja ta tym bardziej nie znajduje żadnych racjonalnych podstaw, jako 
że własność ustanawiana jest przez człowieka wyłącznie w stosunku do dóbr rzadkich – właśnie 
dlatego, że są one rzadkie. Gdy zasoby są nieskończone, jak np. powietrze, człowiek nie czuje 
potrzeby rozgraniczania pomiędzy prawami poszczególnych członków społeczeństwa do oddy-
chania. Każdy może cieszyć się takimi dobrami bez ograniczeń, nie obawiając się, że jego – nawet 
nadmierne – wykorzystanie doprowadzi do wyczerpania bądź pozbawienia korzystania innych. 
Jednym słowem, w odniesieniu do dóbr nierzadkich nie zachodzi sytuacja tragedy of the com-
mons (H. H. Hoppe, Teoria Socjalizmu i Kapitalizmu, Wrocław 2015). Na długą tradycję takiego 
pojmowania przyczyny narodzin własności wskazywał m.in. S. Kinsella (S. Kinsella, The Supe-
riority of the Roman Law, https://mises.org/blog/superiority-roman-law-scarcity-property-locke-
and-libertarianism (5.08.2015).
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równoczesne dopełnienie innego z nakazów prawa naturalnego – obowiązku 
zachowania samego siebie. Nie sposób bowiem korzystać z dobrodziejstw przy-
rody bez ich, chociażby chwilowego i nietrwałego zawłaszczenia. Teoria własno-
ści Johna Locke’a ujmowana z uwzględnieniem mocnego proviso jawi się zatem 
jako niespójna. Gdyby natomiast mocne proviso obowiązywało kiedyś (a dziś już 
nie), powiada Amerykanin, to tak jak gdyby nie obowiązywało nigdy45. Źródłem 
trwałych praw własności może stać się jedynie klauzula uniwersalna – z tego też 
powodu proviso musi obowiązywać nie tylko podczas zawłaszczenia, ale także 
transferu, tak by nikt nie stał się wyłącznym posiadaczem wszystkich zasobów 
na skutek wymiany46.

Stąd też realizacja równych roszczeń do zawłaszczenia w stanie natury jest 
możliwa wyłącznie, gdy oryginalne proviso zostanie zmiękczone. Robert Nozick 
przyjął, że warunkiem sprawiedliwego zawłaszczenia jest pozostawienie niezaw-
łaszczających w sytuacji nie gorszej, niż w której znajdowaliby się, gdyby do 
zawłaszczenia nie doszło (tzw. słabe proviso). Enough as good proviso zostaje 
zastąpione przez no worse off proviso. Pogorszenie to powinno być rozumiane 
w kategoriach użyteczności/efektywności, a nie rozmiaru zawłaszczenia47. Jak 
podniesiono w piśmiennictwie, nie jest wykluczone, że taka interpretacja jest 
zgodna z intencją Johna Locke’a. Anglik zdawał sobie bowiem sprawę ze skoń-
czoności dóbr, jako że przytaczał przykłady niedostatku ziemi w Anglii, czy też 
możliwości wniesienia do gospodarki nowych zasobów poprzez efektywniej-
sze wykorzystanie już istniejących48. Z drugiej strony, Eric Mack wskazywał, 
że nozickowska interpretacja enough as good proviso nie jest jedyną konieczną, 
a także że ograniczenie zawłaszczenia w teorii Amerykanina ma charakter 
wymierny, podczas gdy John Locke koncentrował się raczej na pozbawieniu 
szans niezawłaszczających49.

Zakaz marnotrawstwa został przez Roberta Nozicka celowo pominięty. 
Libertarianin uważa bowiem, że nikt nie ma prawa narzekać na marnotraw-
stwo i zaniedbanie, jeżeli jego sytuacja nie jest gorsza, niż gdyby nie doszło do 
zawłaszczenia przez innych. Tym samym Robert Nozick uniknął pomieszania 

45 Podobnie J. H. de Soto: „Koncepcja Locke’a ma sens tylko w warunkach statycznych, gdy 
ilość dóbr jest już ustalona i ma zostać podzielona między stałą i znaną liczbę ludzi” (J. H. de Soto, 
The Ethics of Capitalism, „Journal of Markets and Morality” 1999, nr 2, s. 156).

46 R. Nozick, Anarchia…, passim; Philosophy of Law. Classics and Contemporary Readings, 
red. L. May, J. Brown, Chichester 2010, passim.

47 Pomimo tego zawężenia zwolennicy egalitaryzmu podnieśli, że proviso nozickowskie im-
plikuje zakaz zawłaszczania zasobów rzadkich, ponieważ każde zawłaszczenie pogorszy sytuację 
pozostałych (G. A. Cohen, Self-Ownership…, passim). Podobny wniosek, zdaniem jego autora, 
świadczący jednak o potrzebie odrzucenia klauzuli Nozicka, sformułował także M. N. Rothbard 
(M. N. Rothbard, Etyka…, passim).

48 H. Varden, The Lockean ‘Enough-and-as-Good’ Proviso: an Internal Critique, „Journal of 
Moral Philosophy” 2012, nr 9, passim.

49 E. Mack, Locke on Property…
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pierwiastków absolutystycznych z konsekwencjonalistycznymi, a zatem sprzecz-
ności zakazu marnotrawstwa z koncepcją samoposiadania, co zarzucano teorii 
Johna Locke’a50. 

Robert Nozick uważa także, że chociaż proviso jest warunkiem sprawiedli-
wego zawłaszczenia, to wydobycie rzeczy ze stanu natury bez jego zachowania51 
nie pozbawia zawłaszczającego tytułu do rzeczy52. Niewypełnienie klauzuli 
Nozicka może bowiem zostać zrekompensowane już na poziomie społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez przystanie pierwotnych właścicieli do gospodarki ryn-
kowej. System dobrowolnej wymiany, który umożliwia podział pracy i specjali-
zację, pozwala spóźnionym korzystnie sprzedać swoją pracę właścicielom i w ten 
sposób uzyskać zadośćuczynienie (względnie odszkodowanie) za pozbawienie 
ich szansy zawłaszczenia. Tym samym sytuacja niezawłaszczających nie ulegnie 
pogorszeniu, a w ostatecznym rozrachunku proviso zostanie dopełnione53. Nie-
przypadkowo David Gauthier odnosił się do klauzuli Nozicka jako do proviso 
moralnego54.

Należy jednak podnieść, że w teorii Roberta Nozicka zostaje zagubiony 
typowy dla libertarianizmu indywidualizm metodologiczny. Autor Anarchii, 
państwa i utopii wpada w pułapkę, której początkowo (odrzucając zakaz mar-
notrawstwa) stara się uniknąć – odwołuje się do argumentacji konsekwencjona-
listycznej55. Rekompensata bowiem ma się odbywać na poziomie systemowym, 
a nie jednostkowym (co oczywiście jest podyktowane względami praktycznymi 
w warunkach, gdy nie sposób ustalić, kto dokonał pierwotnego zawłaszczenia, 
a tym bardziej komu i w jakiej części miałoby przysługiwać roszczenie do nie 
gorszych i równie wielkich zasobów). Trudności te próbowali na gruncie liber-
tarianizmu radykalnego przezwyciężyć m.in. Jan Narveson, Murray Newton 
Rothbard i Izrael Kirzner56, ale stanowisku Roberta Nozicka sprzeciwili się także 
przedstawiciele kierunku umiarkowanego (tzw. centrowego), m.in. A. J. Sim-
mons i L. E. Lomasky57.

50 M. N. Rothbard, Manifest…, passim; M. N. Rothbard, Etyka…, passim.
51 Warto zwrócić uwagę, że zasada rekompensaty umożliwia także naruszenie aksjomatu nie-

agresji – samoposiadanie nie ma zatem w filozofii Roberta Nozicka statusu absolutnego.
52 „Ktoś, czyje uwłaszczenie odbędzie się bez zadośćuczynienia, naruszałby klauzulę, nie-

mniej jednak może się uwłaszczyć, o ile powetuje to innym tak, że ich sytuacja nie ulegnie pogor-
szeniu; jeśli nie powetuje im tego, jego uwłaszczenie się naruszy klauzulę zasady sprawiedliwego 
nabywania i będzie nieprawomocne” (R. Nozick, Anarchia…, s. 213).

53 R. Nozick, Anarchia…, passim; K. Widerquist, Lockean Theories of Property…, passim; 
S. B. Drury, Locke and Nozick…, passim.

54 D. P. Gauthier, Morals by Agreement, Oxford 2006, passim.
55 H. Varden, The Lockean ‘Enough-and-as-Good’ Proviso…, passim.
56 M. N. Rothbard, Etyka…, passim; J. Narveson, The Libertarian…, passim; I. M. Kirzner, 

Discovery, Capitalism, and Distributive Justice, Oxford 1989, passim.
57 A. J. Simmons, The Lockean Theory of Rights, Princeton 1992, passim; L. E. Lomasky, 

Persons, Rights, and the Moral Community, New york 1990, passim. Stanowisko nieco inne, lecz 
w konsekwencji zbliżone w odniesieniu do zawłaszczenia wyznaje także F. van Dun (F. van Dun, 
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4. TEORIA LOCKE’OWSKA BEZ PROVISO – LIBERTARIANIZM 
RADYKALNY I PROPERTARIANISTYCZNY

Zdaniem libertarian radykalnych wystarczy, by z filozofii Johna Locke’a 
usunąć klauzulę, to „niefortunne Locke’owskie zastrzeżenie”58, by prowadziła 
do spójnej teorii absolutnej własności prywatnej. To zastrzeżenie w niczym nie 
osłabia entuzjazmu Murraya Newtona Rothbarda wobec myśli Anglika59. „To 
właśnie Locke’owska tradycja indywidualizmu wpłynęła na późniejszych amery-
kańskich rewolucjonistów i dominującą w nowym narodzie tradycję libertariań-
skiej myśli politycznej. Właśnie na tej libertariańskiej niniejsza książka próbuje 
się oprzeć”60, pisał. W proponowanym przez Amerykanina ujęciu „Drugi traktat 
o rządzie” stanowi jeden z filarów dziedzictwa libertariańskiego61.

Świat w stanie naturalnym nie jest, zdaniem libertarian radykalnych, przeka-
zany rodzajowi ludzkiemu we wspólne władanie (posiadanie), jak ma to miejsce 
w teorii Johna Locke’a. Zasoby pierwotnie nie należą do nikogo, a zatem nikt nie 
ma do nich roszczeń – wniosek ten może stanowić jeszcze jeden przykład kon-
sekwentnej ekstrapolacji fundamentalnych założeń Johna Locke’a na pozostałe 
aspekty jego myśli, w tym wypadku upodmiotowienia praw62. Jak to ujmował Jan 
Narveson, „nie ma żadnego powodu, by twierdzić, że świat był pierwotnie komu-
nistyczny”63. Odrzucając koncepcję wolności pozytywnej, libertarianie stoją na 
stanowisku, że – zarówno w sytuacji pierwotnej, jak i następnie – nie istnieje 
żadne ogólne prawo człowieka do minimum dóbr zapewniających egzystencję64.

Podobnie jak Robert Nozick, przedstawiciele omawianego kierunku rozpoczy-
nają analizę pochodzenia własności prywatnej od usunięcia pierwiastka teocen-
trycznego. Sam punkt wyjściowy stanu natury omówiony jest jednak w filozofii 
Murraya Newtona Rothbarda znacznie dokładniej. Amerykanin rozpoczyna 
swój wykład od konstrukcji modelu „ekonomii Crusoe” – metafory człowieka 
odizolowanego od cywilizacji, wyjętego spod działania procesów współczesnego 
świata65. W zabiegu tym upatruje się przezwyciężenia locke’owskiej niespójności 

Freedom and Property: Where they Conflict, https://mises.org/library/freedom-and-property-
-where-they-conflict – 5.08.2015).

58 Ibidem, s. 370.
59 M. N. Rothbard, Manifest…, s. 35 i n.
60 M. N. Rothbard, Etyka…, s. 88.
61 M. N. Rothbard, Manifest…, passim; M. N. Rothbard, Etyka…, passim.
62 Ibidem.
63 J. Narveson, Narveson’s Response to Mack, http://oll.libertyfund.org/pages/eric-mack-on-

john-locke-on-property-january-2013 (5.08.2015).
64 M. N. Rothbard, Manifest…, passim; M. N. Rothbard, Etyka…, passim; H. H. Hoppe, Eko-

nomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, Warszawa 
2011, passim; D. Juruś, W poszukiwaniu podstaw…, passim; J. Narveson, The Libertarian…, pas-
sim.

65 M. N. Rothbard, Manifest…, passim; M. N. Rothbard, Etyka…, passim.
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pomiędzy ludzkim samoposiadaniem a przynależnością do Boga oraz pomiędzy 
stworzeniem świata przez Boga a możliwością jego zawłaszczenia przez ludzi66. 

Rothbardowski Crusoe jest zmuszony do działania. „Ludzie nie są ulotnymi 
duchami, nie są bytami samowystarczalnymi, utrzymują się przy życiu i rozwi-
jają dzięki nieustannym zmaganiom z otaczającą rzeczywistością”67. Posługu-
jąc się rozumem, Crusoe dokonuje wyborów, wyraża swoją wolę, czym z kolei 
potwierdza władzę nad samym sobą. W ten sposób zostaje stwierdzone samopo-
siadanie (autowłasność)68.

Pierwszym, koniecznym i jedynie racjonalnym, naturalnym prawem jest 
stwierdzenie, że nawet w społeczeństwie człowiek musi zachowywać wyłączne 
prawo własności do samego siebie. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie alterna-
tywne – komunizm powszechnego i równego „cudzoposiadania”, czy też system 
częściowego posiadania jednym przez drugich stanowią zaprzeczenie zasad etyki 
– odpowiednio spójności i uniwersalności. Pierwsze jest niemożliwe do prak-
tycznej realizacji i prowadziłoby do zagłady rodzaju ludzkiego (ponieważ każdy 
potrzebowałby zgody wszystkich do działania, w tym swojej własnej, której nie 
mógłby udzielić bez zgody wszystkich itd.). Drugie również musi zostać odrzu-
cone, ponieważ sytuacja, w której jedni mają władzę nad drugimi prowadzi do 
nierównego traktowania poszczególnych jednostek. Gdyby odmówić człowiekowi 
samoposiadania, równałoby się to z zakwestionowaniem wolnej woli – warunku 
wyjściowego jakiegokolwiek systemu etycznego69. Argument Murraya Newtona 
Rothbarda rozwijali m.in. Tristan Rogers70 oraz Hans Hermann Hoppe71.

Następnie libertarianie stwierdzają, że dobra nierzadkie są „wolne”, tj. ich 
wykorzystanie przez dowolną liczbę użytkowników nie uszczupla zasobów i nie 
uniemożliwia równorzędnego wykorzystania. Ponieważ jednak niedobór zaso-
bów jest zjawiskiem znacznie powszechniejszym, to w celu uniknięcia konflik-
tów konieczne jest ustanowienie granic wykorzystania i rozporządzania nimi72. 
Dopóki na bezludnej wyspie nie ma nikogo poza Crusoe, nawet jeżeli znajdujące 
się tam dobra są rzadkie, dopóty nie ma potrzeby wyznaczania granic korzysta-
nia z zasobów. Dopiero z chwilą, gdy w „ekonomii Crusoe” pojawia się Piętaszek, 
ustanowienie własności staje się koniecznością73. 

W tym stanie rzeczy Murray Newton Rothbard stwierdza, że ponieważ czło-
wiekowi przysługuje przyrodzone i wyłączne prawo samoposiadania, cieszy się 
on także prawem do własnej pracy. „Jeżeli człowiek ma prawo do posiadania 

66 D. Juruś, W poszukiwaniu podstaw…, s. 194 i n.
67 M. N. Rothbard, Manifest…, s. 34.
68 M. N. Rothbard, Etyka…, passim.
69 Ibidem; M. N. Rothbard, Manifest…, passim.
70 T. Rogers, Self-Ownership, World-Ownership, and Initial Acquisition, Libertarian Papers, 

nr 36 2010, passim.
71 H. H. Hoppe, Ekonomia…, passim.
72 H. H. Hoppe, Teoria Socjalizmu…, s. 9–10; H. H. Hoppe, Ekonomia…, passim.
73 M. N. Rothbard, Etyka…, passim.
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swego ciała i jeśli musi używać i przekształcać zasoby naturalne po to, by prze-
trwać, to ma także prawo posiadać74 produkty tego, co przetworzył swoją wła-
sną energią i wysiłkiem”75, pisał Amerykanin. Człowiek może zatem sprzedać 
na wolnym rynku swoją pracę (ale nie może sprzedać skapitalizowanej przyszłej 
wartości pracy, tj. oddać się w niewolę), albo też korzystać z niej samodzielnie. 
Ponieważ każdy ma prawo własności do samego siebie i swojej pracy, Crusoe 
staje się producentem. Człowiek-producent nabywa własność ponieważ poprzez 
pracę nadaje jej owocom pierwiastek osobowy (dochodzi do swoistego zmiesza-
nia pierwiastka niematerialnego ze światem fizycznym, tzw. teoria projekcji). 
Człowiek jest niczym rzeźbiarz, który pozyskuje kamień z ziemi, a co do któ-
rego instynktownie jesteśmy przeświadczeni, że ma prawo do wykutego posągu. 
Analogicznie powstaje własność do ziemi. Jest to tym bardziej oczywiste, jeśli 
porównać rozwiązanie proponowane przez libertarian z ewentualnie możliwymi 
innymi opcjami. Jeżeli grunt miałby nie należeć do uprawiającego, to należałby 
albo do innych ludzi niż uprawiający, albo do całej ludzkości. Pierwsze rozwiąza-
nie byłoby sprzeczne z wymogiem uniwersalności – czyniłoby bowiem jednych 
uprzywilejowanych względem pozostałych. Drugie – czyniłoby koniecznym 
uzyskanie zgody wszystkich ludzi (w wersji Hansa Hermanna Hoppego – „naby-
cie na mocy dekretu”76) na wykorzystanie ziemi, co jest praktycznie niemożliwe, 
a zatem prowadzi do niespójności. Prawo własności uprawiającego do uprawianej 
ziemi jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem77. 

Pozostali mogą co najwyżej również stać się producentami i w drodze 
dobrowolnej wymiany doprowadzić do ustanowienia wolnego rynku, albo siłą, 
z pogwałceniem prawa zagarnąć wytworzone przez producenta dobra. Użycie 
siły byłoby pogwałceniem fundamentu etyki wolności, tj. aksjomatu nieagresji 
– zakazu napastniczego naruszania własności i autowłasności pozostałych. Ci, 
którzy zdobywają mienie z pogwałceniem aksjomatu, nie są, zdaniem Murraya 
Newtona Rothbarda, lepsi od pasożytów. Żadnemu człowiekowi nie przysługuje 
bowiem roszczenie do dóbr wytworzonych bądź wydobytych ze stanu natury 
przez producenta – tak poszczególnych jego elementów, jak i bliżej niesprecy-
zowanych części ułamkowych. Tym samym producent korzystający z pozosta-
jących w stanie natury zasobów – de facto zawłaszczający – nie jest związany 
żadnymi ograniczeniami78.

74 Wydaje się, że bardziej właściwym byłoby tu użycie przez tłumacza polskiej edycji Etyki 
wolności sformułowania „ma prawo własności” ze względu na potrzebę rozróżnienia pomiędzy 
posiadaniem (kontrolą) a własnością (tytułem).

75 M. N. Rothbard, Etyka…, s. 131.
76 H. H. Hoppe, Ekonomia…, s. 331 i n.
77 M. N. Rothbard, Manifest…, passim.
78 M. N. Rothbard, Manifest…, M. N. Rothbard, Etyka…, passim; M. N. Rothbard, Ekono-

mia…, passim.
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Zdaniem części libertarian radykalnych, akt zawłaszczenia (ang. claim) nie-
koniecznie musi się odbywać przez złączenie przedmiotu z ludzką pracą. W teorii 
etyki i ekonomii własności prywatnej Hansa Hermanna Hoppego zanika odwo-
łanie do filozofii locke’owskiej – zawłaszczenie jest wyprowadzane z aksjomatu 
prakseologicznego. W ujęciu tym każdy może czynić dowolny użytek ze swojego 
ciała, dopóki nie narusza nietykalności ciała drugiej osoby. Może zatem działać 
w świecie fizycznym, czynić użytek z rzadkich zasobów, w tym przejmować je 
na stałe – o ile nie znajdują się pod władaniem innej osoby („pozostają w sta-
nie naturalnym bez właściciela”). Pierwotne nabycie może się odbyć wyłącznie 
poprzez objęcie we władanie rzeczy niczyjej79. Zgodność tej teorii z wewnętrz-
nym poczuciem sprawiedliwości każdego człowieka, prawem naturalnym, ale 
także wieloma ujęciami prawnopozytywnymi, podkreślał w szczególności Jesús 
Huerta de Soto80.

Aktem zawłaszczenia nie może być deklaracja objęcia określonego przed-
miotu we władanie (np. wetknięcie flagi w brzeg kontynentu81), akt zawłaszczenia 
musi być związany z faktyczną kontrolą nad rzeczą. Oczywiście rzecz zawłasz-
czana nie może także do nikogo należeć – zawłaszczający jest pierwszym. Skut-
kiem przyjęcia tak liberalnego stanowiska jest brak konieczności ciągłej pracy na 
danym gruncie bądź wykorzystania i dbałości o ruchomość, by pozostawały one 
objęte prawem własności zawłaszczającego. Wystarczy, że przedmiot raz zosta-
nie wydobyty ze stanu natury, by zawłaszczający cieszył się trwałym tytułem 
własności. Locke’owskie zakazy marnotrawienia i zaniedbania oraz ograniczenie 
ilościowe zostają zatem całkowicie odrzucone. Możliwe byłoby także zniszcze-
nie, zaniedbanie i zużycie rzeczy, jako że to właścicielowi przysługuje prawo do 
rozporządzania, korzystania, pobierania pożytków i zużycia rzeczy82.

Nieco inaczej okoliczności pierwotnego zawłaszczenia przedstawiał Israel 
Kirzner. Dowodził on, że zanim mogło w ogóle dojść do objęcia zasobów we wła-
danie, czy też zmieszania ich z pracą, musiały być one wpierw odkryte. Wycho-
dząc z pozycji czysto formalnej, amerykański ekonomista zauważał, że ten, kto 
zasoby odkrywa i wykorzystuje w procesach ekonomicznych musi być ich właści-
cielem, ponieważ staje się on ich twórcą. Wydobycie rzeczy ze stanu natury jest 
działaniem wtórnym wobec jej odkrycia. Bez odkrycia – czy to czysto fizycznego, 
czy też znalezienie zastosowania dla danych zasobów i uczynienia z nich dóbr – 
nie stanowiły one jakiejkolwiek wartości i nie mogły być przedmiotem zawłasz-
czenia. Przykładem takich zasobów jest ropa naftowa, która przez całe stulecia 

79 H. H. Hoppe, Ekonomia…, s. 331 i n.
80 J. H. de Soto, The Ethics…, passim.
81 „Kolumb lub Cruzoe musieliby najpierw użytkować ziemię, »uprawiać« ją w jakiś sposób, 

zanim mogliby utrzymywać, że do nich należy”, pisał M. N. Rothbard (M. N. Rothbard, Ekono-
mia…, s. 306).

82 M. N. Rothbard, Manifest…; M. N. Rothbard, Etyka…, passim; M. N. Rothbard, Ekono-
mia…, passim.
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traktowana była jako zanieczyszczenie gruntu, by dopiero w historii najnowszej 
znaleźć swoje zastosowanie w przemyśle jako wyjątkowo cenny surowiec. Tym 
samym Israel Kirzner przezwycięża jedną z podstawowych trudności, z jakimi 
borykali się naturaliści rozwijający teorię locke’owską: dlaczego zawłaszczają-
cemu przysługiwać ma prawo nie tylko do pożytków, ale i do samej rzeczy. Przed 
zawłaszczeniem dobra nie istniały, a zatem ich odkrywca-twórca jest jedyną osobą 
uprawnioną do objęcia ich we władanie, nie zubażając tym innych. Jest to tzw. 
etyka „znalazcy” („znalezione, nie kradzione”, ang. finders keepers)83.

Odnośnie do oryginalnej klauzuli Locke’a, przedstawiciele omawianego kie-
runku dodają do nozickowskiego zarzutu braku spójności argument, że skoro nie 
wiadomo, ilu jest uprawnionych, a także jakie nowe zasoby bądź też nowe zasto-
sowania już znanych zasobów zostaną odkryte w przyszłości, nie sposób w chwili 
obecnej wycenić sprawiedliwe udziały zawłaszczających. Z biegiem czasu coraz 
trudniej także o całkowicie oryginalne wynalazki i utwory, które również stano-
wią zawłaszczalne dobra84. Nie sposób także porównywać użyteczności czy war-
tości dóbr, co zakłada wymóg jakościowy mocnej wersji locke’owskiej klauzuli. 
Wartość wynika bowiem z osobistej preferencji uczestników wymiany, a nie kry-
teriów obiektywnych. Laborystycznej teorii wartości przedstawionej w „Drugim 
traktacie o rządzie” jest przeciwstawiona wynikająca z racjonalizmu subiekty-
wistycznego i indywidualizmu metodologicznego subiektywistyczna teoria war-
tości, typowa dla przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Próba ustalenia 
obiektywnej wartości oznaczałaby wymuszenie jej respektowania, a więc byłaby 
pogwałceniem aksjomatu nieagresji85.

Krytyka libertarian radykalnych jest jednak skierowana także przeciw pro-
viso słabemu, sformułowanemu przez Roberta Nozicka. Działające jednostki nie 
są w stanie posiąść pełnej i obiektywnej wiedzy – zarówno o planach innych, jak 
i konsekwencjach wszystkich działań. Wiedza na temat przyszłości jest niepełna, 
ponieważ procesy społeczne są współtworzone przez działające w sposób subiek-
tywny jednostki. Podobnie jak w przypadku klauzuli Locke’a należy stwierdzić, 
że ze względu na racjonalizm subiektywistyczny jednostek nie sposób obiek-
tywnie ocenić, jaka sytuacja stanowi dla nich pogorszenie warunków. Zawsze 
znaleźliby się tacy, w których subiektywnym odczuciu sytuacja po zawłaszcze-
niu stanowiłaby pogorszenie ich sytuacji. Nawet jednak, gdyby można było takie 
pogorszenie stwierdzić, tłumaczył Murray Newton Rothbard, to i tak nie byłoby 

83 I. M. Kirzner, Entrepreneurship, Entitlement, and Economic Justice, [w:] Reading Nozick: 
Essays on Anarchy, State and Utopia, red. J. Paul, Oxford 1981, passim; I. M. Kirzner, Discove-
ry, Capitalism…, passim; Pomiędzy Misesem a Keynesem – wywiad z Israelem M. Kirznerem, 
http://mises.pl/wp-content/uploads/2014/10/Kirzner_Pomi%C4%99dzy-Misesem-a-Keynesem-
%E2%80%93-wywiad-z-Israelem-M.-Kirznerem1.pdf (5.08.2015).

84 A. de Jasay, Klauzula Locke’a skaziła własność poczuciem winy, http://mises.pl/
blog/2014/01/16/jasay-klauzula-lockea-skazila-wlasnosc-poczuciem-winy (5.08.2015).

85 M. N. Rothbard, Etyka…, passim; H. H. Hoppe, Ekonomia…, passim.
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to powodem do ograniczenia zawłaszczenia, czy też konieczności wypłaty nie-
zawłaszczającym rekompensaty. Zawłaszczenie w teorii propertarianistycznej to 
prawo własności dla pierwszego użytkownika. Jeżeli ktoś się spóźnił i nie wydo-
był rzeczy ze stanu natury, gdy jeszcze się tam znajdowały, to jest to okoliczność 
obiektywna, za którą pionierzy nie ponoszą odpowiedzialności86. Podobnie uwa-
żał także Jan Narveson, podkreślając, że każdy ma prawo dążyć do realizacji 
zawłaszczenia, ale nie zawłaszczać. Ci, którzy nie zdążą wydobyć ze stanu natury 
zasobów rzadkich, muszą pogodzić się z tą sytuacją87.

Jednocześnie prawo pierwszeństwa nie prowadzi do niezmienności pierwotnie 
ustanowionych stosunków własnościowych. Na wolnym rynku najprawdopodob-
niej dojdzie do wymiany (np. pracy za towary), która uniemożliwi permanentne 
odcięcie spóźnionych od zasobów. Jeżeli jednak to nie nastąpi (bo właściciele nie 
zgodzą się na wymianę), to nie jest to naruszeniem prawa natury. Prawo wła-
sności obejmuje bowiem w szczególności możność rozporządzania sprawiedliwie 
uzyskanym mieniem88.

Przedstawioną argumentację uzupełniał Hans Hermann Hoppe, który w swo-
jej teorii etyki i ekonomii prawa własności opierał się na aksjomacie prakseolo-
gicznym. Z podstawy tej wywodził, że brak ograniczeń w zawłaszczeniu jest 
jedynym możliwym (racjonalnym, logicznym) rozwiązaniem. Proviso bowiem 
może być nałożone wyłącznie dekretem – całości społeczności (w wersji komu-
nistycznej) bądź określonej, uprzywilejowanej grupy. Oba te rozwiązania opie-
rają się na zaprzeczeniu absolutnemu charakterowi autowłasności, a przez to są 
wewnętrznie sprzeczne. Nie można bowiem wyrazić swojej woli jako cząstki woli 
powszechnej bez samoposiadania, nie można też zrzec się wolnej woli, uprzednio 
nie afirmując jej istnienia. Podział na „moje” i „twoje” wywodzi się z działa-
nia, a nie deklaracji. Prawo pierwotnego zawłaszczenia jest także „kompatybilne 
z zasadą nieagresji i w niej zawarte”89, jest jej logiczną konsekwencją. Własność 
jest jedynym obiektywnym i możliwym rozwiązaniem90. W tym stanie rzeczy 
Niemiec odrzucał proviso, nazywając je „etyką spóźnionych”91.

W konsekwencji libertarianie propertarianistyczni odrzucają zarówno słabe 
proviso Roberta Nozicka, jak i jego mocną wersję autorstwa Johna Locke’a. Na 
zawłaszczającego nie mogą być nałożone żadne ograniczenia92. Prawo własności 
to bowiem prawo własności prywatnej. Jest to prawo wyłączne i absolutne. Żaden 

86 M. N. Rothbard, Etyka…, passim; M. N. Rothbard, Manifest…, passim.
87 J. Narveson, Property Rights: Original Acquisition and Lockean Provisos…, passim; 

J. Narveson, Property Rights. Original Acquisition, [w:] Respecting Persons in Theory in Practice. 
Essays on Moral and Political Philosophy, red. J. Narveson, Lanham 2002, passim; J. Narveson, 
The Libertarian…, passim.

88 M. N. Rothbard, Etyka…, passim; M. N. Rothbard, Manifest…, passim.
89 H. H. Hoppe, Ekonomia…, s. 334.
90 Ibidem, passim.
91 Ibidem, s. 342.
92 A. Feser, There is no Such Thing…, passim.



34 CEZARy BŁASZCZyK

człowiek nie ma roszczenia do sprawiedliwie ustanowionej własności innego. 
Istotą libertariańskiego pojmowania własności, jak podkreślał Anthony de Jasay, 
jest właśnie możność wykluczenia pozostałych z korzystania i rozporządzania 
jej przedmiotem93. Jan Narveson dodawał, że prawo własności jest także pra-
wem negatywnym. Oznacza to, że jest ograniczone tylko analogicznym prawem 
innych, a na pozostałych ciąży wyłącznie obowiązek powstrzymania się od jego 
naruszenia (a nie pozytywnego zachowania się). Jeżeli tylko zawłaszczenie nie 
narusza już ustanowionego prawa własności (rzecz jest niczyja), brak jakichkol-
wiek dalszych ograniczeń zawłaszczenia94. 

W kontekście omawianego zagadnienia Dariusz Juruś podniósł wręcz, że myśl 
Murraya Newtona Rothbarda i teoria własności Johna Locke’a są od siebie tak 
dalekie, że nie sposób zaliczyć tego angielskiego filozofa do ojców libertariani-
zmu95, czy też – jak chciał sam Amerykanin – do libertarianizmu per se96. W ujęciu 
tym korzeni teorii własności libertarianizmu propertarianistycznego i radykal-
nego należałoby się doszukiwać u anarchoindywidualisty Lysandera Spoonera97. 
Wydaje się jednak, że wskazywane różnice są możliwe do przezwyciężenia, jeśli 
zwrócić uwagę na zakres terminów „libertarianizm” i „dziedzictwo libertariań-
skie” (ang. libertarian creed), którymi posługiwał się Murray Newton Rothbard 
i wielu innych amerykańskich libertarian. W ujęciu tym „libertarianizm” znaczy 
tyle, co „tradycja wolnościowa”, do której można zaliczyć wątki w myśli tak odle-
głych od libertarianizmu w ścisłym rozumieniu (doktryny), jak filozofia Lao-tsy 
(Laozi), czy św. Tomasza z Akwinu98. Nie sposób zatem odmówić racji Murrayowi 
Newtonowi Rothbardowi, gdy odwołuje się do myśli Johna Locke’a.

5. ZAKOŃCZENIE

Libertarianie, podobnie jak John Locke, uważają, że system godzący analo-
giczne wolności i prawa negatywne jednostek stanowi racjonalne prawo natury. 

93 A. de Jasay, Klauzula Locke’a…
94 J. Narveson, Property Rights: Original Acquisition and Lockean…, passim; J. Narveson, 

Property Rights. Original Acquisition, [w:] Respecting Persons…, passim; J. Narveson, The Lib-
ertarian…, passim.

95 D. Juruś, W poszukiwaniu podstaw…, s. 194 i n.
96 M. N. Rothbard, Manifest…, passim.
97 L. Spooner, The Law of the Intellectual Property, t. 1, cz. 1: The Law of Intellectual Prop-

erty, rozdz. I: The Law of Nature in Regard to Intellectual Property, art. VI: How is the Right of 
Property acquired, Boston 1855 oraz http://oll.libertyfund.org/titles/2243 (5.08.2015); M. N. Roth-
bard, Manifest…, passim; M. N. Rothbard, Etyka…, passim.

98 D. Boaz, Libertarianizm…, passim; M. N. Rothbard, Manifest…, passim; J. Narveson, The 
Libertarian…, passim.
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Prawicowy odłam libertarianizmu formułuje jednak liczne zastrzeżenia do loc-
ke’owskiej teorii prawa własności, przede wszystkim do jego ograniczania – 
zarówno na etapie jego powstania, jak i następczo, w trakcie wymiany. Podczas 
gdy zaliczany do nurtu umiarkowanego Robert Nozick próbował w „Anarchii, 
Państwie i Utopii” dokonać jedynie modyfikacji („zmiękczenia”) klauzuli Loc-
ke’a, przedstawiciele nurtu radykalnego-propertarianistycznego proviso zdecy-
dowanie odrzucili. Myśliciele bowiem tacy jak Murray Newton Rothbard, Jan 
Narveson czy Hans Hermann Hoppe nadają prawu własności status absolutny. 
Źródłem i jedynym ograniczeniem prawa własności jest w tym ujęciu libertariań-
ski aksjomat nieagresji99. O ile tylko rzecz faktycznie jest niczyja, a jej zawłasz-
czenie odbędzie się poprzez fizyczne objęcie we władanie (a nie deklarację), 
zawłaszczenie jest sprawiedliwe. „W wolnym społeczeństwie każdy element 
natury, który nigdy nie był użytkowany, jest niczyj i może stać się własnością 
człowieka, który z niego korzysta lub połączy swą pracę z tymi surowcami”, pisał 
Murray Newton Rothbard100.

Należy wskazać, że sedno sporu pomiędzy libertariańskimi a egalitarystycz-
nymi teoriami własności oraz samą teorią Johna Locke’a sprowadza się do sta-
tusu świata materialnego w stanie natury. Gdyby rzeczywiście uznać, że dobra 
znajdują się wówczas we wspólnym posiadaniu (władaniu), czy też, powstrzy-
mując się od jednoznacznego określenia tytułu, stwierdzić, że zasoby istnieją, 
by człowiek z nich korzystał – wówczas rzeczywiście jest potrzebne określenie 
warunków sprawiedliwego ustanowienia własności. Kierunek radykalny i pro-
pertarianistyczny zdecydowanie opowiadają się jednak za ujęciem odmiennym. 
Jak wskazał Anthony de Jasay, zawłaszczenie jest dokonywane wyłącznie przez 
tych, którzy zrobili wystarczająco wiele (pracowali), by wydobyć rzecz ze stanu 
natury. Dotyczy ono rzeczy niczyich. W konsekwencji to pierwszeństwo wydo-
bycia nadaje tytuł własności i wyklucza z korzystania z rzeczy pozostałych101.

Bez wątpienia poruszana problematyka jest związana także z rozumieniem 
koncepcji równości wobec prawa i równości szans. Wydaje się wręcz, że w kwe-
stii proviso przejawia się źródło liberalnego egalitaryzmu, cechującego współcze-
sny liberalizm. Nieprzypadkowo John Locke akcentował zarówno wolność, jak 
i równość jako podstawowe atrybuty człowieka w stanie natury102.

 99 Należy jednak podkreślić, że zasada nieagresji w odniesieniu do mienia może być w różny 
sposób rozumiana. Na przykład W. E. Block uważa, że w imię ochrony prawa do zawłaszcze-
nia możliwe jest czasowe ograniczenie cudzej własności, gdy prowadzi ono do nadużycia prawa 
podmiotowego. Przykładem takiej sytuacji jest prawo przejścia przez grunt całkowicie okalający 
ziemię niczyją (W. E. Block, Libertarianism, Positive Obligations and Property Abandonment: 
Children’s Rights, „International Journal of Social Economics” 2004, nr 3, passim).

100 M. N. Rothbard, Etyka…, s. 306.
101 A. de Jasay, Klauzula Locke’a…
102 Na możliwość wyprowadzenia z liberalizmu locke’owskiego postulatów redystrybucjoni-

zmu wskazywali m.in. Z. Rau (Z. Rau, Wstęp…, passim; Z. Rau, Własność…, passim) i J. Tully 
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W tym stanie rzeczy wydaje się, że stosunek do warunków sprawiedliwego 
zawłaszczenia stanowi podstawowe kryterium wewnętrznej klasyfikacji liberta-
rianizmu103. Pozwala wyodrębnić poszczególne nurty libertarianizmu prawico-
wego (umożliwia gradację „propertarianizmu”) oraz ich zdecydowane odróżnienie 
od odłamu lewicowego. Kryterium to jest miarodajne, ponieważ odnosi się do 
esencji libertarianizmu propertarianistycznego – przekonania, że prawo własno-
ści stanowi fundament sprawiedliwości i organizacji społeczeństwa, a jego status 
jest w sposób konieczny absolutny. Jest również wskazywane przez samych liber-
tarian, toczących wewnętrzne debaty dotyczące implikacji przywołanych zało-
żeń. Dość wskazać na spór pomiędzy Walterem Blockiem a Stephanem Kinsellą 
na temat dopuszczalnych ograniczeń prawa własności i zawłaszczenia104.

THE LIBERTARIAN CRITIQUE OF THE LOCKEAN PROVISO

Summary

John Locke’s theory of property is one of the most influential. It has had (at least an 
indirect) impact on many political and legal doctrines: from liberalism and libertarianism 
to communitarianism and socialism. So-called „moderate” libertarians, such as Robert 
Nozick, accepted Locke’s view on private property and its origins with only a slight 
modification. They claimed that Lockean proviso is valid only if it is softened. Moderate 
libertarian proviso reads that those who appropriate shall leave as good as enough goods 
for the others (not as many as good as John Locke suggested). Radical libertarians (such 
as Murray Newton Rothbard or Hans Herman Hoppe) on the other hand completely 
rejected the proviso. They also adopted Lockean theory of property and believed that 
private property derives from self-ownership; however, since absolute property- and self-
ownership are perceived by them as the only possible and moral solutions and since 
goods in the state of nature are owned by nobody, no one has a rightful claim to any 
appropriated goods. Therefore propertarian libertarian diverse reception of Lockean 
theory of property might serve as a criterion for the classification of streams of libertarian 
thought.

(J. Tully, A discourse on Property. John Locke and his Adversaries, Cambridge 1980). Inaczej: 
J. Waldron (J. Waldron, The Right to Private Property, Oxford 2002, passim).

103 D. Juruś, W poszukiwaniu podstaw…, s. 18 i n.
104 S. Kinsella, The Blockean Proviso, https://mises.org/blog/blockean-proviso (5.08.2015); 

zob.: W. E. Block, Van Dun on Freedom and Property: A Critique, „Libertarian Papers” 2010, 
t. 4, passim.
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PAŃSTWO LAICKIE W ŚWIETLE DOROBKU 
WSPÓŁCZESNEGO KONSTYTUCJONALIZMU 

EUROPEJSKIEGO

1. WPROWADZENIE. SPECYFIKA RELIGIJNO
ŚWIATOPOGLĄDOWA EUROPY

Pojęcie państwa laickiego (świeckiego) posiada ugruntowaną interpretację 
w doktrynie prawa wyznaniowego1. Jako najistotniejsze cechy tego typu państwa 
wskazuje się jego rozdzielenie organizacyjne wobec związków wyznaniowych, 
odrębność funkcjonalną wymienionych podmiotów, niekompetencję państwa 
w sprawach religii, w tym w sprawach wewnętrznych wspólnot konfesyjnych, 
a zarazem niekompetencję związków wyznaniowych w dziedzinie sprawowania 
władzy publicznej. Konsekwencją tego jest względna niezależność związków 
wyznaniowych wobec państwa, przejawiająca się w ich autonomii prawnej oraz 
w wewnętrznej samorządności. Zwraca się uwagę na niewyznaniowy charakter 
państwa, na brak wyznania oficjalnego (państwowego). Państwo świeckie jest co 
do zasady niezainteresowane kwestią religii czy światopoglądów wyznawanych 
przez obywateli. Korelatem tego jest zapewnienie jednostce tzw. prawa do mil-
czenia we wspomnianych sprawach. Podkreśla się, że państwo laickie powinno 
być neutralne światopoglądowo. W państwie świeckim człowiek indywidualnie 
oraz w mniejszym czy większym kolektywie ma zapewnioną w wymiarze praw-
nym wolność sumienia i wyznania. W szczególności nauczanie religii w szkol-
nictwie publicznym (państwowym) ma charakter fakultatywny albo w ogóle nie 
występuje. 

1 Zob.: M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 123–153, 
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010, s. 92–101, P. Borecki, Laickość państwa w świe-
tle dorobku powojennego konstytucjonalizmu, [w:] Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeź-
dzie Historyków Państwa i Prawa, Lublin 2006, Lublin 2008, t. II, s. 484–504; R. M. Małajny, 
Państwo świeckie (rozdział kościoła od państwa), [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 pod-
stawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 271–290. Por.: G. Haarscher, Laickość, 
Warszawa 2004, s. 21.
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Określenie „kontynent europejski” jest terminem umownym, o charakterze 
geograficzno-kulturowym. Stary Kontynent stanowi zachodnią część Eurazji, 
którą zajmują w całości bądź częściowo terytoria 47 państw2. Są one skupione, 
z wyjątkiem Białorusi, w Radzie Europy, do której należą także państwa połu-
dniowego Kaukazu, znajdujące się poza granicami geograficznymi Europy – 
Gruzja, Armenia i Azerbejdżan3. Czynnikiem w istotnej mierze określającym 
zakres Europy jest szeroko rozumiana kultura, której jednym z fundamentów jest 
chrześcijaństwo.

Europa jest kontynentem szczególnym pod względem religii i innych odmian 
światopoglądów. Dotyczy to zarówno dziejów rzeczonych zjawisk w wymiarze 
społecznym, jak i ich odniesień do państwa. Na Starym Kontynencie tradycja 
kościoła (wyznania) państwowego jest wciąż żywotna4. Należy przy tym zwró-
cić uwagę na zróżnicowanie doświadczeń historycznych mieszkańców Europy. 
Wśród mieszkańców zachodniej części Starego Kontynentu, a także Niemiec 
i Czech, zakorzeniona jest pamięć o wojnach na tle religijnych, szczególnie w wie-
kach XVI i XVII. Zatem religia jawi im się jako pierwiastek konfliktogenny, 
katalizujący podziały społeczne, zagrażający jedności państwowości. Natomiast 
w Europie Środkowej, Wschodniej, częściowo Południowej, a także w Irlandii, 
religia i będące jej nośnikiem właściwe Kościoły chrześcijańskie – katolicki, pra-
wosławne czy protestanckie – okazały się czynnikami służącymi wykształceniu 
i zachowaniu tożsamości narodowej. Kler był niejednokrotnie warstwą przywód-
czą w walce o narodową emancypację.

Znamienny dla Europy jest relatywnie wysoki, wyższy niż na innych konty-
nentach, odsetek ateistów, agnostyków czy osób nieidentyfikujących się z żad-
nym z oficjalnie działających związków wyznaniowych. Na początku XXI w. 
takie osoby stanowiły niespełna 25% ludności Europy5. Powyższe uzmysławia, 
że szczególnie Europa doświadczyła procesów laicyzacji oraz prywatyzacji prze-
konań w sprawach religijnych. Należy zaznaczyć, że w dziedzinie religijności 
utrzymują się poważne różnice między poszczególnymi państwami europej-
skimi6. Fala masowej migracji wyznawców islamu z rejonu Bliskiego i Środko-
wego Wschodu oraz Afryki czyni sytuację religijną w wymiarze demograficznym 

2 W granicach Europy znajdują się w całości 44 państwa. Republika Kosowo nie cieszy się 
powszechnym uznaniem międzynarodowym. Stary Kontynent obejmuje także 25% terytorium 
Rosji, niewielką część Turcji – 23 tys. km. kw. oraz część terytorium Kazachstanu – 123 tys. km. 
kw. – por.: Religia. Encyklopedia PWN, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2001, t. III, 
s. 468. 

3 W Azerbejdżanie w 2015 r. odbyły się I Europejskie Igrzyska Olimpijskie.
4 Por.: L. Garlicki, Wolność sumienia i wyznania – status wspólnot religijnych, „Biuletyn 

Trybunału Konstytucyjnego” 1999, nr specjalny, s. 34, 39–40. 
5 Religia. Encyklopedia PWN…, s. 469.
6 Zob.: http://www.eurel.info/spip.php?article2588&lang=fr (18.12.2015).
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– dynamiczną7. Ujawniają się nowe napięcia i konflikty na tle religijnym i oby-
czajowym w społeczeństwach dotychczas stabilnych. Wzrostowi ich konfesyjnej 
i etnicznej heterogeniczności towarzyszy m.in. wzrost ksenofobii oraz poczucia 
zagrożenia przez terroryzm islamski. Opisane zjawiska znajdują odzwierciedle-
nie w zmianach m.in. prawa wyznaniowego i polityki wyznaniowej w niektórych 
państwach.

Ze względu na religię i światopogląd charakter państwa w pierwszej 
kolejności powinna określać jego konstytucja (ustawa zasadnicza). Zgodnie 
z powszechnie przyjętą w Europie kontynentalnej zasadą konstytucjonalizmu 
ustawa zasadnicza posiada najwyższą moc prawną w państwie. Zatem powinna 
ona determinować inne akty normatywne w analizowanym zakresie, zarówno 
co do ich treści, jak i formy prawnej oraz trybu ustanowienia. Należy zazna-
czyć, że niejednokrotnie postanowienia konstytucji dotyczące: charakteru pań-
stwa ze względu na religię lub światopogląd, systemu relacji między państwem 
a związkami wyznaniowymi, mają charakter lapidarny, wręcz ogólnikowy. Mają 
formę kilku krótkich przepisów, zawierających klauzule generalne. Nie należą 
do wyjątków przypadki unormowania tych kwestii w pojedynczych jednostkach 
redakcyjnych konstytucji8. Taki stan normatywny może wskazywać, że kwestie 
wyznaniowe już nie należą do istotnych w życiu publicznym w danym państwie. 
W konsekwencji określenie charakteru państwa pod względem religijno-świato-
poglądowym jedynie na podstawie treści aktów ustrojodawczych nie daje jedno-
znacznych rezultatów, a niekiedy okazuje się niemożliwe, gdy konstytucja w tej 
dziedzinie zachowuje milczenie9. Główny ciężar uregulowania wspomnianych 
zagadnień spoczywa najczęściej na ustawodawcy oraz na orzecznictwie sądo-
wym, przede wszystkim orzecznictwie sądów (trybunałów) konstytucyjnych. 
Należy zauważyć, że regulacje ustawowe odbiegają, i to istotnie, od znaczenia 
konstytucyjnych klauzul wyznaniowych10. Wreszcie realia polityki wyznanio-
wej państwa mogą być w ograniczonym zakresie determinowane zarówno przez 

 7 Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców tylko w 2015 r. do Europy 
przybyło ponad 1 mln migrantów. Mężczyźni stanowią 58% migrantów, kobiety – 17%, dzieci 
– 25%. Syryjczycy to 49% rzeczonej grupy, Afgańczycy – 21%, Irakijczycy – 8%. Pozostali mi-
granci wywodzą się z: Erytrei, Pakistanu, Nigerii, Somalii, Sudanu, Gambii i Mali – http://www.
tvp.info/23384302/milion-uchodzcow-w-rok-wiekszosc-to-mezczyzni-co-czwarty-to-dziecko 
(30.12.2015). 

 8 Zob.: art. 8 konstytucji Republiki Kosowa z 2008 r. i art. 9 konstytucji Księstwa Monako 
z 1962 r.

 9 Przykładem współczesnej europejskiej ustawy zasadniczej przemilczającej zagadnienie 
stosunku państwa do religii, światopoglądów oraz związków wyznaniowych jest konstytucja 
Holandii z 1815 r. w jej aktualnym brzmieniu, konstytucja Finlandii z 1999 r. oraz konstytucja 
Szwajcarii z 1999 r.

10 Na przyklad, pomimo że konstytucja Rosji z 1993 r. w art. 14 określa to państwo jako pań-
stwo świeckie, oddzielone od związków wyznaniowych, to ustawodawca federalny wyraźnie do-
wartościowuje prawosławie. W arendzie ustawy z września 1997 r. o wolności sumienia i związ-
kach wyznaniowych czytamy m.in. „[…] uznając szczególną rolę prawosławia w historii Rosji, 



44 PAWEŁ BORECKI

postanowienia ustawy zasadniczej, jak i treści aktów ustawodawczych dotyczące 
kwestii konfesyjnych. Wymownym przykładem w tym zakresie jest Rzeczypo-
spolita Polska, która zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania11 „jest państwem świeckim, neutralnym 
w sprawach religii i przekonań”, to w praktyce życia publicznego, w mniejszym 
stopniu w ustawodawstwie, ujawnia wiele cech państwa wyznaniowego o cha-
rakterze chrześcijańskim (katolickim)12.

2. ŚWIECKOŚĆ PAŃSTWA, JEGO AWYZNANIOWY CHARAKTER

Klauzula świeckości vel laickości państwa często nie jest wprost artykuło-
wana w konstytucjach państw europejskich. Ma to miejsce w ustawach zasadni-
czych 14% państw terytorialnie należących (w całości bądź w części) do Starego 
Kontynentu lub będących członkami Rady Europy. Są to konstytucje: francuska 
z 1958 r. (art. 1)13, turecka z 1982 r. (art. 2)14, rosyjska z 1993 r. (art. 14 ust. 1)15, 
kazachska z 1995 r. (art. 1)16, azerbejdżańska z 1995 r. (art. 18), serbska (art. 11)17 
oraz kosowska z 2008 r. (art. 8)18. Znamienne, że wspomnianej zasadzie – jako 
określającej charakter, wręcz istotę, danej państwowości – ustrojodawca nadał 
wysoką rangę. Jest wyrażana w czołowych jednostkach systematyzacyjnych 
konstytucji, dotyczących głównych (podstawowych) zasad ustroju. Klauzulę 
tę można uznać za trwały element europejskiego konstytucjonalizmu. W ciągu 

w kształtowaniu i rozwijaniu jej życia duchowego, szanując chrześcijaństwo, islam, buddyzm, 
judaizm i inne religie stanowiące nieodłączną część spuścizny historycznej narodów Rosji […]”. 

11 Tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 z późn. zm.
12 Zob.: P. Borecki, Elementy konfesjonalizacji państwa we współczesnej Polsce, [w:] Pań-

stwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. J. Szymanek, Warszawa 2011, s. 148–164.
13 Zob.: Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011, s. 273 

Zasada, że Francja jest państwem laickim, została wyrażona po raz pierwszy w konstytucji 
IV Republiki z 1946 r. Zapewne pod wpływem wzorców francuskich zasada świeckości państwa 
wprost wyartykułowano w konstytucjach wielu państw powstałych po II wojnie światowej w wy-
niku rozpadu francuskiego imperium kolonialnego na: Mali z 1960 r., Nigru z 1960 r., Republiki 
Wybrzeża Kości Słoniowej z 1960 r., Kamerunu z 1961 r., Konga-Brazzaville z 1963 r., Senegalu 
z 1963 r., Dahomeju z 1964 r. czy Republiki Środkowoafrykańskiej z 1964 r. 

14 Zob.: https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2002.pdf (14.12.2015). W Turcji 
zasadę państwa świeckiego pierwszy raz konstytucjonalizowano w 1961 r. Pomimo zniesienia kali-
fatu konstytucja z 1924 r. stanowiła jeszcze, że religią państwa tureckiego jest islam (art. 2) – zob.: 
http://genckaya.bilkent.edu.tr/1924constitution.pdf (14.12.2015).

15 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rosja.html (14.12.2015).
16 Zob.: ftp://ftp.fao.org/upload/eims_object/Photo_library/KazakhstanConstitution.pdf (14.12.2015).
17 Zob.: http://wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191258 (23.12.2015).
18 Zob.: http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Constitution1%20of%20the%20Repu-

blic%20of%20Kosovo.pdf (15. 12. 2015).
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ponad sześćdziesięciu lat została ona upowszechniona w państwach europejskich 
o różnym położeniu geograficznym, o zróżnicowanej tradycji ustrojowej i kon-
fesyjnej. 

Co ciekawe, we Francji w XX w. pojęcie laickości ewoluowało. W roku 1905 
laickość państwa, rozumiana jako tzw. laickość agresywna (laïcisme agressif ), 
była doktryną polityczną zmierzającą do eliminacji z obszaru spraw publicznych 
wpływów religijnych, w szczególności Kościoła Katolickiego. Obecnie laic-
kość państwa, rozumiana jako tzw. laickość pozytywna (laïcité positive), służy 
za podstawę zasad prawnych mających na celu zapewnienie neutralności władz 
państwowych w sprawach religii oraz zabezpieczenia równego traktowania róż-
nych przejawów życia religijnego19. Laickie państwo republikańskie jest prze-
strzenią chroniącą prawa człowieka i obywatela – to podstawowa teza doktryny 
państwa i prawa współczesnej Francji20. Nie jest ono utożsamiane z państwem 
ateistycznym. Jak stwierdził w 1976 r. sekretarz generalny Francuskiej Partii 
Komunistycznej Georges Marchais: „Chcemy, aby we Francji socjalistycznej 
respektowane były prawa i swobody wszystkich obywateli, wierzących i niewie-
rzących. Chcemy państwa, które nie będzie własnością żadnej partii, żadnej grupy 
ludzi, państwa ani ateistycznego, ani chrześcijańskiego, ale po prostu świeckiego. 
To znaczy państwa, które zapewni materialne i polityczne warunki swobodnego 
rozwoju i swobody wypowiadania się wszystkim kierunkom myślowym. W tym 
zawiera się prawo do wolności sumienia i religii”21. Według sentencjonalnej opi-
nii większości Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki (SN USA) 
w sprawie Allegheny County v. Greater Pittsburgh ACLU z 1989 r.: „Państwo 
świeckie nie jest tym samym, co państwo ateistyczne czy antyreligijne. Państwo 
świeckie nie czyni swoją ideologią ani ateizmu, ani religii. W państwie świeckim 
nie występuje ortodoksja w sprawach religijnych”22.

Reasumując, częstokroć ustalenie, czy dana ustawa zasadnicza wyraża ideę 
państwa świeckiego, wymaga uwzględnienia także innych klauzul konstytu-
cyjnych. Są to przede wszystkich te określające charakter państwa ze względu 
na religię, światopogląd czy ideologie lub dotyczące jego relacji ze związkami 
wyznaniowymi, lub, co zdecydowanie rzadsze, także z organizacjami światopo-
glądowymi.

Świeckość (laickość) państwa jest przede wszystkim konsekwencją odrzuce-
nia religii państwowej (oficjalnej). Analizowany model państwa stanowi antytezę 

19 Orzecznictwo konstytucyjne w sprawach wolności religijnej oraz system wyznań i swobo-
dy wyznaniowej we Francji. Referat Francuskiej Rady Konstytucyjnej, dane zebr. B. Gaudemet-
-Basdevant, mps. powiel. Archiwum Trybunału Konstytucyjnego, s. 9.

20 H. Łakomy, Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, Kraków 1999, s. 62
21 „L’Humanité” z 11 czerwca 1976 r., [za:] M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1988, 

s. 89.
22 S. Frankowski, R. Goldman, E. Łętowska, Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolności obywa-

telskie, Warszawa 1996, s. 168. 
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państwa wyznaniowego, czyli takiego, w którym istnieje konfesja czy też kościół 
oficjalny. Za państwa świeckie w minimalnym znaczeniu można uznać te, które 
w swych ustawach zasadniczych deklarują nieistnienie wyznania (religii) czy 
związku wyznaniowego (kościoła) o charakterze państwowym (oficjalnym). Nie-
istnienie kościoła państwowego deklarują konstytucje: Niemiec z 1949 r. (art. 137 
utrzymanych w mocy postanowień konstytucji niemieckiej z 1919 r.) i Estonii 
z 1992 r. (§ 40). Stwierdzenia, że żadna religia nie może być uznana za pań-
stwową lub obowiązującą, czy też nieistnienie religii państwowej (wyznania pań-
stwowego) zawarto odpowiednio w konstytucjach: Hiszpanii z 1978 r. (art. 16 
ust. 3), Litwy z 1992 r. (art. 43), Rosji z 1993 r. (art. 14), Ukrainy z 1996 r. (art. 35), 
Albanii z 1998 r. (art. 10 ust. 1)23 i Serbii z 2006 r. (art. 11).

Awyznaniowości państwa niektóre ustawy zasadnicze nadają szerszy zakres, 
odrzucając, zapewne pod wpływem doświadczeń państwowości komunistycznej, 
także wszelką ideologię państwową24. Świeckość państwa w świetle dorobku 
niektórych państw postkomunistycznych, zwłaszcza europejskich, oznacza jego 
aideologiczność25. Współczesne państwo demokratyczne, jak czytamy w konsty-
tucjach: rosyjskiej oraz kazachskiej, uznaje ideologiczną różnorodność. Zatem 
żadna ideologia nie może być uznana za oficjalną (państwową)26. Według cze-
skiej Karty Podstawowych Praw i Wolności z 1992 r., państwo jest oparte na 
wartościach demokratycznych i nie może być skrępowane ani wyłączną ideolo-
gią, ani wyznaniem religijnym. Oddzielone od państwa zostają nie tylko związki 
wyznaniowe, ale także, jak stanowi konstytucja Słowacji z 1992 r., partie i ruchy 
polityczne, a także związki, towarzystwa albo inne zrzeszenia. 

3. ZASADA ROZDZIAŁU PAŃSTWA I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

Świecki charakter państwa jest generalnie oceniany jako konsekwencja przy-
jęcia zasady rozdziału państwa i związków wyznaniowych. Niektórzy przedsta-

23 Zob.: http://www.osce.org/albania/41888?download=true (17.12.2015).
24 Konstytucja Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii z 1976 r. wprost stanowiła, że 

ideologią panującą jest marksizm-leninizm. Podobnie ustrojodawca chiński w 1978 r. jako kie-
rowniczą ideologię państwa uznał marksizm-leninizm oraz idee Mao Tse-tunga, konstytucja 
wietnamska z 1980 r. czyniła zaś marksizm-leninizm ideologią wytyczającą kierunek rozwoju 
społeczeństwa. Państwa komunistyczne były zatem strukturami sui generis wyznaniowymi. Wła-
dze dążyły bowiem do narzucenia całemu społeczeństwu ideologii ateistycznej, która miała zastą-
pić religię. Towarzyszyły temu próby wprowadzenia surogatów świąt religijnych, ceremoniałów 
inicjacyjnych czy wręcz kultu przywódców partyjno-państwowych. 

25 Zob. szerzej: B. Górowska, Stosunki państwo Kościół w konstytucjach państw postkomu-
nistycznych, „Więź” 1993, nr 6, s. 66–69. 

26 Por. m.in.: art. 13 konstytucji Rosji z 1993 r., art. 5 konstytucji Mołdawii z 1994 r., art. 15 
konstytucji Ukrainy z 1996 r. 
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wiciele doktryny prawa wyznaniowego wręcz utożsamiają te zasady ustrojowe. 
Owa prawidłowość natrafia jednak na wyjątki. W kręgu europejskiego konstytu-
cjonalizmu istnieją państwa, które, deklarując w swych ustawach zasadniczych 
rozdział wobec związków wyznaniowych, wskazują zarazem na szczególną 
pozycję określonego kościoła lub wyznania (religii). Można przyjąć, że w istocie 
państwa te mają znamiona państw konfesyjnych. 

W konstytucji bułgarskiej z 1991 r. uznano wyznanie prawosławne za religię 
tradycyjną w Republice Bułgarii27. Ustrojodawca armeński stwierdza, że Repu-
blika Armenii uznaje szczególną rolę Świętego Armeńskiego Kościoła Apo-
stolskiego, jako kościoła narodowego, w życiu duchowym, dla rozwoju kultury 
narodowej i zachowania tożsamości narodowej narodu Armenii28. Konstytucja 
Gruzji stanowi w art. 9 ust.1, że związki wyznaniowe są niezależne od państwa29. 
Zarazem dokonuje wyraźnej aprecjacji Apostolskiego Ortodoksyjnego Kościoła 
Gruzji, uznając jego historyczną rolę oraz przewidując regulacje jego odniesień 
z państwem w formie Porozumienia Konstytucyjnego. W przypadku ustrojo-
dawcy węgierskiego można mówić o odejściu od neutralności światopoglądowej, 
skoro mimo jurydyzacji zasady rozdzielenia państwa i związków wyznanio-
wych30, arenda konstytucji z 2011 r. rozpoczyna się od wezwania: „Boże, błogo-
sław Węgrów!”31. Współczesna Ustawa Zasadnicza Węgier ma wyraźnie charakter 
filochrześcijański. W jej preambule wyraża się dumę, że „[…] król, Święty Ste-
fan […] uczynił naszą ojczyznę częścią chrześcijańskiej Europy”, uznaje się, że 
chrześcijaństwo miało szczególną rolę w przetrwaniu narodu. Korelatem dowar-
tościowania jednego wyznania czy związku konfesyjnego jest przemilczenie 
w wymienionych konstytucjach zasady równości czy równouprawnienia związ-
ków wyznaniowych. 

We współczesnej Europie zakres konstytucjonalizacji formuły rozdziału, 
oddzielenia czy separacji państwa od/i związków wyznaniowych pozwala odrzu-
cić pogląd formułowany przez jej krytyków, że jest to zasada charakterystyczna 
dla konstytucjonalizmu komunistycznego, posiadająca komunistyczny rodowód32. 
Historycznie prekursorem jurydyzacji formuły oddzielenia vel rozdziału państwa 
od/i kościoła była rewolucyjna Francja, której parlament – Konwent – 21 lutego 

27 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia.html (14.12.2015).
28 Zob.: http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/960/Constitution%20of%20the%20Republic%20

of%20Armenia.pdf (14.12.2015).
29 Zob.: http://www.parliament.ge/files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf (14.12.2015).
30 Zasadę, że kościół jest oddzielony od państwa, wprowadziła konstytucja Węgierskiej Re-

publiki Ludowej z 18 sierpnia 1949 r. Nastąpiło to zapewne pod wpływem stalinowskiej konstytu-
cji ZSRR z 1936 r. Trzeba jednak zaznaczyć, że wspomniana zasada została utrzymana w wielo-
krotnie nowelizowanej po przełomie ustrojowym lat 1989–1990 konstytucji Republiki Węgierskiej 
– zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry.html (14.12. 2015).

31 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html (14.12.2015). 
32 Zob.: „Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Biuletyn” 1995, t. XIV, s. 70.
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1795 r. ustanowił dekret o rozdziale państwa i kościoła33. Współcześnie powyższe 
sformułowania zawierają odpowiednio konstytucje: Portugalii z 1976 r. (art. 41 
ust. 4)34, Chorwacji z 1990 r. (art. 41)35, Bułgarii z 1991 r. (art. 13 ust. 2), Mace-
donii z 1991 r. (art. 19)36, Słowenii z 1991 r. (art. 7), Rosji z 1993 r. (art. 14 ust. 2), 
Mołdawii z 1994 r. (art. 31 ust. 6)37, Azerbejdżanu z 1995 r. (art. 18)38, Armenii 
z 1995 r. (art. 8 ust. 1), Ukrainy (art. 35)39, Serbii z 2006 r. (art. 44)40, Czarno-
góry z 2007 r. (art. 14)41 czy Węgier z 2011 r. (art. VII ust. 2). Spotykamy je więc 
w ustawach zasadniczych 25% ogółu analizowanych państw. 

Ponieważ zasada rozdziału państwa i związków wyznaniowych w państwach 
demokratycznych posiada utrwaloną i szczegółową wykładnię, to już samo 
jej bezpośrednie sformułowanie w konstytucji można uznać za wystarczające 
do określenia relacji między rzeczonymi podmiotami. Ustrojodawca w wielu 
państwach Europy od początku lat dziewięćdziesiątych XX w., zapewne pod 
wpływem negatywnych doświadczeń okresu rządów komunistycznych, dopre-
cyzowuje zasadę rozdziału państwa i związków wyznaniowych lub wprowadza 
klauzule wyznaniowe o charakterze zastępczym. Można przypuszczać, że ma 
to zapewnić nieantagonistyczny model relacji między państwem a kościołem, 
względnie ochronę związków wyznaniowych przed różnymi formami presji ze 
strony państwa.

4. NIEZALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA I FUNKCJONALNA PAŃSTWA 
I KOŚCIOŁA. AUTONOMIA ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

Rozdział państwa i związków wyznaniowych oznacza przede wszystkim 
oddzielenie organizacyjne tych podmiotów. W szczególności powinien temu 

33 Jurydyzacji odpowiedniej formuły (i zasady ustrojowej) dokonano ponownie we Francji 
dekretem Komuny Paryskiej z dnia 2 kwietnia 1871 r. o rozdziale kościoła od państwa oraz ustawą 
z 9 grudnia 1905 r. o rozdziale kościołów od państwa. Dopiero dekret Rady Komisarzy Ludowych 
z 28 stycznia 1918 r. o oddzieleniu kościoła od państwa i szkoły od kościoła ustanowił specyficzną 
formę rozdziału w Rosji bolszewickiej – zob.: H. Świątkowski, Stosunek państwa do kościoła 
w różnych krajach, Warszawa 1952, s. 78–84, 107–108.

34 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/portugalia.html (14.12.2015).
35 Zob.: Konstytucja Republiki Chorwacji, tłum. T. M. Wójcik, wstęp A. i L. Garliccy, War-

szawa 1995, s. 26. 
36 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/macedonia.html (14.12.2015).
37 Zob.: http://swp4.wspolnotapolska.org.pl/prawa_mniejszosci/art/Konstytucja-Republiki-

-Moldowy,41.html (15.12.2015).
38 Zob.: http://icla.up.ac.za/.../Azerbeijan/Constitutution (15.12.2015). 
39 Zob.: https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2004 (14.12.2015).
40 Zob.: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191258 (14.12.2015).
41 Zob.: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=187544#LinkTarget_1462 (14.12.2015).
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towarzyszyć zakaz łączenia stanowisk kierowniczych w aparacie państwowym 
oraz w związkach wyznaniowych. Nie spotykamy się jednak expressis verbis 
z tego rodzaju zakazem w konstytucjach państw europejskich mogących być 
zaklasyfikowane jako państwa świeckie (laickie). Współcześnie w Europie nie 
występuje już także konstytucyjne ograniczenie praw wyborczych duchowień-
stwa. Tego typu ograniczenia występowały w aktach ustrojodawczych niektórych 
państw komunistycznych w pierwszych latach umacniania się nowego reżimu42. 
Współcześnie jako wyjątek potwierdzający ową regułę należy traktować posta-
nowienia konstytucji Azerbejdżanu, która pozbawia m.in. duchowieństwo bier-
nego prawa wyborczego do parlamentu (zob. art. 86 ust. III). W konsekwencji 
zgodnie z art. 100 rzeczonego aktu duchowni stanowią jedną z grup pozbawio-
nych prawa kandydowania na urząd Prezydenta Azerbejdżanu. Ograniczenia 
w sprawowaniu stanowisk we władzach publicznych mogą natomiast wynikać 
z prawa wewnętrznego związków wyznaniowych. Kodeks Prawa Kanonicznego 
z 1983 r. w Kan. 285 § 3 zabrania duchowieństwu Kościoła Katolickiego przyj-
mowania urzędów, z którymi łączy się wykonywanie władzy świeckiej43. Tak 
jednoznaczną regulację należy jednak uznać raczej za wyjątek niż regułę wśród 
związków wyznaniowych działających na Starym Kontynencie.

Zasada świeckości państwa oznacza wykluczenie bezpośredniego wpływu 
religii, w tym związków wyznaniowych, na proces sprawowania władzy pań-
stwowej (publicznej). Bodaj najbardziej jednoznaczny zakaz tego rodzaju w Euro-
pie formułuje konstytucja Turcji z 1982 r. (art. 24), która, zapewniając każdemu 
prawo do wolności sumienia, wyznania oraz przekonań, zarazem zabrania wyko-
rzystywania i nadużywania religii lub rzeczy świętych w celu oparcia, choćby 
częściowo, podstawowego porządku społecznego, ekonomicznego, politycznego 
i prawnego państwa na dogmatach religijnych. W szerszym ujęciu zakaz taki 
przewidują konstytucje Federacji Rosyjskiej z 1993 r., Kazachstanu z 1995 r. 
oraz Ukrainy z 1996 r., ustanawiając kategoryczny zakaz uzurpacji władzy pań-
stwowej m.in. przez organizacje społeczne, w tym związki wyznaniowe. Swo-
istą formułą zakazu angażowania się związków wyznaniowych w działalność 
polityczną jest zakaz tworzenia partii o charakterze religijnym. Współcześnie 
zakaz tego rodzaju przewidują m.in. konstytucja Bułgarii z 1991 r. (art. 11 ust. 4) 

42 Konstytucja Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad z 1918 r. pozbawiała 
praw wyborczych „zakonników i władze duchowne kościołów i kultów religijnych”, kwalifikując 
ich a priori jako przeciwników nowego reżimu. Restrykcje te utrzymała konstytucja Rosyjskiej 
Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Sowieckiej z roku 1925. Na jej wzór ograniczenia wpro-
wadzały ustawy zasadnicze innych republik sowieckich. Podobnie konstytucja Mongolskiej Re-
publiki Ludowej z 1924 r. pozbawiała praw wyborczych wyższe duchowieństwo lamaickie. Także 
twórcy konstytucji meksykańskiej z 1917 r. upatrywali w duchowieństwie przeciwników politycz-
nych, skoro w szczególności pozbawili księży biernego i czynnego prawa wyborczego.

43 Zgodnie z Kan. 287 § 2 duchowni nie mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych 
ani w kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że – zdaniem kompetentnej władzy kościelnej 
– będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub rozwój dobra wspólnego.
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oraz Kazachstanu z 1993 r. (art. 5). Jest to prawdopodobnie próba zapobieżenia 
rozwojowi fundamentalizmu islamskiego. Ustrojodawca portugalski natomiast 
w 1976 r. ustanowił bardziej subtelne ograniczenia. Wyklucza bowiem używanie 
przez partie polityczne oraz związki zawodowe, przy zachowaniu ich autonomii 
programowej, m.in. nazw zawierających określenia związane z jakąkolwiek reli-
gią lub kościołem oraz emblematów, które mogą być mylone z symbolami religij-
nymi. Według orzecznictwa portugalskiego Trybunału Konstytucyjnego zakaz 
konstytucyjny ma na celu uniemożliwienie wszelkich naruszeń dobrej wiary 
obywateli i zagwarantowanie warunków przejrzystości ich udziału w życiu poli-
tycznym, wyłączając możliwość lekceważenia religii lub kościołów oraz chroniąc 
zasadę państwa niewyznaniowego i wolność sumienia44. 

Niekiedy ustrojodawca wskazuje na szczególne aspekty odrębności organiza-
cyjnej państwa i związków wyznaniowych. Konstytucja Belgii z 1831 r., statuując 
swoisty system oddzielenia państwa od związków wyznaniowych, stanowi, że 
„Państwo nie ma prawa interweniować ani w mianowanie, ani we wprowadzanie 
na urząd duchownych jakiegokolwiek wyznania, jak też zabraniać im utrzymy-
wania kontaktów ze swymi przełożonymi lub publikowania swych aktów; w tym 
ostatnim przypadku stosuje się zwykłe zasady odpowiedzialności w dziedzinie 
prasy i publikacji”45. Belgijski system relacji państwo – związki wyznaniowe 
można scharakteryzować jako rozdział selektywny46. 

Odrębność organizacyjna związków wyznaniowych wobec państwa służy 
ich wewnętrznej samorządności, niezależności. Na ów komponent idei państwa 
świeckiego zwraca uwagę konstytucja Słowacji z 1992 r., stanowiąc, że „Kościoły 
i wspólnoty religijne zarządzają samodzielnie swoimi sprawami, zwłaszcza usta-

44 E. Brito, J. de Sousa, Orzecznictwo konstytucyjne w dziedzinie wolności wyznaniowej 
w Portugalii, mps. powiel., Archiwum Trybunału Konstytucyjnego, s. 15. 

45 Zarazem jednak zgodnie z konstytucją „[ś]lub wyznaniowy winien być poprzedzony ślu-
bem cywilnym, z wyjątkiem przypadków, które w razie potrzeby określi ustawa” – zob. http://libr.
sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia.html (15.12.2015).

46 Podobne gwarancje, ale jedynie dla Kościoła Katolickiego, formułuje konstytucja Luk-
semburga z 1868 r. Zgodnie z art. 22 tegoż aktu „[i]ngerencja państwa w powoływanie i obejmo-
wanie stanowisk przez zwierzchników wspólnot kościelnych, tryb powoływania i odwoływania 
pozostałych duchownych, swoboda komunikowania się jednych i drugich ze swoimi przełożonymi 
i publikowania swoich aktów, oraz stosunki Kościoła z państwem są przedmiotem umów podle-
gających przedłożeniu Izbie Deputowanych w zakresie przepisów, które wymagają jej interwen-
cji” – zob. http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/luksemburg.html (15. 12. 2015). W sumie można 
rzeczone gwarancje uznać pod względem proceduralnym za lepsze niż przewidziane przez ustro-
jodawcę belgijskiego, ponieważ ingerencja państwa w sferę organizacyjną Kościoła Katolickiego 
została uzależniona od w istocie jego zgody wyrażonej w formie umowy. Trudno jest wszakże 
w świetle ustawy zasadniczej zaliczyć Luksemburg do państw laickich (świeckich). Podczas re-
ferendum konstytucyjnego w czerwcu 2015 r. obywatele opowiedzieli się przeciwko zniesieniu 
finansowania przez państwo uznanych związków wyznaniowych – zob. http://wiadomosci.onet.
pl/swiat/luksemburczycy-w-referendum-przeciw-prawu-glosowania-dla-cudzoziemcow/5jlt88 
(15.12.2015).
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nawiając swoje organy, swoich duchownych, zapewniając naukę religii i zakła-
dając zakonne i inne kościelne instytucje niezależne od organów państwowych” 
(art. 24 ust. 3)47. Bardzo podobne sformułowania zawiera w art. 16 ust. 2 Karta 
Podstawowych Praw i Wolności Republiki Czeskiej z 1992 r.48. Konstytucja Litwy 
z 1992 r. podkreśla niezależność związków wyznaniowych od państwa w sferze 
ściśle konfesyjnej, stanowiąc, że „Kościoły i organizacje religijne bez przeszkód 
głoszą swą naukę, odprawiają obrzędy, mają domy modlitwy, instytucje dobro-
czynne i szkoły przygotowujące duchownych” (art. 43 zd. 3)49. W tym przypadku 
można mówić o wyraźnych gwarancjach wolności kolektywnej praktykowania 
religii.

Niektóre ustawy zasadnicze państw klasyfikowanych jako państwa świeckie 
akcentują autonomię związków wyznaniowych, czyli ich prawo do samodzielnego 
tworzenia i rządzenia się własnym prawem wewnętrznym. Ustrojodawca litewski 
stanowi jednoznacznie, że „Kościoły i organizacje religijne bez przeszkód rządzą 
się swymi kanonami i statutami” (art. 43 zd. 4). Konstytucja Rumunii z 1991 r. 
stwierdza, że „Wyznania religijne są wolne i organizują się zgodnie z ich statu-
tami, na warunkach określonych ustawą” (art. 29 zd. 3)50. Bardzo zbliżoną treść 
zawiera art. 31 ust. 4 Konstytucji Mołdawii. Wynika stąd, że autonomia związ-
ków wyznaniowych w państwie świeckim nie ma charakteru absolutnego, nie 
oznacza immunitetu prawnego związków wyznaniowych. Jej granicą jest usta-
wodawstwo (prawo) powszechnie obowiązujące.

Jest wreszcie nieliczna grupa konstytucji europejskich, która ogranicza się do 
zapewnienia związkom wyznaniowym niezależności lub autonomii w relacjach 
z państwem w sposób ogólny, wręcz ogólnikowy, tzn. bez precyzowania przed-
miotu owej niezależności czy autonomii51. Specyficznie określono stosunki 
między państwem a Kościołem Katolickim w konstytucji włoskiej (art. 7), stano-
wiąc, że „Państwo i Kościół katolicki są, każde we własnym zakresie, niezależne 
i suwerenne”52. Należy odnotować, że cytowane postanowienie nie przesądziło 
o świeckim charakterze Republiki Włoskiej. Do 1984 r. współobowiązywało ono 
bowiem z postanowieniem konkordatu laterańskiego z 1929 r., stanowiącym, że 
katolicyzm jest jedyną religią państwa włoskiego.

47 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/slowacja.html (15.12.2015).
48 Zob.: http://swp4.wspolnotapolska.org.pl/prawa_mniejszosci/art/Karta-Podstawowych-Praw-i-

-Wolnosci,16.html (15.12.2015).
49 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/litwa-a.html (15.12.2015).
50 Zob.: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rumunia-2.html (15.12.2015).
51 Zob.: art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., art. 10 ust. 4 konstytucji 

Albanii z 1998 r.
52 Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum. i wstęp Z. Witkowski, Warszawa 2004, s. 58.
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5. ZASADA RÓWNOŚCI ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

O wiele bardziej niż sama konstytucyjna formuła rozdziału państwa i związ-
ków służy urzeczywistnieniu koncepcji państwa świeckiego (laickiego) jurydyza-
cja w ustawie zasadniczej zasady równości związków wyznaniowych, równości 
wobec prawa tych podmiotów czy ich równouprawnienia. Przyjęcie tych norm 
wyklucza nadanie prawnie określonemu wyznaniu lub związkowi konfesyj-
nemu statusu państwowego czy dominującego. Należy odnotować, że powyższe 
zasady nie są często konstytucjonalizowane w państwach europejskich mających 
charakter państw świeckich (laickich). Zasada równości wyznań jest pośrednio 
wyprowadzana z zasady równości obywateli wobec prawa lub zakazu dyskrymi-
nacji z powodów religijnych. Różnie jest artykułowana przez ustrojodawcę. Kon-
stytucja albańska z 1998 r. stwierdza bezpośrednio, że państwo uznaje równość 
wspólnot religijnych, konstytucje: Chorwacji z 1990 r., Macedonii z 1991 r., Rosji 
z 1993 r., Białorusi z 1994 r., Azerbejdżanu z 1995 r., Czarnogóry z 2007 r. mówią 
o równości wobec prawa. Ustrojodawcy słoweński w 1991 r. oraz polski w 1997 r. 
podkreślili, co zdecydowanie rzadsze, pozytywny aspekt omawianej zasady, 
deklarując równouprawnienie wspólnot wyznaniowych. Wyjątkowo mocno 
podkreśla zasadę równości związków wyznaniowych ustrojodawca serbski. 
W art. 44 konstytucji z 2006 r. dwukrotnie wyraża bezpośrednio zasadę równości 
kościołów i wspólnot religijnych. Owa równość wiąże się zarazem z gwarancjami 
takiej samej wolności dla wymienionych podmiotów w dziedzinach: organizacji 
ich struktur wewnętrznych, w sprawach religijnych, w wykonywaniu obrzędów 
w miejscach publicznych, w tworzeniu i zarządzaniu szkołami religijnymi, insty-
tucjami społecznymi i religijnymi. 

Orzecznictwo konstytucyjne odrzuca z reguły bezwzględny egalitaryzm, 
pojmuje go w sposób relatywny. Niemiecki Związkowy Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że „Ustawa Zasadnicza nie nakazuje, aby państwo schematycznie 
jednakowo traktowało wszystkie wspólnoty religijne”53, a belgijska Rada Stanu 
w 1966 r. uznała, że równouprawnienie wyznań nie oznacza, że ten sam status ma 
być stosowany do wszystkich wyznań54. Nawet we francuskim systemie relacji 
państwo – związki wyznaniowe, który jest systemem ścisłego równouprawnie-
nia wyznań, stwierdza się, że to równouprawnienie nie jest de facto taką ścisłą 
równością55. Niekiedy konstytucja dopuszcza różnicowanie statusu związków 

53 D. Hömig, W. Hassemer, Orzecznictwo sądów konstytucyjnych w dziedzinie wolności wy-
znania. Krajowy raport Niemiec na XI Konferencję Europejskich Sądów Konstytucyjnych, 17–21 
maja [1999 r.] w Warszawie, mps. powiel., Archiwum Trybunału Konstytucyjnego, s. 14, nlb.

54 H. Boel, E. Cerexhe, Orzecznictwo konstytucyjne w sprawach religijnych. Referat belgij-
ski, mps. powiel., Archiwum Trybunału Konstytucyjnego, s. 28.

55 Orzecznictwo konstytucyjne w sprawach wolności religijnej oraz system wyznań i swobo-
dy wyznaniowej we Francji…, s. 44–45.
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wyznaniowych. Niemiecka ustawa zasadnicza wyróżnia związki wyznaniowe 
posiadające osobowość prawa publicznego, co oznacza posiadanie prawa do tzw. 
podatku kościelnego, oraz konfesje nieposiadające tej cechy. W konstytucji litew-
skiej odnajdujemy bardziej rozbudowaną gradację. Dzieli ona związki wyzna-
niowe na uznane i nieuznane oraz wyróżnia tzw. tradycyjne kościoły i organizacje 
religijne Litwy56. Wyraźną aprecjację Kościoła Katolickiego zakłada konstytucja 
włoska z 1947 r., przewidując relacje państwa z tym Kościołem na zasadach swo-
istej równorzędności (zob. art. 7), odmiennie niż stosunki z pozostałymi związ-
kami wyznaniowymi, dla których wyraźnie wskazano włoski porządek prawny 
jako granicę swobody działalności (zob. art. 8). Najsłabszą formą aprecjacji jed-
nego ze związków wyznaniowych jest wymienienie go z nazwy przez konstytu-
cję, ale bez przyznawania mu szczególnych uprawnień materialnoprawnych. Ma 
to miejsce np. w konstytucji Hiszpanii z 1978 r. (art. 16 ust. 3) oraz w konstytucji 
polskiej z 1997 r. (art. 25 ust. 4). Wydaje się, że – zgodnie ze standardami prawno-
międzynarodowymi – granicą dopuszczalnego zróżnicowania statusu prawnego 
związków wyznaniowych powinien być zakaz dyskryminacji ze względu na reli-
gię lub światopogląd. W państwie świeckim każdej grupie religijnej powinna być 
zapewniona możliwość prawnego istnienia.

6. NEUTRALNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA PAŃSTWA

Współcześnie za najistotniejszą cechę państwa laickiego (świeckiego) należy 
uznać jego neutralność światopoglądową. Neutralność (od łac. neutralis) seman-
tycznie oznacza obojętność, bezstronność państwa, które powinno zachować 
„równą odległość” w stosunku do wszystkich występujących w społeczeństwie 
postaw światopoglądowych. Ugruntowanie analizowanej zasady ustrojowej 
w Europie to przede wszystkim rezultat orzecznictwa sądów konstytucyjnych 
oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zasada neutralności światopo-
glądowej państwa (władz publicznych) rzadko podlega bezpośredniej jurydyza-
cji w konstytucjach państw naszego kontynentu57. Konstytucja Albanii z 1998 r. 

56 Zob. szerzej: J. Kuznecoviene, Państwo i kościół na Litwie, [w:] Państwo i kościół w kra-
jach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, Wrocław 2007, s. 219–221. Podobnie w Austrii panuje 
„zasada równego (parytetowego) uznania”, w prawie państwowym nie ma zasady „absolutnie” 
równego traktowania towarzystw religijnych. Parytet w prawie materialnym dopuszcza zróżni-
cowanie pod warunkiem „merytorycznego uzasadnienia”, które może zwłaszcza wynikać z cech 
szczególnych danego związku wyznaniowego – zob.: G. Kucsko-Stadlmayer, Raport krajowy Au-
strii. Sytuacja prawna w kwestii wolności sumienia, mps. powiel., Archiwum Trybunału Konsty-
tucyjnego.

57 Zasada neutralności państwa wobec religii została pierwszy raz bezpośrednio wyrażona 
w konstytucji Republiki Malgaskiej z 1960 r. W art. 2 czytamy m.in.: „Stwierdza ona [Republika 
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w art. 10 ust. 2 stanowi, że państwo jest neutralne w sprawach wiary i sumienia 
oraz gwarantuje wolność ich ekspresji w życiu publicznym. Konstytucja Kosowa 
z 2008 r. wskazuje natomiast na bezpośredni związek świeckości państwa i jego 
neutralności światopoglądowej, stwierdza bowiem w art. 8: „Republika Kosowa 
jest państwem świeckim i neutralnym w sprawach wierzeń religijnych”58. Ustro-
jodawca polski głosi z kolei, że władze publiczne zachowują bezstronność w spra-
wach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, gwarantując 
swobodę ich wyrażania w życiu publicznym (art. 25 ust. 2). Wykładnia językowa, 
a przede wszystkim historyczna terminu „bezstronność” nakazuje traktować go 
jako synonim terminu „neutralność”59. 

Z neutralnością światopoglądową państwa wiąże się neutralność szkolnictwa 
publicznego i odrzucenie w warunkach pluralizmu oświatowego modelu publicz-
nej szkoły wyznaniowej. Państwo nie może, jak stwierdził w 1976 r. ustrojodawca 
portugalski, opracowywać programów edukacyjnych i kulturalnych, kierując się 
jakimikolwiek dyrektywami filozoficznymi, estetycznymi, politycznymi, ideolo-
gicznymi bądź religijnymi. Według konstytucji belgijskiej natomiast neutralność 
zakłada respektowanie koncepcji filozoficznych, ideologicznych lub religijnych 
rodziców i uczniów. Jednakże w opinii z 1989 r. włoskiego Sądu Konstytucyjnego, 
zbieżnej z przytoczonym wyżej stanowiskiem polskiego Trybunału Konstytucyj-
nego z 1991 r., zasada laickości państwa „nie zakłada obojętności państwa wobec 
religii, ale nakazuje państwu stworzenie gwarancji wolności religijnej w syste-
mie pluralizmu wyznaniowego i kulturalnego”60. Dostrzegalne jest, zwłaszcza 
w obliczu przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej, zjawisko 
odchodzenia od czysto laickiego charakteru szkoły państwowej, charakterystycz-
nego w znacznej mierze dla ustrojodawstwa wprowadzającego system rozdziału 
w pierwszej połowie minionego wieku61.

Malgaska – przyp. P. B.] swoją neutralność wobec różnych religii. Państwo i Kościoły korzystają 
z autonomii w odpowiednich dziedzinach. Zakazane jest wszelkie ingerowanie w dziedzinę, która 
do nich nie należy”. Ustrojodawca malgaski nie zachował się przy tym konsekwentnie, ponie-
waż przewidział zarazem obligatoryjną przysięgę prezydenta państwa z elementami religijnymi 
(art. 9) – zob.: Konstytucje państw afrykańskich, t. II, oprac. i wstęp L. Gelberg, Warszawa 1965, 
s. 118–121.

58 Zob.: http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Constitution1%20of%20the%20Re-
public%20of%20Kosovo.pdf (17.12.2015).

59 Wyczerpującą analizę konstytucyjnej zasady bezstronności światopoglądowej władz pu-
blicznych w prawie polskim przeprowadził W. Brzozowski w monografii: W. Brzozowski, Bez-
stronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011.

60 L. Garlicki, Wolność sumienia i wyznania…, s. 44.
61 Por. np.: art. 3 ust. IV konstytucji Meksyku z 1917 r.; art. 124 konstytucji ZSRR z 1936 r.; 

art. 55 konstytucji Kuby z 1940 r.; art. 201 konstytucji Salwadoru z 1950 r.



 PAŃSTWO LAICKIE W ŚWIETLE DOROBKU... 55

7. WSPÓŁDZIAŁANIE PAŃSTWA I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

Świeckość państwa nie wymaga, aby ignorowało ono związki wyznaniowe 
jako uczestników życia społecznego. Państwo laickie może, a nawet powinno 
podejmować współdziałanie czy wręcz współpracę w sprawach o charakterze 
ogólnospołecznym, takich jak pomoc społeczna, ochrona zabytków itp. Współ-
działanie czy współpracę państwa i związków wyznaniowych przewiduje ustro-
jodawca: polski (art. 25 ust. 3), albański (art. 10 ust. 4) i hiszpański (art. 16 ust. 3). 
Pomoc państwa dla związków wyznaniowych w niektórych aspektach ich dzia-
łalności przewidują konstytucje: Chorwacji (art.41), Rumunii (art. 29 ust. 5) oraz 
Mołdawii (art. 31 ust. 5).

Z zasadą świeckości państwa nie koliduje zapewnienie przezeń opieki dusz-
pasterskiej w państwowych instytucjach o charakterze zamkniętym, takich jak 
siły zbrojne, zakłady karne, skoszarowane jednostki policji, szpitale czy domy 
opieki. Wydaje się natomiast, że duchowni pełniący posługę w powyższych 
instytucjach, ze względu na konieczność utrzymania rozdziału instytucjonal-
nego państwa i związków wyznaniowych, nie powinni posiadać statusu funk-
cjonariuszy państwowych. Co najwyżej mogliby być zatrudnieni na podstawie 
takiego samego stosunku pracy jak pracownicy cywilni. Ustrojodawca niemiecki 
przewiduje dopuszczenie związków wyznaniowych do odprawiania czynności 
religijnych w wojsku, szpitalach, więzieniach i innych zakładach publicznych 
stosownie do odpowiednich potrzeb ludności, z wyłączeniem jednak wszel-
kiego przymusu62. Podobnie konstytucje: Rumunii z 1991 r. i Mołdawii z 1994 r. 
gwarantują wyznaniom religijnym ułatwienie wsparcia religijnego w wojsku, 
w szpitalach, w zakładach karnych, w domach starców czy w sierocińcach. Ich 
zniesienie sygnalizowałoby przyjęcie przez państwo nie polityki neutralności, 
lecz wrogości wobec religii63. 

System rozdziału nie wyklucza pewnej interferencji funkcjonalnej państwa 
i związków konfesyjnych. Kontynuując tradycje historyczne oraz uznając rolę 
społeczną dwóch wielkich Kościołów: katolickiego i ewangelickiego64, niemiecka 
Ustawa Zasadnicza przyznała związkom wyznaniowym o charakterze publiczno-
prawnym prawo pobierania podatków na podstawie cywilnych list podatkowych. 
Tak zwany „podatek kościelny” (Kirchensteuer) jako „podatek członkowski” jest 
zatem egzekwowany przez państwowe organy finansowe65. Współcześnie odstęp-
stwa od zasady separacji funkcjonalnej są uzasadniane dążeniem do zapewnienia 

62 Zob.: utrzymany w mocy art. 141 konstytucji weimarskiej z 11 sierpnia 1919 r.
63 R. Gordis, Separation – Theory and Practice, „Religion and the Public Order” 1963, 

s. 332–333, 335. 
64 Por.: W. Pięciak, Kryzys wiary czy kryzys systemu?, Warszawa 1999, s. 39–50.
65 Wyjątek stanowi Bawaria, gdzie ściąganiem podatku zajmują się urzędy kościelne; zob.: 

P. Leszczyński, O stosunkach państwo – Kościoły w Niemczech, „Res Humana” 1997, nr 6, s. 11–12.
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pełnej realizacji wolności sumienia i wyznania66. Konstytucja litewska w związku 
z tym uznaje kościelną rejestrację małżeństw, przyznając duchownym de facto 
funkcję urzędników stanu cywilnego. Państwo podejmuje się także zapewnienia 
zainteresowanym nauki religii, co wyraźnie dopuszczają ustawy zasadnicze m.in. 
Rumunii, Czech, Niemiec, Belgii, Litwy, Polski czy Turcji. Symptomatyczne 
wydaje się w związku z tym stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 
który, uznając konstytucyjność wprowadzenia nauki religii w szkołach publicz-
nych, stwierdził, że świeckość i neutralność państwa nie tylko nie może być pod-
stawą do wprowadzenia obowiązku nauczania religii w szkołach państwowych, 
ale także nie może oznaczać zakazu takiego nauczania, jeśli życzą sobie tego 
zainteresowani obywatele. Na tym właśnie polega, zdaniem Trybunału, świec-
kość i neutralność państwa. Inne rozumienie tych pojęć oznaczałoby nie neutral-
ność, a ingerencję państwa w wolność sumienia i wyznania obywateli67.

W wielu państwach europejskich obecność pierwiastka religijnego w szkol-
nictwie państwowym (publicznym) to kwestia wciąż wywołująca dyskusje. 
W europejskich państwach świeckich przeważa model fakultatywnej edukacji 
religijnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jest to uzasadniane 
przede wszystkim koniecznością uwzględnienia w procesie edukacji szkolnej 
prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami w sprawach 
religijnych68. Laicki model edukacji szkolnej jest realizowany tylko w kilku pań-
stwach analizowanej grupy. Są to: Francja (z wyjątkiem Alzacji i Lotaryngii), 
Holandia, Słowenia, Ukraina, Białoruś, Rosja i Azerbejdżan69. 

8. ZAKOŃCZENIE

We współczesnej Europie przeważają państwa, które w świetle ich aktów 
ustrojodawczych można zaklasyfikować jako państwa świeckie (laickie) przy-
najmniej w podstawowym znaczeniu tego terminu, czyli jako państwa niewy-
znaniowe. Zasada świeckości państwa nie jest współcześnie wykorzystywana 
w Europie do walki ze związkami wyznaniowymi czy religią w ogóle. Przewa-
żają państwa świeckie w znaczeniu laickości pozytywnej, otwartej, akceptującej 
obecność pierwiastka religijnego w sferze publicznej. Czynnikiem, który przy-
czynił się do upowszechnienia analizowanego rodzaju państwowości, było stano-

66 Por.: J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 193–194. 
67 Orzeczenie z dnia 30 stycznia 1991 r. ( K. 11/90 ).
68 Zob.: np. art. 53 ust. 3 i 4 Konstytucji RP z 1997 r. czy art. 40 konstytucji Litwy z 1992 r. 
69 Por.: Lekcje religii w szkołach publicznych wybranych państw europejskich, „Gość Nie-

dzielny” 2006, nr 36, s. 27. W Rosji i na Białorusi od 2010 r. może być nauczany fakultatywnie 
przedmiot o charakterze niekonfesyjnym „Podstawy kultury prawosławnej”. Jest on prowadzony 
przez nauczycieli świeckich dla starszej młodzieży szkolnej.
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wisko Soboru Watykańskiego II (lata: 1962–1965) oraz papieży posoborowych, 
odrzucające model państwa katolickiego jako model optymalny dla Kościoła 
Katolickiego70. Innym czynnikiem sprzyjającym popularyzacji idei państwa 
świeckiego (niekonfesyjnego) jest zapewne rozwój doktryny wolności i praw 
człowieka. Wyrazem tego procesu jest zwłaszcza Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPCz) z 1950 r. oraz sformułowane na 
jej podstawie orzecznictwo w sprawach wyznaniowych Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu. Obowiązek zachowania bezstronności przez wła-
dze publiczne w sprawach religijnych, to jedna z zasadniczych i trwałych tez 
orzecznictwa strasburskiego w związku z art. 9 EKPCz, gwarantującym wolność 
myśli, sumienia i wyznania71. Trend w kierunku odchodzenia od modelu państwa 
wyznaniowego jest wyraźny, zwłaszcza w państwach nordyckich. 

Nie ma powszechnie przyjętej w praktyce politycznej i ustrojowej szczegó-
łowej koncepcji państwa laickiego (świeckiego)72. W Europie od ponad stu lat 
podlega ona ewolucji warunkowanej zarówno przez czynniki partykularne cha-

70 W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym stwierdzono m.in.: 
„Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne i autonomiczne. 
Obydwie jednak wspólnoty, choć z różnego tytułu, służą powołaniu jednostkowemu i społecz-
nemu tych samych ludzi. Tym skuteczniej będą wykonywać tę służbę dla dobra wszystkich, im 
lepiej będą rozwijać między sobą zdrową współpracę uwzględniając także okoliczności miejsca 
i czasu. […] Nie pokłada [Kościół – przyp. P. B.] jednak swoich nadziei w przywilejach ofia-
rowanych mu przez władzę państwową; co więcej, wyrzeknie się korzystania z pewnych praw 
legalnie nabytych, skoro się okaże, że korzystanie z nich podważa szczerość jego świadectwa, 
albo że nowe warunki życia domagają się innego układu stosunków. Kościół winien mieć jednak 
zawsze i wszędzie prawdziwą swobodę w głoszeniu wiary, w uczeniu swojej nauki społecznej, 
w spełnianiu nieskrępowanie wśród ludzi swego zadania, a także w wydawaniu oceny moralnej 
nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych, kiedy domagają się tego podstawowe prawa 
osoby lub zbawienie dusz, stosując wszystkie i wyłącznie te środki, które zgodne są z Ewangelią 
i dobrem powszechnym według różnorodności czasu i warunków”, Sobór Watykański II. Kon-
stytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1967, s. 604. Z kolei w Dekrecie o działalności misyjnej 
Kościoła znalazła się o wiele bardziej jednoznaczna deklaracja, że Kościół „w żadnym wypadku 
nie chce wtrącać się w rządy ziemskiego państwa. Nie żąda dla siebie żadnej prerogatywy oprócz 
tej, aby pomocą Bożą mógł służyć miłością i wiernym posługiwaniem” (Sobór Watykański II…, 
s. 448). Państwo świeckie zaakceptował wprost papież Paweł VI, stwierdzając w 1968 r.: „Kościół 
dzisiejszy nie boi się uznać wartości świata świeckiego, […] nie boi się potwierdzić tego, co już 
otwarcie przyznał – słusznej i zdrowej świeckości państwa za jedną z zasad doktryny katolickiej” 
(zob.: M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, s. 110). 

71 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I: Komentarz do 
artykułów 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010, s. 560.

72 Guy Haarscher wyróżnił dwie odmiany laickości państwa: tzw. laickość twardą, charakte-
ryzującą się przede wszystkim absolutyzacją rozdziału (separacją) państwa i kościoła oraz tzw. 
laickość otwartą (szeroką), której zasadniczą cechą miałaby być neutralność państwa w sprawach 
religijnych czy niedyskryminacja z powodów religijnych. Jako przykład realizacji pierwszej kon-
cepcji laickości wskazana została Francja (z wyjątkiem Alzacji i Lotaryngii), natomiast jako przy-
kład tzw. laickości otwartej podaje się Stany Zjednoczone Ameryki – zob.: G. Haarscher, Laic-
kość…, s. 113–120. 
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rakterystyczne dla poszczególnych krajów, jak i przez czynniki uniwersalne – 
paneuropejskie. Wyzwaniem dla koncepcji państwa świeckiego (laickiego) staje 
się współcześnie przede wszystkim fundamentalizm islamski i stanowiąca reak-
cję nań ksenofobia ujawniająca się w wielu społeczeństwach europejskich. Część 
klasy politycznej w państwach Starego Kontynentu na tego rodzaju postawach 
buduje poparcie społeczne dla siebie i swoich partii. Religia znów okazuje się 
narzędziem do mobilizacji elektoratu i uzyskania wpływów politycznych. Zorien-
towany ksenofobicznie elektorat oczekuje nadania państwu znamion etnicznych 
(nacjonalistycznych) lub konfesyjnych. Zasada państwa świeckiego (laickiego) 
jawi się jako bariera dla opisanych wyżej dążeń. Sprzyja ona inkluzywnej wizji 
państwa oraz pluralistycznej koncepcji społeczeństwa. Reasumując, można zary-
zykować przypuszczenie, że utrzymanie ustrojów demokratycznych w Europie 
wiąże się z respektowaniem zasady świeckości państwa, której najważniejszym 
komponentem powinna być jego neutralność światopoglądowa.

SECULAR STATE IN THE LIGHT OF THE DEVELOPMENTS 
OF CONTEMPORARY EUROPEAN CONSTITUTIONALISM

Summary

Today’s Europe is dominated by secular states. The principles of secular state in 
Europe are promoted by the diversity of religious and philosophical population, especially 
by the large percentage of the population of non-believers. The contemporary principle 
of secular state serves no longer to reduce the social significance of religion or religious 
organizations. Secular states frequently interact with religious organizations for general 
public scopes. A way of expressing the principle of secularism in constitutional acts is 
diversified – often it is necessary a complex analysis of the content of the constitution. 
The principle of secular state is directly expressed in Europe in the constitutions of 
approximately 14% of countries. State Secularism is frequently equated with the 
principle of separation between church and state. In Europe, however, there are countries 
that are exceptions to this rule. In total the formula of the separation between church and 
state is expressed in approximately 25% of European constitutions. Often this principle is 
expressed in the constitutions in a veiled form. As the most important feature of a secular 
state is considered the principle of the neutrality of the worldview. However, it is rarely 
explicitly expressed in the European constitutions. It spread rather by the constitutional 
court decisions and the statements of legal doctrine.
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THE COMPETITIVENESS OF POLISH AGRICULTURE 
IN THE NEW FINANCIAL PERSPECTIVE

The starting new financial perspective linked with assistance deriving from 
European funds for Polish agriculture poses new challenges for potential beneficiar-
ies. Besides the pro-environment element related to the so-called greening policy1, 
one of the basic features of distributed aid is still to increase competitiveness2 of 
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1 B. Jankowski, Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na ochronę środowiska, „Studia Iu-
ridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, p. 515–525; B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty 
wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Bia-
łystok 2012, p. 253; A. Niewiadomski, Problematyka prawna rekompensat za ustanowienie formy 
ochrony przyrody – obszarów Natura 2000 na obszarach wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, 
Vol. XII, Białystok 2014, p. 67; S. Prutis, Regulacje prawne produkcji ekologicznej w rolnictwie 
polskim, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. XI, Białystok 2013, p. 39–59.

2 W. Poczta, P. Siemański, Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej, Poznań 2010, p. 11; A. Woś, Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, War-
szawa 2001; K. Meredyk, Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, [in:] Kon-
kurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, eds. J. Bossak, W. Bień-
kowski, Warszawa 2001; M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, New york 1990, 
for: R. J. Stimson, R. R. Stough, R. H. Roberts, Regional Economic Development. Analysis and 
Planning Strategy, Berlin 2006, s. 207; J. Bossak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki 
polskiej – ujęcie instytucjonalne, [in:] H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Konkuren-
cyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Białystok 2000; 
M. Słodowa-Hełpa, Konkurencyjność – główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno-żywnościo-
wego w zintegrowanej Europie, [in:] Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europej-
skiej, ed. Z. W. Puślecki, M. Walkowski, Poznań 2004.
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agriculture relative to other sectors of the economy3. In the case of Poland, increasing 
national competitiveness will also concern undertaking competition by Polish agri-
cultural producers on the European market. 

Already in 20124, by analysing the current functioning of agricultural subsi-
dies from European funds, we pointed out that these funds cause an increase in 
regional competitiveness in the agricultural sector5. Even then we emphasized that 
some of the activities under the Rural Development Programme 2007–2013 do not 
in fact serve to improve competitiveness, but they are a maintenance mechanism 
for Polish farmers6. A typical example subjected to legal and economic analysis, 
which demonstrated this thesis, was the effectiveness of structural pensions7. In 
this regard, most of the funds allocated to help farmers who have expressed their 
intention to phase out agricultural activities were spent on current needs and did 
not contribute to significant investments in the agricultural sector. We appealed 
to review the economic efficiency of specific activities in the new financial per-
spective and to leave only those that have a significant impact on the level of 
competitiveness of Polish agriculture. 

The assistance programmes for the years 2014–2020 implemented since 2014 
seem to realize this postulate only in part. The choice of legal mechanisms in the 
new financial perspective is not always aimed only at improving the competitive-
ness of farming activities8 but it significantly affects the environment or social 
structure of rural areas. It is true that the most cost-intensive activities and those 
that do not have a major impact on increasing competitiveness were dropped, 
such as the structural pensions mentioned above, but there are still legal mecha-
nisms which should be further developed not only in terms of legislation, but also 
in-depth economic analyses9. It is worth mentioning the submeasure 6.5 indicated 

3 P. Czechowski, Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do pra-
wa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

4 W. Poczta, Change in Agriculture with Particular Focus on Structural Transformations, 
[in:] J. Wilkin, I. Nurzyńska, Rural Poland 2012 Rural Development Report, Warszawa 2012.

5 A. Z. Nowak, A. Niewiadomska, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, 
Białystok 2012, p. 307–325; P. Czechowski, A. Niewiadomski, Wpływ funduszy strukturalnych na 
wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – aspekty prawne, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, 
Białystok 2012, p. 326–334.

6 See also P. Cichalewska, S, Brodecki, Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007–2013 na konkurencyjność polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 
2012, p. 355–365.

7 B. Tańska-Hus, Renty strukturalne jako instrument poprawy struktury obszarowej rolnictwa 
i przyśpieszenia wymiany pokoleń, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, p. 404–423.

8 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego w związku 
z nabyciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, Vol. VII, 
p. 30–45; B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty…, p. 251–264.

9 A. Niewiadomska, A. Niewiadomski, Structural Funds of Polish Agriculture, „World 
Academy of Science, Engineering and Technology” 2012, issue 71, p. 1804–1810.
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in the Rural Development Programme 2014–2020 – Payments to farmers eligible 
for the system for small farms, who permanently donated their farms to another 
farmer, which in its mechanism appears to be similar to the mentioned structural 
pensions. 

The question is how the new legal mechanisms10, in a relatively rapidly chang-
ing economic environment, will affect Polish agriculture? Will further subsidies 
lead to a significant increase in the competitiveness of this economy sector? It 
should also be emphasized that the directions of changes of the Common Agri-
cultural Policy indicated in 2013 allow to state that the funds allocated to agri-
culture in such an amount are already the last chance to change the way in which 
agricultural activities are done and to increase its profitability11. It is worth look-
ing at the individual activities of RDP in terms of implementation of the goal to 
raise competitiveness of not only the entire agricultural sector but also individual 
farms12. The following overview of selected legal problems in specific activities 
is only a contribution to the broader discussion on the economic and legal state 
of Polish agriculture in the European context13. Has the Common Agricultural 
Policy14 realized in Poland for almost 12 years been bringing the expected results 
and moving agricultural income closer to the Community level?

Improving competitiveness is also one of the declared objectives of the CAP 
reform. In the Message from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee of Regions “CAP until 
2020: meeting the challenges of the future associated with food, natural resources 
and territorial aspects”15 it was indicated as follows: “Improving the competi-
tiveness of the agricultural sector and enhancing its qualitative share in the food 

10 E. Tomkiewicz, M. Bocheński, Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 
2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, 
p. 239–250.

11 J. Stoksik, Wybrane zagadnienia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w dzie-
dzinie Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, p. 424–442; 
B. Jeżyńska, R. Pastuszko, Pakiet legislacyjny WPR 2014–2020 w świetle podstaw prawa UE 
i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Biuro Analiz i Dokumentów, OE – 
186, 2012.

12 D. Łobos-Kotowska, Charakter prawny odmowy przyznania środków z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, vol. VII, Biały-
stok 2009, p. 179–191; T. Kurowska, Założenia konstrukcyjne umowy przyznania pomocy z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, 
Vol. VII, Białystok 2009, p. 163–178; S. Prutis, Dobór instrumentów prawnych służących wspar-
ciu rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, vol. VII, Białystok 2009, p. 192–203; 
P. Wojciechowski, Odpowiedzialność administracyjna i karna beneficjentów pomocy z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, p. 281–306.

13 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne, „Studia 
Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, p. 227–238.

14 A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [in:] Prawo rolne, ed. P. Cze-
chowski, Warszawa 2011, p. 97–100.

15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0672.
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chain, as the agricultural sector is characterized by high dispersion in comparison 
with other sectors of the food chain, which are organized better and therefore have 
a greater bargaining power. Furthermore, European farmers must face competi-
tion from world markets and at the same time they are forced to comply with the 
high standards associated with the objectives of environmental protection, food 
safety and its quality as well as animal welfare, which are required by the people 
of Europe”. This means that improving competitiveness is to be connected to 
both increasing food safety16 as well as with the requirements for environmental 
protection17 in agricultural production. 

It needs to be noted at the outset that the combination of all these elements 
can slow down the process of raising competitiveness for European farmers, in 
relation to their competitors from countries such as the USA or China18. It should 
be considered today whether the stringent requirements for farmers in the Euro-
pean Union correspond to the needs of meeting the challenges posed outside the 
Community19. 

The Polish Rural Areas Development Programme (PRDP) identifies 14 basic 
measures20 which are funded under the programme. Only some of them can be 

16 A. Woś, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego, [in:] Ana-
liza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2002 roku, War-
szawa 2003.

17 Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009; Uwarunkowania 
ochrony środowiska: aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, ed. E. Czech, Warszawa 2006; 
A. Niewiadomski, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. XI, Białystok 2013, p. 293–304; R. Wojciechowski, Spo-
łeczno-polityczne i ekonomiczne aspekty realizacji polityki ekologicznej, [in:] Administracja pu-
bliczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, eds. M. Górski, 
D. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2012, p. 87–98.

18 J. Biernat, Polska gospodarka w świetle niektórych kryteriów oceny konkurencyjności go-
spodarki, [in:] Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską 
i globalizacji, ed. J. Staszewski, Warszawa 2004.

19 B. Wieliczko, Mechanizmy oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyjność 
polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, p. 443–457; P. Wojcie-
chowski, Postępowanie dotyczące przyznawania pomocy finansowej w ramach działań objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Studia Iuridica Agraria”, Vol. X, Białystok 2012, 
p. 335–354.

20 They include: M01 – Transfer of knowledge and information; M02 – Consulting services, 
services in the field of farm management and services for replacements; M03 – Quality schemes 
for agricultural products and foodstuffs; M04 – Investments in fixed assets; M05 – Restoring 
agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophes and introducing 
appropriate preventive measures; M06 – Development of households and businesses; M07 – Basic 
services and village renewal in rural areas; M08 – Investments in the development of forest areas 
and improvement of the vitality of forests; M09 – Creating groups and producer organizations; 
M10 – Agri-environmental-climatic operations; M11 – Organic farming; M13 – Payments to areas 
facing natural or other specific constraints; M16 - Cooperation; M19 – Support for local devel-
opment within the framework of the LEADER initiative (RLKS – local development led by the 
community).
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considered as such that can significantly increase the competitiveness of Polish 
agriculture. They pursue quite hierarchically defined objectives – priorities such 
as easier transfer of knowledge and innovation in agriculture, forestry and rural 
areas; improving the competitiveness of all types of farming and increasing the 
profitability of farms; improving the organization of the food chain and promot-
ing risk management in agriculture; restoring, preserving and enhancing ecosys-
tems dependent on agriculture and forestry; promoting the effective management 
of resources and transition to a low-emission economy and one that is resilient to 
climate change in the sectors: agriculture, food and forestry, as well as increasing 
social inclusion, reducing poverty and promoting economic development in rural 
areas21. This means that in the current financial perspective, the improvement of 
competitiveness is only the second priority. Of course one should keep in mind 
here that in the broad meaning of the concept of competitiveness, each of these 
measures will have an impact on its level. Selected legal instruments which have 
a direct impact on the competitiveness of Polish agriculture will be presented 
further on in the discussion. 

The main legal instrument, already present in the previous RDP are activities 
that support young farmers. In the RDP 2014–2020 they are contained in the 
measure Development of farms and economic activity. In addition to bonuses 
for young farmers, other submeasures are a bonus for starting a non-agricul-
tural company and restructuring small farms. According to the RDP “support is 
granted in connection with starting an agricultural business. Support concerns 
the development of agricultural activity on a farm, as well as preparation for the 
sale of agricultural products produced on the farm”22. At this stage, the farmer is 
to receive specific aid, after meeting the conditions, in order to be able to under-
take investment activities. 

Further conditions entitling for the use of this instrument include meeting the 
criterion of being a young farmer, that is a person who has not reached 40 years 
of age, has appropriate professional qualifications and for the first time starts an 
agricultural business as the only head of the farm, that is until the date of submis-
sion of the application for aid the person has not been a head of the farm. Linking 
the commencement of agricultural activity with the requirements of the qualifica-
tions is to encourage the professionalization of the farmer profession and raise the 
competitive capacity of such a qualified person to start a business23. 

A legal problem arises already at the second requirement, where the person 
applying for aid should begin organizing the farm before the date of application 

21 http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020 – (1.04.2016).
22 RDP 2014–2020, p. 219.
23 B. Klepacki, Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekono-

miczne gospodarstw rolniczych, Warszawa 2005; T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy in-
tegracyjne w Europie, Warszawa 2000.
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for aid, but not earlier than 12 months before its submission24. The question arises 
how the farmer should acquire funds for organizing the farm before submitting the 
application. Even if he has his own resources or will obtain a preferential credit, 
he’s taking a large financial risk already at the start. Of course, it is connected 
with any kind of business, but some young farmers take it in the perspective of 
obtaining the bonus referred to in the discussed submeasure. The risk would be 
all the greater if the young farmer does not receive aid, then not only he would not 
improve the competitiveness of his business, but may run into financial trouble. It 
is a feature threatening not only the effectiveness of the disbursed funds, but also 
the existential basics of a young farmer. 

Another issue required in the criteria for aid is a requirement for conducting 
the agricultural business personally. It was identified that “head of the farm con-
ducts the agricultural business personally (works on the farm and makes all deci-
sions on the farm), on his own account and on his own behalf, bears the costs and 
enjoys the benefits in relation to the business”25. These regulations correspond to 
e.g. the normative definition of an individual farmer. The problem is the issue of 
verification and control of the personal conduct of the farm. 

Bonus from the discussed measure can’t be granted to a person who was 
awarded a bonus under the measure “Setting up of young farmers” RDP 2007– 
–2013 or for a farm, for which bonus was granted under the measure “Setting up 
of young farmers” RDP 2007–2013, unless aid was granted, but has not been paid 
because of resignation or failure to comply with the conditions resulting from 
the decision to grant aid. This means elimination of a large part of farmers from 
accessing these funds. On the one hand, it should be evaluated positively because 
of the increased number of potential new beneficiaries. On the other hand, entre-
preneurial farmers are excluded from the aid, who have already demonstrated the 
fulfilment of the relevant access criteria. 

In the case of spouses, only one of them can get the bonus, regardless of whether 
they conduct a farm together or separate farms, and the spouse of a young farmer 
meets the conditions. The farmer shall receive help if it has appropriate profes-
sional qualifications resulting from education or work experience in agriculture. 

24 According to the RDP “Organizing a farm starts with the moment when the person ap-
plying for aid has become the owner or took possession of the farm, and ends with the start of 
agricultural business as head of the farm. 

If organizing the farm: 
1) is started by a minor, the period of 12 months is counted from the date of this person coming 

of age; 
2) starts as a result of inheritance, the period of 12 months is counted from the date of obtain-

ing a final court decision on the acquisition of inheritance”. 
25 According to the RDP “The following prove in particular conducting an agricultural busi-

ness as the only head of the farm: registering livestock in order to conduct agricultural business, 
applying for direct payments, applying for financial assistance for farmers under the EU programs 
or national aid, keeping a special department of agricultural production”. 
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According to the RDP, the condition relating to professional qualifications is met, 
if the young farmer has agricultural qualifications, confirmed by an appropriate 
certificate or diploma, or equivalent work experience in agriculture or shall com-
plement professional qualifications (education) within 36 months from the date of 
receipt of the decision to grant assistance. This means that the person who applies 
for assistance can complete his qualifications later. Such a regulation increases 
the availability of potential aid for people who want to get interested in agricul-
tural activity. At the same time it causes that aid can get to the beneficiary who 
will not have qualifications in the initial period to use the allocated funds best. 
It is true that a number of security mechanisms has been provided in case of any 
failures, like the need to present a business plan26 concerning the development of 
the farm, but it must also be made clear that they may be obligations undertaken 
by a person whose knowledge of the agricultural activity can be dramatically 
verified by reality. The question is whether such allocated funds can significantly 
raise the competitiveness of the Polish agricultural sector or will they only help to 
learn the profession for young farmers.

The competitiveness of this assistance funds is also measurable. In the RDP 
it was determined that as a result of the business plan, an increase in economic 
size of the farm by at least 10% will take place. This means that such aid should 
be used in the manner specified in the business plan at the same time bring-
ing the increase in the value of the farm. This increase, in turn, should translate 
into improved competitiveness of the farm and its investment capacity, and thus 
increase the competitiveness of the entire agricultural sector. Practical problem 
remains only to develop criteria for assessing the ex-ante and ex-post value of the 
farm and the impact of the aid on the increase of this value. 

Some help can be an obligation of the beneficiary to start conducting a sim-
plified accounting on the farm not later than on the date of commencement of 
the realization of business plan and to conduct such accounting at least until the 
expiry of the target period. Accounting books in this area can give objective crite-
ria for measurability of the achieved results. However, it needs to be remembered 
that the increase in the economic value of a farm can be affected not only by the 
granted aid, but many external factors. Separating these factors from the assis-
tance funds can be a difficult task when there is a need for a fair assessment of the 
impact of aid on the Polish agriculture. 

26 According to the RDP: the farm specified in the business plan: has agricultural area at least 
equal to the national average, and in the case of farms located in the voivodeship with an average 
lower than the national – at least equal to the voivodeship average, and not more than 300 hectares; 
at least 70% of the minimum size referred to in the preceding point (basic part of the farm), is the 
subject of ownership of the beneficiary, perpetual usufruct or lease of agricultural property of 
the State Treasury or LGU; it has an economic size of not less than 13 thousand EUR and not more 
than 150 thousand EUR. 
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The beneficiary should become a professionally active farmer in the meaning 
of EU rules on direct payments within 18 months from the start of agricultural 
business. Furthermore, he should be subject to social insurance of farmers under 
the Act on social insurance of farmers as a farmer under the law and in full for 
at least 12 months from the date of payment of the first instalment of assistance.

The granted aid should affect the sustainability of the conducted agricultural 
business. In this regard, the beneficiary conducts a farm as the head at least until 
the expiry of the target period. The support granted in the amount of 100,000 PLN 
should affect competitiveness and investment opportunities of a newly created 
farm, provided there is a conducive legal environment. Some risks mentioned 
above may affect the state of distribution of this aid to farmers. According to the 
intended law, one should consider the possibility of clarifying the specific criteria 
of access to help, and in a larger size standardize a method for evaluating the con-
dition of the increase of the economic value of the farm27. 

Another submeasure aimed to improve the competitiveness of the agricultural 
sector are bonuses for starting a non-agricultural company. This form of assis-
tance should result in retraining farmers, whose farms do not achieve satisfactory 
income, and are therefore not able to compete on the market. 

Assistance within the bonus for starting a non-agricultural company may pre-
fer above all innovative investments; carried out by persons who are beneficiaries 
of the measure “Payments to farmers transferring small farms”; carried out by 
persons resident in the poviats with the highest level of unemployment in the 
voivodeship; involving the creation of FTE jobs (does not concern self-employ-
ment); carried out by persons who are qualified in the field of non-agricultural 
activities foreseen in the business plan. Bonuses combine several aspects of possi-
ble assistance. On the one hand, they may prefer entities that permanently get rid 
of the farms, on the other allow non-agricultural activities on farmland. 

Measures such as bonuses for starting a non-agricultural company influence 
the competitiveness of agriculture as much as they eliminate from the market 
entities that are not efficient in terms of profits and investments. Through assis-
tance they allow farmers to take up a different type of business or employment, 
thus affecting the level of competitiveness of the economy. Such an assertion is 
all the more justified that the support is 100,000 PLN. This allows farmers for 
retraining and starting other non-agricultural activities. 

27 Difficulties in this regard were noticed in the RDP: “Difficulties in the confirmation of the 
economic size of the farm in the case of field crops in the absence of the possibility of a detailed 
verification of the type and area of declared crops, due to further simplifications of the rules for 
granting area payments. Difficulties in carrying out inspection activities for all farms for which 
an application for aid was submitted, in particular when the application deadline will prevent 
the confirmation of the structure of crops on the given farm in the time required to handle the 
application. Difficulties in monitoring the successful implementation of the business plan”, RDP 
2014–2020, p. 222–223. 
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Some doubts, also highlighted in the RDP, are caused by the evaluation of 
economic viability of new projects undertaken by farmers. There is a risk whether 
the adopted business plan can be effectively implemented and whether non-agri-
cultural activities will enable the farmer to get by on this new source of income. 
Legal problems start even in the interpretation of the concept of innovations as 
priority actions in this support instrument. It may turn out that the farmer does 
not meet the new challenges and at the end of the program will remain without the 
possibility of farming and without any sources of income from non-agricultural 
activities. Such a threat can cause not only burdens on the state welfare, but also 
adversely affect the competitiveness of the whole economy. 

A reliable assessment of the business plans submitted by the applicants should 
be postulated. The state should also provide the appropriate level of consultancy in 
the scope of planned investments and identify potential hazards and risks, taking 
into account the characteristics and qualifications of the farmer. The appropriate 
assessment of the intended projects at the stage of design will make it possible to 
avoid subsequent bankruptcies for people who benefit from bonuses for starting 
a non-agricultural company and do not achieve their financial effect. 

The financial instrument for Polish agriculture which is connected with high 
hopes due to the agricultural structure is the submeasure Restructuring small 
farms. In accordance with the wording of the RDP “aid is granted for the restruc-
turing of farms in the production of food or non-food agricultural products, as 
well as the preparation for sale of agricultural products produced on the farm. 
Restructuring means fundamental changes in the farm, which are intended to 
improve its competitiveness and increase its profitability through an increase in 
economic size, in particular as a result of changes in the profile of their agricul-
tural production28”. This means not only incentive to specialize in agricultural 
production but also the search for new production solutions which should raise the 
level of profitability of farms and thus contribute to improving competitiveness. 

Aid may be received by a farmer who conducts agricultural activities on the 
territory of the Republic of Poland for commercial purposes; he is an independ-
ent or dependent owner of a farm within the meaning of the Civil Code, with an 
agricultural area at least 1 ha or property used to conduct production in the field 
of special agricultural production within the meaning of the regulations on social 
insurance for farmers; he has a farm with an economic size of less than 10 thou-
sand EUR; he submits a business plan for the restructuring of the farm. As in pre-
vious aid instruments, one of the key roles is played by the business plan, which 
is the axis of restructuring such a small farm. 

It is assumed that as a result of implementing a business plan, there should be 
an increase in economic size to at least 10 thousand EUR, while the increase must 
be at least 20% of the initial value. Achieving such growth can be a problem given 

28 PROW 2014–2020, p. 233.
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the current economic and political factors independent of the farmer. There is also 
the problem of the criteria of measurability of this growth, seen in the RDP29. 

The preferred criteria for the selection of entities to which aid will be directed 
is the type of planned production (e.g. organic production), economic size of the 
farm, the impact of the implementation of cross-cutting objectives, the complex-
ity of the business plan, processing of agricultural products produced on the farm, 
participation in organized forms of cooperation of agricultural producers, pro-
fessional qualifications of the farmer. The amount of the support possible to be 
obtained is 60,000 PLN. This amount may be a threat to the successful implemen-
tation of the entire operation. It may be simply too low in view of the purchase of 
expensive and specialized equipment required e.g. for processing products pro-
duced on the farm. 

The amount of support can reduce not only the interest in this action, but also 
destroy any implemented business plans. It seems that for their rational imple-
mentation, an average farmer will need larger amounts. In this regard, various 
assistance possibilities from the state arise, like loans at preferential rates, provid-
ing technical, legal, accounting assistance. 

The above analysis of selected legal measures affecting the competitiveness 
of Polish agriculture in the coming years allows for a moderate assessment of the 
planned activities. The current stage of issuing executive regulations and car-
rying out the recruitment requires intensive work on the possible correcting of 
some problematic issues indicated above. It is also a time that will allow both to 
make initial assessments, as well as medium-term assessments of effectiveness 
of the granted assistance. 

The importance of legal aid should be noted, which the farmers should receive 
from specialized entities. The complicated system of Polish agricultural law, and 
in particular European agricultural law has a significant impact on the competi-
tiveness of Polish agriculture. This process can be affected by the lack of knowl-
edge about the rights and obligations of the potential beneficiaries of assistance. 
A farmer who does not have knowledge about existing procedures and respon-
sibilities that is associated with the obtained support could lose more than gain 
from the received assistance. 

It is worth to rethink individual actions and sub-actions identified in the RDP 
in terms of their effectiveness in improving the competitiveness of Polish farmers. 
We propose that along with this program national support measures are developed 

29 RDP 2014–2020, p. 235: “Difficulties in the confirmation of the economic size of the farm 
in the case of field crops in the absence of the possibility of a detailed verification of the type 
and area of declared crops, due to further simplifications of the rules for granting area payments. 
Difficulties in carrying out inspection activities for all farms for which an application for aid was 
submitted, in particular when the application deadline will prevent the confirmation of the struc-
ture of crops on the given farm in the time required to handle the application”. 
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regarding the preparation of applications, or getting help in the possession of own 
contribution (of course while maintaining the rules relating to state aid and de 
minimis help), e.g. for organizing the farm by a young farmer. Such actions can 
significantly help Polish farmers to compete with farmers from other EU coun-
tries. This will also help in the long run to build a national agricultural policy and 
legal instruments that can help in its implementation. Due to the uncertainty of 
directions of future reforms of the CAP it can be a legitimate move, which will 
prepare the Polish agricultural administration to function in conditions of much 
lower or non-existent agricultural support from European funds. Such a scenario 
should be considered also today, four years before the end of the current financial 
perspective. In this context, the problem will arise whether farmers who currently 
benefit from assistance funds will be able to keep their machines, modernized 
farms, acquired know-how, in the absence of lack of financial assistance from 
outside. The strength of the competitiveness of the Polish agricultural sector will 
perhaps be known at that time. 

The analysis includes only some legal instruments that in the assumptions 
are intended to improve the competitiveness of Polish agriculture. The conducted 
analyses do not include a very important element of conducting agricultural busi-
ness in harmony with environmental protection indicated e.g. In cross-compli-
ance principles30.

The presented selected regulations were related to these activities, from which 
farmers can obtain the highest level of funding. All other possible “funding 
streams” of Polish agriculture should be also analysed and all regulations harmo-
nized, both concerning European aid, as well as other aspects of the farmer activ-
ity. Only then the farmer, who will be able to take care of running his farm, and 
not exploring further meanders of law will be able to increase the competitiveness 
of Polish agriculture. This challenge must be taken today, because probably the 
current financial perspective will be the last with this scale of measures allocated 
to the agricultural sector in the European Union budget. This opportunity cannot 
be missed. 

30 A. Niewiadomski, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000…, p. 293–304; B. Jeżyńska, 
Proekologiczne instrumenty…, p. 251–264. 
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SELECTED REGULATIONS OF THE COMMON AGRICULTURAL 
POLICY AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF POLISH 
AGRICULTURE IN THE NEW FINANCIAL PERSPECTIVE

Summary

The article presents selected legal problems in the scope of rural development 
policy, which affect the competitiveness of the agricultural sector in Poland. Selected 
submeasures identified in the Rural Development Programme 2014–2020 were subjected 
to legal analysis in terms of rationality and possible efficiency of the adopted assumptions. 
Potential dysfunctions were indicated and proposals according to the intended law were 
contained.

There has also been an attempt to assess the functioning of the Common Agricultural 
Policy as a mechanism for improving the competitiveness of the individual farms, as well 
as the entire agricultural sector.
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ROMANISTYCZNE INSPIRACJE I BARIERY POLSKIEJ 
DYSKUSJI O POSIADANIU W XX WIEKU*

1. POLSKA – CIEKAWY ELEMENT PORÓWNAWCZO
HISTORYCZNEJ REFLEKSJI O POSIADANIU

Czytelną cechą dyskusji o posiadaniu w polskiej nauce prawa od końca XIX 
stulecia po dziś są odniesienia do prawa rzymskiego. Powtarzają się także odnie-
sienia do schematu rozróżniającego tzw. romanistyczną i germańską koncepcję 
posiadania. Język tej dyskusji naukowej oraz argumentacja sądów polskich, doty-
cząca posiadania, wyróżniają się trwałym i częstym używaniem terminów łaciń-
skich jak: corpus, animus possidendi, animus domini, animus detendi pro alieno1. 
Już to pokazuje, że poglądy o posiadaniu w polskiej nauce i praktyce prawa są 
formułowane ze świadomością trwałości i różnorodności tego pojęcia w euro-
pejskiej tradycji prawnej. To pierwszy powód, dla którego polskie doświadcze-
nie prawnicze wydaje się ciekawe dla rozważań porównawczo-historycznych 
o posiadaniu. Atrakcyjność takiego poszerzenia refleksji porównawczo-histo-
rycznej wzmacniają trzy przesłanki. Po pierwsze, punktem wyjścia refleksji pol-
skich prawników o posiadaniu w drugiej połowie XIX i po początku XX w. były 
próby samodzielnego, krytycznego wykorzystania pandekstystycznej dyskusji 
na ten temat, w szczególności prac Karla Savigniego, Rudolfa Iheringa i Antona 
Randy. Po drugie, polska dyskusja o posiadaniu w okresie międzywojennym 
toczyła się w kontekście prac legislacyjnych, których celem było wprowadzenie 
jednolitego prawa prywatnego na miejsce obowiązujących na ziemiach polskich: 
Code Civil, ABGB, BGB i T. X Svodu Zakonów Cesarstwa Rosyjskiego. Po trze-
cie, losy Polski od końca I wojny światowej po początek XXI w. dały sposobność 
do ujawnienia się w nauce i praktyce konkretnych przejawów związku między 

* Artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję referatu przedstawionego w listopadzie 2015 r. na 
konferencji zatytułowanej „Le situazioni possessiorie”, zorganizowanej w Rzymie przez Associa-
zione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica. 

1 Zob. np.: A. Gołaczyński, Posiadanie, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, 
t. III: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 93.
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rozumieniem posiadania a oczekiwaniami co do racjonalnego praktycznie funk-
cjonowania prawa. 

Uczestnikami polskiej dyskusji o posiadaniu, którzy łączyli rozległą analizę 
rzymskich tekstów i pandektystycznych teorii byli Leon Piniński i Stanisław Wró-
blewski. Pierwszy z nich, profesor uniwersytetu we Lwowie, opublikował w roku 
1885 pracę pod tytułem Der Tatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem 
Recht2. Piniński włączył się w dyskusję o posiadaniu, akcentując doniosłość walki 
z dogmatycznymi błędami towarzyszącymi niemieckim pracom legislacyjnym3. 
Formułując zarzuty wobec „teorii dominującej”, zbudowanej przez K. F. Savi-
gniego w dziele Das Recht des Besitzes, uznał, że „nie ma dla niej właściwego 
miejsca w całym systemie prawa prywatnego”4. Akcentował doniosłość przed-
stawionej przez Iheringa w roku 18695 krytyki „teorii dominującej”. Uznał za 
w pełni trafne powiązanie przez tego prawnika oceny posiadania z wyobraże-
niami obrotu6. Przezwyciężanie błędów dogmatycznych przez Pinińskiego opie-
rało się na ujęciu posiadania jako zamierzonego czerpania korzyści gospodarczych 
z rzeczy7. Odrzucenie „teorii dominującej” K. Savigniego i wzmocnienie pojmo-
wania posiadania jako obiektywnego faktu kształtującego zachowania członków 
społeczności względem dóbr majątkowych legło u podstaw teorii przedstawionej 
przez S. Wróblewskiego w polskojęzycznej pracy Posiadanie na tle prawa rzym-
skiego8. Praca ta – oceniona u schyłku XX w. jako „niemal kamuflaż pokrywa-
jący wywody pozostające w pełni w kręgach nowoczesnej cywilistyki”9 – stała 
się trwałym elementem dyskusji polskiej nauki prawa o posiadaniu. Na długo 
spięła ją z pandektystycznymi kontrowersjami w tym zakresie. Punktem wyj-
ścia rozważań Wróblewskiego jest stwierdzenie, że naturalne posiadanie obiektu 
majątkowego obejmuje wszystkie sytuacje, gdy relacja osoby do tego obiektu nie 
jest zakłócana przez otoczenie. Prawo pozytywne natomiast wciąga do swojej 
sfery niektóre takie przypadki10. Wróblewski uznał, że historia prawa rzymskiego 
i nowożytnego pokazuje pewną swobodę takich pozytywnoprawnych wyborów. 
Swoje rozważania dogmatyczne skierował na wskazanie i rozwiązanie kwestii 
kluczowych dla takich rozstrzygnięć. Praktyczność dyskusji o posiadaniu wyma-
gała – zdaniem Wróblewskiego – uznania jałowości terminologicznego sporu 

 2 L. Piniński, Der Tatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht, t. I – Leipzig 
1885, t. II – Leipzig 1888.

 3 Por.: L. Piniński, Der Tatbestand…, t. I, s. 3. 
 4 Ibidem, t. I, s. 11. 
 5 R. Ihering, Über den Grund des Besitzschutzes, Jena 1869. 
 6 L. Piniński, Der Tatbestand…, t. I, s. 14. 
 7 Ibidem, s. 26, 31. 
 8 S. Wróblewski, Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899. 
 9 Zob.: S. Grzybowski, Stanisław Wróblewski (1868–1938), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 

1998, nr 7, z. 1, s. 12. 
10 S. Wróblewski, Posiadanie…, s. 45, 80. 
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o to, czym jest władztwo11, i zarzucenia „bezużytecznej kontrowersji, czy posia-
danie skutkiem ochrony staje się prawem podmiotowym”12. Rdzeń tych rozważań 
zorientowanych na praktycznie sensowne ujęcie posiadania w prawie pozytyw-
nym można – moim zdaniem – sprowadzić do trzech pytań: jak sprecyzować 
przedmiot posiadania, w szczególności czy dopuścić posiadanie praw? Czy i jaką 
rolę przypisać woli w pozytywnoprawnej regulacji posiadania? Czy wprowadzać 
odrębną ochronę posesoryjną, a jeśli tak, to czy i jak dopuść exceptio iuris? 

Te trzy pytania przyjmuję jako osie syntetycznego przedstawienia polskiego 
doświadczenia prawniczego w zakresie posiadania w wieku XX i na początku 
XXI. Zestawione według nich poglądy nauki i rozstrzygnięcia praktyki dadzą 
podstawę do ogólnej refleksji nad kwestią – czy i jak to doświadczenie prawni-
cze może wzbogacić porównawczo-historyczną ocenę praktycznej racjonalności 
samodzielnej ochrony posiadania. 

2. JAK SPRECYZOWAĆ W PRAWIE POZYTYWNYM PRZEDMIOT 
POSIADANIA?

Swobodę rozważań o posiadaniu dało Wróblewskiemu umieszczenie ich 
tylko „na tle prawa rzymskiego” i oderwanie od prawa obowiązującego. Przyj-
mując za punkt ciężkości spojrzenie na pozycję posiadacza przez otoczenie, 
wprowadził możliwość bardzo szerokiego rozumienia posiadania pojmowanego 
jako faktyczne wykonywanie prawa13. Schemat ten umożliwił – niezależnie od 
istnienia prawa – zaliczenie do jednej kategorii wykonywania prawa własności, 
ograniczonych praw rzeczowych14, praw wynikających z własności intelektual-
nej15 oraz wykonywanie uprawnień obligacyjnych względem dłużnika16. Takie 
ujęcie przedmiotu posiadania stało się źródłem inspiracji lub krytyki w dalszej 
polskiej dyskusji poświęconej regulacji tego pojęcia w ustawie i jego inter-
pretacji. Nośnym argumentacyjnie wyrazem tego modelu było zdanie F. Zolla 
młodszego, zawarte w komentarzu do ABGB z roku 1902: „to co uprawnio-
nemu wolno, to posiadacz może faktycznie”17. Zgodnie z ideą S. Wróblewskiego, 
F. Zoll wyjaśniał w komentarzu, że podział na posiadanie rzeczy i praw tłu-
maczy się tylko historią dogmatyki posiadania, ale „współcześnie nie ma on 

11 Ibidem, s. 4 i n. 
12 Ibidem, s. 96. 
13 Ibidem, s. 4. 
14 Ibidem, s. 102.
15 Ibidem, s. 129 i n. 
16 Ibidem, s. 116. 
17 F. Zoll, Posiadanie według prawa austriackiego w zarysie, „Przegląd Prawa i Administra-

cji” 1902, nr 27, s. 478. 
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racji bytu”, bo jest wyższe pojęcie posiadania jako takiego. Wyjaśnił, że przy-
jął ten podział w komentarzu, aby „nie oddalić się od ABGB”18. W opartych 
na takiej podstawie wyjaśnieniach co do zakresu przedmiotowego posiadania 
komentator stwierdził, że może ono obejmować wszystkie prawa podmiotowe, 
których wykonywanie trwa dłuższy czas. Poza tym zakresem postawił sytuacje 
faktyczne, które nie mogą stanowić prawa podmiotowego, jak np. korzystanie 
z rzeczy wyłączonej z obrotu19. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, w Komisji Kodyfi-
kacyjnej powierzono F. Zollowi funkcję referenta Podkomisji Prawa Rzeczowego. 
Sprawiło to, że jego poglądy o posiadaniu – zbudowane w toku komentowania 
ABGB – odegrały istotną rolę w tworzeniu polskiej regulacji. Nie mamy źródeł 
pokazujących, że zakwestionowano zaprezentowane przez F. Zolla na początku 
XX w. szerokie ujęcie posiadania rozumianego jako wykonywanie prawa własno-
ści lub innych praw podmiotowych. Co więcej, w ramach postawionego w roku 
1929 postulatu zbudowania możliwie jak najszerszej ochrony posesoryjnej spoty-
kamy myśl o rozciągnięciu jej także poza zakres, w jakim mogą istnieć uprawnie-
nia prywatnoprawne, w szczególności na rzeczy wyjęte z obrotu20. Postępowanie 
F. Zolla w tym zakresie cechowała wierność swojej koncepcji. Tak jak w inter-
pretacji ABGB realizował ją z ograniczeniami chroniącymi przez burzeniem 
utrwalonej w usus modernus koncepcji posiadania. Dlatego był za posiadaniem 
rozumianym – za A. Randą – jako „sobowtór prawa podmiotowego” na obiektach 
materialnych. Stan faktyczny odpowiadający posiadaniu prawa własności nazwał 
posiadaniem rzeczy, by utrzymać „uświęcone tradycją terminy” 21. Wyrażający te 
przekonania naukowe art. 423 ogłoszonego przez Komisję Kodyfikacyjną w roku 
1937 projektu prawa rzeczowego stanowił, że: „posiadanie jest to stan faktyczny 
władztwa nad rzeczą odpowiadającego treści prawa własności (posiadanie rze-
czy), albo treści służebności, prawa najmu lub dzierżawy, zastawu albo innego 
prawa z którym łączy się władza nad rzeczą (posiadanie praw)”22. Jednolita pol-
ska regulacja posiadania została wprowadzona dopiero po II wojnie światowej 
dekretem z 11 października 1946 r. Ówczesny polski ustawodawca wykorzystał 

18 Ibidem, s. 487–488. 
19 Ibidem, s. 492–495. 
20 K. Przybyłowski, Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, Lwów 1929 (od-

bita z „Przeglądu Prawa i Administracji im. E. Tilla” 1929, R. 54), s. 73. 
21 Zob.: F. Zoll, Posiadanie w przyszłym kodeksie cywilnym polskim, „Ruch Prawniczy, Eko-

nomiczny i Socjologiczny” 1930, nr 10, s. 173; F. Zoll, Zagadnienia kodyfikacyjne z zakresu prawa 
rzeczowego, „Przegląd Notarialny” 1936, nr 15, s. 3 i n. 

22 Zob. także: A. Liebeskind, Posiadanie, s. 10–11, odbitka z: Encyklopedia podręczna prawa 
prywatnego, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, t. III, Warszawa 1937. W projekcie prawa rzeczowego, 
przyjętym w konspiracji w 1940 r., przepis ten stał się art. 399, ale jego treść nie uległa zmianie. 
Zob.: S. Grzybowski, Projekt prawa rzeczowego przyjęty w lipcu 1939 r. w drugim czytaniu przez 
Podkomisję Prawa Rzeczowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, nr 2, z. 4, s. 565. 
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dorobek Komisji Kodyfikacyjnej23. Ustawowe granice przedmiotu posiadania nie 
zmieniły się. Artykuł 423 projektu zastąpił art. 296 dekretu, stanowiący w par. 1, 
że kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel, jest jej posiadaczem, a w par. 2: 
„kto rzeczą faktycznie włada w zakresie, odpowiadającym treści użytkowania, 
służebności, zastawu, prawa najmu lub dzierżawy albo innego prawa, z którym 
łączy się władza nad rzeczą, jest posiadaczem prawa, którego treści jego władza 
faktycznie odpowiada”. W interpretacji tego przepisu dominowało rozumienie 
posiadania jako sobowtóra prawa. Tego, kto włada jak właściciel, uznawano za 
posiadacza prawa własności a władającego rzeczą w zakresie innego prawa pod-
miotowego za posiadacza prawa24. Bardzo rozbudowane w okresie rządów komu-
nistycznych ograniczenia dostępu podmiotów prywatnych do własności wielu 
dóbr postawiły w nowym kontekście pytanie o możliwość posiadania obiektu, 
którego władający nie może nabyć na własność. Idea posiadania jako sobo-
wtóra prawa była na gruncie dekretu konsekwentnie powtarzana w nauce, choć 
oznaczało to potwierdzenie dyskryminacyjnego charakteru ówczesnego prawa 
i praktyki prawnej. Przykładowo, odrzucono posiadanie nieruchomości przez 
cudzoziemca, którego dotykały ograniczenia nabywania własności nieruchomo-
ści25. Wyjaśniano, że w warunkach zrealizowanej nacjonalizacji ziemi wszelkie 
jej władztwo będzie poczytywane za posiadanie prawa użytkowania26. 

Dekret o prawie rzeczowym został zastąpiony od początku roku 1965 przez 
kodeks cywilny. Jego art. 336 stanowi, że „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 (posia-
danie zależne)”. Ponadto art. 352 § 1 k.c. postanawia, że „kto faktycznie korzy-
sta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest 
posiadaczem służebności”. W ramach oceny zmiany co do przedmiotu posiada-
nia kluczowe były – moim zdaniem – dwie myśli. Po pierwsze, stwierdzenie, 
że kodeks zerwał z koncepcją posiadania praw, bo w powszechnym odczuciu 
posiadanie łączy się z rzeczą, a nie z prawem. Aktualność dorobku wcześniej-
szego orzecznictwa oparto jednak na stwierdzeniu, że posiadanie samoistne stało 
się odpowiednikiem posiadania prawa własności, a posiadanie zależne daw-
nego posiadania praw27. Po drugie, odejście od idei posiadania jako sobowtóra 
prawa dało impuls do sformułowania w nauce poglądu, że posiadanie może objąć 

23 Zob.: J. J. Litauer, Główne zasady ochrony posiadania w nowym prawie rzeczowym, „Prze-
gląd Notarialny” 1947, nr 19, s. 354. 

24 Zob.: A. Kunicki, Elementy romańskie i germańskie w konstrukcji posiadania według ko-
deksu cywilnego, „Studia Prawnicze” 1970, s. 75–76. 

25 W. Czachórski, Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego, 
„Nowe Prawo” 1957, nr 13, z. 5, s. 45. 

26 A. Stelmachowski, Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958, s. 179. 
27 J. Ignatowicz, Art. 336 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1972, s. 770. 
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także obiekty materialne wyłączone z obrotu prawnego dla celów ustrojowych 
lub gospodarczych28. Przykładem pewnej otwartości praktyki na poszerzanie 
chronionych posesoryjnie stanów faktycznych było orzeczenie obejmujące taką 
ochroną teren na pochowanie zwłok, którego udostępnianie przez zarząd cmen-
tarza regulują przepisy ustawy o cmentarzach29. W orzecznictwie utrwalił się 
model posiadania jako stanu faktycznego, obejmującego relację podmiotu do 
obiektu materialnego, które co do zasady jest niezależne od prawa do rzeczy30. 
Praktyka sądowa po przełomie politycznym roku 1990 pokazała jednak nowe 
oblicze problemu ograniczania zakresu posiadania ze względu na możliwość 
powstania prawa podmiotowego. W odniesieniu do sytuacji, gdy państwo komu-
nistyczne uzyskało władanie rzeczy, opierając się na wadliwych decyzjach nacjo-
nalizacyjnych, powstało pytanie, czy takie władanie – po uchyleniu tych decyzji 
kilkadziesiąt lat później – uznać za stan posiadania prowadzący do zasiedzenia. 
Sądy nie ograniczyły się do czysto faktycznego wymiaru tej sytuacji. Rozwinęło 
się orzecznictwo odmawiające traktowania takich stanów faktycznych w okresie 
władzy komunistycznej jako posiadania. Jedną ze strategii argumentacyjnych, 
prowadzących do takiego rozwiązania stała się myśl, że władanie przez organy 
państwowe lub państwowe osoby prawne wykonywane w ramach uprawnień 
państwa nie jest posiadaniem w rozumieniu art. 336 k.c.31. 

Naszkicowany obraz polskiej dyskusji o zakresie przedmiotowym posia-
dania pokazuje, że wierność tradycji przeważyła nad bardzo szerokim ujęciem 
posiadania praw w teorii S. Wróblewskiego. W prawie pozytywnym nie wykro-
czono poza przypadki władania obiektami materialnymi. W tych granicach 
dopuszczono szeroki zakres posiadania, inspirując się wielością dostępnych praw 
podmiotowych polegających na korzystaniu z rzeczy32. Ujawniły się jednak pro-
blemy. Z jednej strony doświadczenie pokazało, że ograniczenie posiadania do 
przypadków, które mogłyby stanowić wykonywanie prawa podmiotowego, może 
wzmacniać dyskryminacyjne skutki niedemokratycznego systemu prawnego. 
Z drugiej strony widzimy, że całkowite zerwanie związku między posiadaniem 
a demokratycznie akceptowanym zakresem nabywania praw podmiotowych 
stwarza groźbę czerpania korzyści przez prawodawcę ze swoich wcześniejszych 
dyskryminacyjnych zachowań. 

28 A. Kunicki, Elementy romańskie i germańskie…, s. 91. 
29 Orzeczenie SN z 13.11.1970, cyt. za: J. Ignatowicz, Art. 336 k.c…, s. 771. 
30 Por.: IV CSK 443/10, Lex nr 1129147. 
31 Tak np.: III CK 476/02; I CSK 408/11; I CSK 343/12.
32 Dominuje pogląd, że regulowane w art. 352 k.c. posiadanie służebności nie obejmuje słu-

żebności polegających na niekorzystaniu z uprawnień (tzw. służebności bierne). 
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3. JAKĄ ROLĘ PRZYPISAĆ WOLI W POZYTYWNOPRAWNEJ 
REGULACJI POSIADANIA?

Inspirowane poglądami R. Iheringa ujęcie przez S. Wróblewskiego poję-
cia posiadania jako uznanej przez otoczenie wyłączności korzystania z obiektu 
majątkowego łączyło się z przekonaniem, że istota posiadania wyczerpuje się 
w sferze zewnętrznej33. Oparcie trwania posiadania na woli posiadacza okre-
ślił jako „konwencjonalne kłamstwo, które utrzymuje się w nauce”34. Kluczowe 
znaczenie strony obiektywnej dla określenia w prawie pozytywnym przesłanek 
istnienia i zakresu posiadania oparł na dwóch myślach. Po pierwsze, wyjaśnił, 
że kluczowe dla wytyczenia zakresu podmiotowego posiadania rozróżnienie 
między posiadaniem a dzierżeniem należy oprzeć w prawie pozytywnym na 
obiektywnym fakcie, że dzierżyciel spełnia obowiązek wynikający z przekona-
nia, że inna osoba ma uprawnienie do danej rzeczy35. Po drugie, uznał, że prawo 
pozytywne może arbitralnie określić formułę wymaganej więzi między obiek-
tem majątkowym a jego posiadaczem36. Wróblewski wyjaśnił, że w zbudowa-
nym na tych założeniach prawie pozytywnym ochrona posesoryjna dzierżyciela 
z „naturalnego punktu widzenia” może być przyznana37. Tendencja do opierania 
posiadania na przesłankach obiektywnych stała się – choć z różną intensywno-
ścią – trwałym elementem polskiego doświadczenia prawniczego. Na gruncie 
prawa austriackiego ilustruje to interpretacja F. Zolla definiującego posiadanie 
§ 309 ABGB. Stwierdził on, że tłumaczy przepis „nieco odmiennie”, bo uznaje, 
że posiadanie już istnieje, gdy ktoś nabył rzecz dla siebie i ma nad nią zupełną 
władzę38. Znaczenie woli akcentował w odniesieniu do § 312 ABGB dotyczą-
cego nabycia posiadania. Wyjaśniał, że wymienione w tym przepisie czynno-
ści są typowymi objawami zamiaru posiadania39. Kontynuację takiego myślenia 
w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej ilustruje zdanie, że „trzeba utrzymać czyn-
nik animus ale inaczej go nazwać”40. Wynikające stąd rozwiązanie polegające na 
usunięciu wzmianki o woli z tekstu projektu i podkreślenie w uzasadnieniu pro-
jektu jej znaczenia dla powstania posiadania wywołało głos krytyki jako „zbyt 
ogólne” i dlatego złe dla praktyki41. Stanowisko F. Zolla przeważyło zarówno 
w projekcie z 1937 r., jak i w inspirowanym nim dekrecie o prawie rzeczowym 

33 S. Wróblewski, Posiadanie…, s. 41. 
34 Ibidem, s. 42. 
35 Ibidem, s. 32–33. 
36 Ibidem, s. 53 i n. 
37 Ibidem, s. 149. 
38 F. Zoll, Posiadanie według prawa austriackiego…, s. 490. 
39 Ibidem, s. 567. 
40 F. Zoll, Posiadanie w przyszłym kodeksie…, s. 172. 
41 S. Gołąb, Uwagi o ochronie posiadania de lege ferenda, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” 1930, nr 10, s. 401. 
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z roku 1946. Pominięcie animus domini w ustawowym opisie posiadania przynio-
sło pozytywne oceny nauki, a także powtórzenie zarzutu niejasności regulacji42. 
W ocenach pozytywnych akcentowano – podobnie jak Wróblewski – że w prak-
tyce uznanie za posiadacza opieramy na obiektywnej ocenie otoczenia43. Wyra-
żana już w uzasadnieniu projektu z 1937 r. teza, że ujęcie posiadania w prawie 
polskim „raczej odpowiada koncepcji romanistycznej”44, było inspiracją nauki do 
usuwania wątpliwości co do pojęcia posiadania przez włączenie elementu woli. 
Jej znaczenie zostało w istocie zredukowane do istnienia sytuacji, której początek 
można obiektywnie połączyć z wolą wykonywania uprawnień do rzeczy45. Wej-
ście w życie kodeksu cywilnego z roku 1964 nie zmieniło w tym zakresie treści 
regulacji prawnej. Argument, że polskie ujęcie posiadania odpowiada tzw. teorii 
romanistycznej, wspiera do dziś schematyczny pogląd nauki, że posiadanie jest 
władaniem rzeczą, na które składają się corpus i animus46. Pogląd ten jest trwale 
obecny w argumentacji sądowej. W orzecznictwie zarówno na podstawie dekretu 
z 1946 r., jak i kodeksu cywilnego jest powtarzana myśl, że tę wolę określa się na 
podstawie widocznego dla otoczenia zachowania47.

Pozostając wiernym tradycji usus modernus, S. Wróblewski uznał, że elemen-
tem budowania pozytywnoprawnej regulacji posiadania jest przyjęcie także poję-
cia dzierżyciela rozumianego jako tego, kto ma rzecz, ale uznaje uprawnienie innej 
osoby do tej rzeczy48. W tym zakresie wskazał na konieczność rozstrzygnięcia, 
czy ochrona posesoryjna powinna objąć dzierżycieli niebędących posiadaczami 
prawa49. Przyjęta przez S. Wróblewskiego i F. Zolla idea posiadania jako sobowtóra 
prawa była podstawą do wyłączenia na gruncie ABGB ochrony tych dzierżycieli, 
który trzymali rzecz tylko w cudzym interesie, a nie w ramach jakiegoś prawa 
podmiotowego50. W toku prac polskiej Komisji Kodyfikacyjnej S. Przybyłowski 
określił brak ochrony dzierżyciela niebędącego posiadaczem prawa jako „rażącą 
lukę”51. W bogatej argumentacji na rzecz jej usunięcia wskazywał: „wymowny 
i pouczający” rozrost posiadania w średniowieczu; szeroką ochronę stosunków 
faktycznych we współczesnym mu orzecznictwie francuskim; stanowisko Franza 

42 A. Kunicki, Zewnętrzna i wewnętrzna istota posiadania w prawie polskim, „Roczniki 
Nauk Społecznych KUL” 1949, nr 1, s. 109. 

43 J. J. Litauer, Główne zasady ochrony posiadania…, s. 356–357; A. Stelmachowski, Istota 
i funkcja…, s. 85–88. 

44 F. Zoll, Zagadnienia kodyfikacyjne…, s. 3 i n. 
45 Por.: A. Kunicki, Zewnętrzna i wewnętrzna istota posiadania…, s. 119; W. Czachórski, 

Pojęcie i treść posiadania…, s. 40; A. Stelmachowski, Istota i funkcja…, s. 215. 
46 Por. np.: J. Ignatowicz, Art. 336 k.c…, s. 769; J. Gołaczyński, Posiadanie…, s. 74–75. 
47 Zob. np.: Wyrok SN z 14.04.1961, „Nowe Prawo” 1962, nr 18, s. 1688; wyrok SN, III CSK 

188/14, Lex 1678081. 
48 S. Wróblewski, Posiadanie…, s. 149. 
49 Ibidem, s. 160. 
50 Ibidem, s. 160; F. Zoll, Posiadanie według prawa austriackiego…, s. 723. 
51 S. Przybyłowski, Podstawowe zagadnienia…, s. 75. 
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v. Zeillera i wiedeńskiego Wydziału Prawa w toku prac nad ABGB; rozwiąza-
nia kodeksu japońskiego z 1896 r.; kodeks prawa kanoniczego z roku 1917 oraz 
przykład orzeczenia polskiego sądu z roku 1928, który na obszarze obowiązywa-
nia ABGB udzielił ochrony na podstawie samego faktu dzierżenia52. W pracach 
nad nowym prawem rzeczowym F. Zoll nie zmienił jednak zdania. Odmawiał 
ochrony posesoryjnej dzierżycielom, którzy nie byli posiadaczami prawa. Wyraził 
to lapidarnymi argumentami, że „trzeba utrzymać różnicę między posiadaczem 
a dzierżycielem”53 oraz że nie należy rozszerzać ochrony posiadania na instytucje, 
w których nie miałaby znaczenia praktycznego (jak było to z actio spoliarum)54. 
W konsekwencji w przepisach projektu z 1937 r. (art. 424 par. 1 i 433), dekre-
cie o prawie rzeczowym z 1946 r. (art. 297 i 305) i kodeksu cywilnego z 1964 r. 
(art. 338 i 344 par. 1) przyjęto zasadę, że ochrona posesoryjna przysługuje tylko 
posiadaczowi prawa, a według terminologii kodeksu posiadaczowi samoistnemu 
lub zależnemu. Do oceny tej regulacji cenne wydają mi się dwie myśli wyrażone 
w dyskusji naukowej po wejściu w życie dekretu. Po pierwsze, zwrócono uwagę, 
że wyłączenie ochrony dzierżyciela można tłumaczyć jako realizację celów poli-
tycznych, jak np. ochrona pracodawców, ograniczenie możliwości władania spo-
łecznymi środkami produkcji55. Po drugie, wskazano, że praktycznie znaczenie 
tego ograniczenia istotnie osłabia przyjęte w projekcie z 1937 r. (art. 425), w dekre-
cie z 1946 r., jak i w kodeksie domniemanie, że posiadaczem jest ten, kto włada 
faktycznie rzeczą (art. 297 dekretu, 339 k.c.)56. 

W refleksjach S. Wróblewskiego o znaczeniu woli dla zakresu ochrony pose-
soryjnej mieściła się także krytyka przyznania ochrony posiadaczowi prawa 
względem posiadacza rzeczy (jako błąd ustawodawczy w takich sytuacjach 
wskazał § 861 ust. 2, 862 ust. 2 i 869 BGB)57 oraz sprzeciw wobec skuteczności 
erga omnes ochrony posiadania wierzytelności58. W tych kwestiach rozwój prawa 
polskiego nie podążył za opinią Wróblewskiego. Myśl, że skarga posesoryjna jest 
skargą in rem59, dała podstawę do jej udzielania także we wskazanych przypad-
kach przeciwko temu, kto je samowolnie narusza, albo na czyją korzyść to naru-
szenie następuje (art. 305 dekretu, art. 344 § 1 k.c.). 

Dostrzeżone już w polskiej dyskusji o posiadaniu napięcie między przywią-
zaniem do tradycji usus modernus a otwartością i praktycznością myślenia legło 
u podstaw podejścia do animus posiadacza w prawie pozytywnym. W ustawach 

52 Ibidem, s. 76–82. 
53 F. Zoll, Posiadanie w przyszłym kodeksie…, s. 172.
54 F. Zoll, Zagadnienia kodyfikacyjne…, s. 3 i n. 
55 A. Stelmachowski, Istota i funkcja…, s. 173–177. 
56 Zob.: W. Czachórski, Pojęcie i treść posiadania…, s. 43; A. Kunicki, Elementy romańskie 

i germańskie…, s. 91.
57 S. Wróblewski, Posiadanie…, s. 151–154. 
58 Ibidem, s. 159. 
59 F. Zoll, Posiadanie według prawa austriackiego…, s. 561; A. Liebeskind, Posiadanie…, 

s. 11; A. Stelmachowski, Istota i funkcja…, s. 180 i n. 
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zachowano podział na posiadaczy i dzierżycieli, ale nie wprowadzono elementu 
woli do ustawowego określenia posiadania. Taki tradycjonalizm terminologiczny 
nie stał się przeszkodą dla rozciągnięcia ochrony posesoryjnej na każdego, kto 
faktycznie władał rzeczą i nie oświadczył, że czyni to tylko w cudzym interesie. 
Co więcej, doświadczenie dyskusji o takiej regulacji wskazuje, że istotne prak-
tycznie rozważania o podmiotowym ograniczeniu posiadania nie powinny doty-
czyć kryterium woli, ale interesów uzasadniających takie ograniczenia. 

4. CZY WPROWADZIĆ ODRĘBNĄ OCHRONĘ POSESORYJNĄ, 
A JEŚLI TAK, TO CZY DOPUŚCIĆ EXCEPTIO IURIS?

Napięcie między wiernością tradycji usus modernus a krytyczną oceną zgod-
nego z nią pojęcia posiadania najsilniej ujawniło się w pytaniu o sens oddziela-
nia ochrony posiadania od ochrony praw podmiotowych. Stanisław Wróblewski 
stwierdził, że wprowadzenie do sporu posesoryjnego exceptio domini stworzy coś 
innego niż posiadanie rzymskie60, ale „odpowiada duchowi czasu”61. W odniesie-
niu do posiadania innych praw uznał, że brak exceptio iuris „tworzy stan nie 
wytrzymujący krytyki”62. 

W XX-wiecznej dyskusji o kształcie i stosowaniu ochrony posiadania w pra-
wie polskim powracały pytania: czy odrębna ochrona posesoryjna ma sens? Czy 
ograniczyć ochronę posesoryjną poprzez exceptio iuris? 

W okresie międzywojennym E. Waśkowski zapowiedział, że rozwój nowo-
czesnego, sprawnego prawa prywatnego doprowadzi do likwidacji ochrony 
posesoryjnej. Argumentował, że od czasów rzymskich dużo się zmieniło, bo udo-
wodnienie własności nie jest tak trudne. Odnosząc się do praktyki, wskazywał, że 
ochrona posesoryjna ruchomości straciła znaczenie. Przewidywał, że po udosko-
naleniu i pełnym wprowadzeniu systemu ksiąg gruntowych sprawa ochrony praw 
na nieruchomościach spowoduje likwidację skarg posesoryjnych63. W zmienio-
nych warunkach politycznych po II wojnie światowej u podstaw pytania o sens 
ochrony posiadania leżał fakt, że nie było jej w prawie ZSRR. Jej likwidację 
postulowano w innych krajach komunistycznych64. W tym kontekście nauka pol-
ska wypowiedziała się za utrzymaniem ochrony posesoryjnej. Jako argumenty 
na rzecz takiego rozwiązania wskazano, że pozwala ono na zwalczanie samo-

60 S. Wróblewski, Posiadanie…, s. 81. 
61 Ibidem, s. 86. 
62 Ibidem, s. 146. 
63 W. Waśkowski, Przyszłość skarg posesoryjnych, „Palestra” 1937, nr 14, s. 28–32. 
64 Zob.: W. Czachórski, Pojęcie i treść posiadania…, s. 35; A. Stelmachowski, Istota i funk-

cja…, s. 281.
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woli w interesie publicznym65, jest potrzebne do ochrony drobnych rolników, 
którzy nabywali grunty bez zachowania wymaganej przez prawo formy prze-
niesienia własności66. Ważną przyczyną takiej sytuacji były stosowanie w latach 
1948–1957 polityczne ograniczenia obrotu ziemią, aby zwalczać powiększanie 
własności prywatnej67. Użyteczność ochrony posiadania w takim kontekście poli-
tyczno-prawnym potwierdziła praktyka. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
liczba procesów posesoryjnych przewyższała liczbę sporów petytoryjnych68. Już 
po przełomie politycznym roku 1990 A. Stelmachowski zaakcentował nietraf-
ność prognozy W. Waśkowskiego o zaniku ochrony posesoryjnej. Wskazał posia-
danie jako ważny element mechanizmu usuwania sprzeczności między stanem 
faktycznym i prawnym69. 

Bardzo intensywna była dyskusja o celowości wprowadzenia exceptio iuris 
do polskiej regulacji ochrony posiadania. Podobnie jak S. Wróblewski większość 
uczestników międzywojennej polskiej dyskusji o posiadaniu popierała takie ogra-
niczenie ochrony posiadania. Powoływano się na trafne i bezpieczne dla praktyki 
ujęcie exceptio iuris w § 864 ust. 2 BGB czy art. 927 ust. 2 ZGB70. Wskazywano, 
że groźba odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej stanowi wystarczającą 
barierę dla nadmiernej samowoli uprawnionych71. Argumentowano, że wpro-
wadzenie exceptio iuris jest zgodne z kierunkiem rozwoju prawa, bo „dziś […] 
ochrona posiadania da się usprawiedliwić tylko względem na własność lub inne 
prawa”72. Exceptio domini w postępowaniu posesoryjnym przewidywał – za wzo-
rem art. 927 ust. 2 BGB – projekt polskiego kodeksu postępowania cywilnego73. 
Pomysł ten jednak odrzucono w ustawie uchwalonej w roku 1930 i pozostawiono 
do rozwiązania kodyfikacji materialnego prawa cywilnego74. W ogłoszonym 
w roku 1937 projekcie kodyfikacji prawa rzeczowego ochrona posiadania nie 
została ograniczona za pomocą exceptio iuris. Zwyciężył pogląd F. Zolla, że wła-
ściwe jest „unikanie eksperymentów, gdzie potrzeba nie zachodzi […] a w proce-
sie posesoryjnym […] należy wykluczyć wszelkie kwestie prawa do posiadania”75. 
Stanowisko projektu powtórzono w dekrecie o prawie rzeczowym z roku 194676. 

65 W. Czachórski, Pojęcie i treść posiadania…, s. 36.
66 A. Stelmachowski, Istota i funkcja…, s. 282. 
67 Por.: ibidem, s. 116, przypis 34. 
68 Ibidem, s. 113. 
69 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 254. 
70 K. Przybyłowski, Podstawowe zagadnienia…, s. 93–97; S. Gołąb, Uwagi o ochronie po-

siadania…, s. 400. 
71 Ibidem, s. 92. 
72 W. Waśkowski, Przyszłość skarg…, s. 27. 
73 Zob.: S. Gołąb, Uwagi o ochronie posiadania…, s. 401.
74 Z. Gawrońska-Wasilkowska, Ochrona posiadania na tle Kodeksu Napoleona oraz Kodek-

su Postępowania Cywilnego, „Nowy Proces Cywilny” 1933, nr 1, s. 520. 
75 F. Zoll, Posiadanie w przyszłym kodeksie…, s. 174. 
76 Zob.: art. 305 dekretu.
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Nie zamknęło to dyskusji o exceptio iuris w procesie posesoryjnym. Ponowiona 
została myśl, że rozwój historyczny ochrony posesoryjnej pokazuje tendencję do 
dopuszczania exceptio iuris77. Wspomniana wyżej praktyczna doniosłość niefor-
malnego obrotu ziemią w latach pięćdziesiątych była z kolei przyczyną sprzeciwu 
wobec wprowadzania exceptio iuris78. Twórcy kodeksu z roku 1964 rozstrzygnęli 
tę kontrowersję na rzecz rozwiązania powtarzającego wąsko ujętą exceptio domini 
w § 864 ust. 2 BGB79. W polskiej naukowej dyskusji o dopuszczeniu exceptio iuris 
w procesie posesoryjnym wspierano się odniesieniami do praktyki. Dostarcza 
ona ciekawych przykładów na rzecz praktycznej użyteczności wyjścia w sporze 
posesoryjnym poza ocenę faktów. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza 
obejmuje przypadki, gdy mimo braku w ustawie exceptio domini sąd w proce-
sie posesoryjnym uwzględnił wyrok z procesu petytoryjnego o tę samą rzecz80. 
Druga to dopuszczenie – mimo wątpliwości – wyłączenia ochrony posesoryj-
nej na podstawie zarzutu nadużycia prawa81. Zgodnie z utrwalonym, aktualnym 
stanowiskiem orzecznictwa może to mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach82. 
Na przykład Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z 10 lutego 2011r. oddalił 
powództwo posesoryjne dotyczące pomieszczenia przedszkolnego. Wskazał, że 
takie postępowanie jest sprzeczne z poczuciem moralności i słuszności. Narusza 
zasadę zapewnienia należytej ochrony i pomocy najsłabszym, dzieciom83. 

Szkic tego fragmentu polskiego doświadczenia prawniczego pokazuje, że 
praktyczna użyteczność samodzielnej ochrony posesoryjnej rośnie, gdy słab-
nie sprawność ochrony lub demokratyczna legitymacja systemu praw podmio-
towych. Można także wnioskować, że praktyka polskich sądów i ograniczone 
dopuszczenie w prawie polskim exceptio domini sygnalizują, że ochrona posia-
dania nie powinna przekraczać fundamentalnych granic ochrony praw podmio-
towych zgodnych z dominującym poczuciem sprawiedliwości. 

5. KONKLUZJE

Oparty na schemacie trzech pytań szkic polskiego doświadczenia prawni-
czego pozwala w zakończeniu powrócić do ogólnej kwestii – czy i jak wzbogaca 

77 W. Czachórski, Pojęcie i treść posiadania…, s. 34. 
78 A. Stelmachowski, Istota i funkcja…, s. 282, przypis 52a. 
79 Zob.: art. 344 § 1 k.c. 
80 Zob. np.: SN, OSP IV, poz. 53.; SN C II 810/45 (cyt. za: J. Ignatowicz, Art. 336 k.c…, 

s. 797). 
81 Zob.: J. Ignatowicz, Art. 336 k.c…, s. 798.
82 Zob.: A. Gołaczyński, Posiadanie…, s. 126, przyp. 399. 
83 III Ca 1576/10, Lex nr 1713734. 
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ono porównawczo-historyczną ocenę praktycznej racjonalności samodzielnej 
ochrony posiadania. 

Teza o nieużyteczności samodzielnej ochrony posiadania w nowoczesnym 
prawie prywatnym pojawiła się w XX-wiecznej Polsce, ale nigdy nie zyskała 
istotnego znaczenia. Kształt polskich regulacji posiadania oraz powszechne 
odniesienia do corpus i animus w argumentacji sądów ilustrują oddziaływanie 
tradycji usus modernus. Co ciekawe, mimo uznania F. Zolla przez Otto Gier-
kego za odkrywcę możliwości zastosowania posiadania do praw na dobrach 
niematerialnych84 jedynym niekontrowersyjnym elementem tradycji posiadania 
w polskim prawie cywilnym było ograniczenie go do władania obiektami mate-
rialnymi. W rozwiązaniu każdej z trzech wyróżnionych kwestii można dostrzec 
napięcie między podążaniem za tradycją a otwartością w poszukiwaniu racjo-
nalnego rozwiązania w prawie pozytywnym lub jego interpretacji. W każdym 
przypadku napięcie to oświetlało związek między rozumieniem posiadania 
a politycznym i gospodarczym kontekstem funkcjonowania prawa prywatnego. 
Znaną myśl, że deficyty w ochronie praw podmiotowych zwiększają znaczenie 
ochrony posesoryjnej, polskie doświadczenie prawnicze precyzuje w ten sposób, 
że obejmuje to także przypadki braku demokratycznej legitymacji systemu praw 
podmiotowych. 

Orzecznictwo polskie pokazuje, że przywrócenie demokratycznej legityma-
cji praw podmiotowych, usprawnienie systemu ksiąg gruntowych nie spowodo-
wało – wbrew zapowiedziom z lat trzydziestych – utraty znaczenia posesoryjnej 
ochrony nieruchomości i lokali. Orzecznictwo daje podstawy do wniosku, że 
w tworzonym demokratycznie i stosowanym niezawiśle prawie prywatnym 
pojęcie i ochrona posiadania nie powinny być całkowicie oderwane od ochrony 
praw podmiotowych. Posiadanie nie powinno bowiem sankcjonować skutków 
bezprawnego działania państwa. Jego ochrona nie powinna naruszać zgodnych 
z dominującym poczuciem sprawiedliwości granic ochrony praw podmiotowych. 

HISTORICAL INSPIRATIONS AND OBSTACLES IN POLISH 
DEBATE ON POSSESSION IN THE 20TH CENTURY

Summary

Twentieth century Polish legal debate on possession adds an original element to the 
European legal tradition. The author has focused on the inspiring and limiting impact 
of the legal experience on this field. Legal debate on possession is meant here as legal 

84 Zob.: K. Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 673. 
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experience of the discussion of academic lawyers, statutory regulations and judicial 
practice. The structure of the paper reflects three – distinguished be the author – key 
issues of this debate: how to precise the object of possession in the positive law? What 
should be the function of the possessor’s intention in the statutory regulation this legal 
concept? Are possessory remedies, if independent from the title to the object, legitimate 
and if so: should these remedies be limited by an exceptio iuris? Each question provokes 
tension between tradition and reinterpretation of the reasonability of possessory remedies. 
That tension shows the links between possession and political and economic context of 
law in action. The controversies have been accompanied by yearning for the balance 
between tradition and practicality. This Polish legal experience enriches historical-
comparative discussion on the evolution and changes of the concept of possession in the 
Roman law tradition. The author concludes: in democratically made and independently 
applied private law, the possessory remedies should not be completely separated from the 
protection of property rights.

BIBLIOGRAFIA

Czachórski W., Pojęcie i treść posiadania według obowiązującego prawa rzeczowego, 
„Nowe Prawo” 1957, nr 13, z. 5

Gawrońska-Wasilkowska Z., Ochrona posiadania na tle Kodeksu Napoleona oraz Ko-
deksu Postępowania Cywilnego, „Nowy Proces Cywilny” 1933, nr 1

Gołaczyński A., Posiadanie, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. III: 
Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2013

Gołąb S., Uwagi o ochronie posiadania de lege ferenda, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 1930, nr 10

Grzybowski S., Projekt prawa rzeczowego przyjęty w lipcu 1939 r. w drugim czytaniu 
przez Podkomisję Prawa Rzeczowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, nr 2, 
z. 4

Grzybowski S., Stanisław Wróblewski (1868–1938), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
1998, nr 7, z. 1

Ignatowicz J., Art. 336 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1972
Ihering R., Über den Grund des Besitzschutzes, Jena 1869
Kunicki A., Elementy romańskie i germańskie w konstrukcji posiadania według kodeksu 

cywilnego, „Studia Prawnicze” 1970
Kunicki A., Zewnętrzna i wewnętrzna istota posiadania w prawie polskim, „Roczniki 

Nauk Społecznych KUL” 1949, nr 1
Liebeskind A., Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, 

t. III, Warszawa 1937
Litauer J. J., Główne zasady ochrony posiadania w nowym prawie rzeczowym, „Przegląd 

Notarialny” 1947, nr 19
Piniński L., Der Tatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinem Recht, t. I – Leipzig 

1885, t. II – Leipzig 1888
Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000



 ROMANISTyCZNE INSPIRACJE I BARIERy POLSKIEJ DySKUSJI... 89

Przybyłowski K., Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony posiadania, Lwów 1929 
(odbita z „Przeglądu Prawa i Administracji im. E. Tilla” 1929, R. 54)

Stelmachowski A., Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958
Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998
Waśkowski W., Przyszłość skarg posesoryjnych, „Palestra” 1937, nr 14
Wróblewski S., Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899
Zoll F., Posiadanie według prawa austriackiego w zarysie, „Przegląd Prawa i Admini-

stracji” 1902, nr 27
Zoll F., Posiadanie w przyszłym kodeksie cywilnym polskim, „Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny” 1930, nr 10
Zoll F., Zagadnienia kodyfikacyjne z zakresu prawa rzeczowego, „Przegląd Notarialny” 

1936, nr 15 

KEYWORDS

possession, possessory remedies, Civilan tradition, history of Polish private law

SŁOWA KLUCZOWE

posiadanie, ochrona posiadania, tradycja prawa rzymskiego, historia polskiego 
prawa prywatnego 





STUDIA IURIDICA LXVI

Сергей Ефремов
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 

Sergiusz Jefremow
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ОСОБАЯ ФОРМА СОВМЕСТНОГО (ГРУППОВОГО) 

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Термин «организованная преступная деятельность» начал использо-
ваться в современной науке сравнительно недавно – с 80-х годов прошлого 
столетия, – для обозначения проявлений антиобщественной активности 
стойких преступных объединений – организованных преступных форми-
рований. В то же время проблема подобных объединений и их преступ-
ной деятельности стала предметом пристального внимания специалистов 
в области уголовного права уже во второй половине ХІХ века. Речь идет пре-
жде всего об исследованиях шайки. В тогдашних трудах подчеркивалось, 
что данное сообщество не ограничивается совершением одного преступле-
ния, а осуществляет длительную совместную преступную деятельность, 
охватывающую ряд преступных деяний. Шайки, отмечал В. Спасович, 
представляют собой объединения лиц, которые занимаются совершением 
преступлений в виде ремесла1. 

Уже в советский период М.Д. Шаргородский о другом виде стойкого 
преступного объединения – преступной организации – писал как о сооб-
ществе, создаваемом для осуществления определенного вида преступной 
деятельности, но не для совершения одного или нескольких конкретных 
преступлений22. Примечательно, что в описании ученого преступная дея-
тельность рассматривается как форма активности, отличная от единичного 
преступления. При этом функционирование преступной организации свя-
зывается с определенным видом преступной деятельности. 

1 Спасович В. Учебник уголовного права / сост. В. Спасович. – Спб., 1863. – Т. 1, вып. 
2. – С. 177.

2 Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. - СПб.: Изд-во «Юрид. 
центр Пресс», 2003. – С. 382, 384.
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Термин «деятельность» и теперь нередко употребляется при характери-
стике антиобщественной активности разных стойких преступных объеди-
нений. Например, В.П. Тихий, раскрывая сущность бандитизма, определяет 
его как разновидность совместной преступной деятельности, проявлениями 
которой являются организация вооруженной банды, участие в ней, а также 
участие в совершаемых бандой нападениях3. Наблюдаются также попытки 
иным образом обозначить своеобразие проявлений активности подобных 
объединений. В частности, в отдельных публикациях как самостоятель-
ное уголовно-правовое явление выделяется организованное преступление. 
Л. гаухман, В. Кувалдин и С. Максимов определяют такое преступление как 
любое предусмотренное уголовным законом деяние, совершенное устойчи-
вой группой лиц, предварительно объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений, в составе которой есть организатор или 
руководитель, то есть организованной группой4. В других трудах идет речь 
об организованной деятельности5, организованном соучастии6; об органи-
зованно-групповых формах преступной деятельности7. Все чаще учеными 
употребляется термин «организованная преступная деятельность8. 

Интерес исследователей к рассматриваемой форме преступной актив-
ности растет, в то же время она представляет собой еще не разработанную 
проблему уголовно-правовой науки. В данной публикации предпринима-
ется попытка определить существенные признаки организованной пре-
ступной деятельности и дать ее определение как особой формы совместного 
(группового) совершения преступлений. 

3 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П.П. 
Андрушка, В.г. гончаренка, Є.В. фесенка. - 2 - е вид., перероб. та доп. – К.: Дакор, 2008. – С. 
907.

4 гаухман Л., Кувалдин В., Максимов С. Проблемы борьбы с организованной трансна-
циональной преступностью // Законность.- 1995. - № 1. – С. 37.

5 Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред. о.о. Дудорова, Є.о. Письменського. – К.: 
Істина, 2011. – С. 180.

6 Навроцький В.о. основи кримінально - правової кваліфікації : навч. посіб. - 2-ге вид. 
– К. : Юрінком Інтер, 2009. – С. 190.

7 Ситникова А.И. Институт соучастия в преступлении в свете законодательной тек-
стологии //.Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию : материалы 
VI Российского конгресса уголовного права (26 – 27 мая 2011 года). – М., 2011. – С. 126.

8 Див.: Водько М.П., Подобний о.о. Кримінально-правова регламентація протидії орга-
нізованій злочинності: [монографія] / одеськ. держ. ун-т внутр. справ. – одеса, 2010. – С .11, 
28 та ін.; Кримінальне право України. особлива частина : підруч. / Ю.В. Александров, 
о.о. Дудоров, В.А. Клименко та ін. ; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридич-
на думка, 2004. – С. 322; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 
від 5 квітня 2001 року / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон; А. С. К., 
2001. – С. 676; Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної організації : 
кримінально-правове дослідження : монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 
2003. – С. 26.
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Анализ определений организованной преступной деятельности обна-
руживает большое разнообразие ее научных толкований. А.П. Закалюк 
характеризует ее как длительную деятельность группировки или ее членов, 
подчиненную общей цели получения и последующей легализации (отмы-
вания) значительных средств, что сопровождается созданием специально 
организованной системы обеспечения внутреннего укрепления и внеш-
ней поддержки, защиты от социального контроля, а также проникновения 
в легальную экономику и политическую власть9. 

Т.В. Мельничук, изучая проявления организованной преступной дея-
тельности во внешнеэкономической сфере, определяет ее как систему 
взаимосвязанных преступных, а также сопутствующих пред-и посткри-
минальных деяний, психологически детерминированных общим мотивом 
и направленных на получение и легализацию незаконных прибылей от 
осуществления внешнеэкономических операций. По убеждению автора, 
такая деятельность может охватывать также и легальную, законную дея-
тельность. Включение непреступных деяний в преступную деятельность 
объясняется тем, что они имеют общий мотив с преступными действиями, 
«вовлечены в единую цепь преступной деятельности»10.

Н.Ю. осипова рассматривает организованную преступную деятель-
ность в сфере незаконного обращения оружия как систему противоправ-
ных преднамеренных действий, связанных с оборотом оружия и внутренне 
детерминированных корыстным мотивом, которые, кроме того, характе-
ризуются признаками масштабности их осуществления, высоким уровнем 
организации криминальных формирований, глубокой конспирированно-
стью их руководителей, сверхвысокими прибылями11. 

организованная преступная деятельность, по определению С.В. Розенко, 
– это совместная групповая преступная деятельность, которая заключается 
в совершении одного или большего количества преступлений организо-
ванной группой или преступными объединениями типа банды, преступ-
ного сообщества (преступной организации), объединения, посягающего на 
личность и права граждан, а также проявляется в создании незаконного 
преступного формирования, банды, преступного сообщества (преступ-
ной организации), объединения, что посягает на личность и права граж-

 9 Закалюк А.П. організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного 
визначення // Вісник Академії правових наук України. - №1 (28). – Харків, 2002. – С. 140.

10 Мельничук Т.В. Поняття та сутність організованої злочинності у зовнішньоеко-
номічній сфері в контексті категорії «злочинна діяльність» // Кримінологія в Україні та 
протидія злочинності : зб. наук. статей / за ред. М.П. орзіха, В.М. Дрьоміна. - Б-ка журн. 
„Юридичний вісник”. – одеса : фенікс, 2008. – С. 245 – 246.

11 осипова Н.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика органи-
зованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия : дисс. … канд. 
юрид. наук. 12.00.08. – Спб., 1997. – С. 20.
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дан12. Здесь акцентируется внимание на видах преступных формирований, 
указанных в уголовном законе, которые осуществляют организованную 
преступную деятельность. Автор дает исчерпывающий перечень данных 
группировок и таким образом пытается охватить в определении организо-
ванной преступной деятельности все возможные ее проявления.

На виды организованных преступных формирований акцентирует вни-
мание также В.В. Соболев, который понимает организованную преступ-
ную деятельность как систему деяний преступных сообществ (преступных 
организаций), банд и объединений организованных групп по приготовле-
нию, покушению и совершению одного или большего количества тяжких 
либо особо тяжких преступлений, а также преступлений, направленных на 
приумножение и легализацию преступных доходов13. Примечательно, что 
круг деяний, которые могут образовывать рассматриваемую деятельность, 
ограничивается здесь также степенью их тяжести и корыстным характером.

А.В. Покаместов определяет преступную деятельность организован-
ных преступных группировок как систему заранее задуманных действий, 
подчиненных общей цели и направленных на регулярное осуществление 
тождественных, однородных или разнородных преступлений как опреде-
ленных этапов достижения преступного результата. К признакам такой 
деятельности им отнесена множественность преступных деяний (престу-
плений), которые характеризуются систематичностью или же постоянством, 
интенсивностью и длительностью их совершения. Признаками преступной 
деятельности также рассматриваются системность преступных действий 
(преступлений), их единство, преемственность14. В этом определении вызы-
вает сомнение перечень преступлений – этапов достижения преступного 
результата: он никак не отображает специфику преступной деятельности, 
поскольку охватывает все виды преступлений, которые могут образовы-
вать их множественность.

Чаще всего ученые при описании организованной преступной деятель-
ности (в названных и иных трудах) указывают на ее объективные признаки, 
в частности: 

1) длительность осуществления, которая конкретизируется словами 
«неоднократность (либо систематичность) совершения преступлений», 

12 Розенко С.В. формы и виды организованной преступной деятельности : автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. 12.00.08. – екатеринбург, 2001. – С. 12.

13 Соболев В.В. основание и дифференциация ответственности соучастников престу-
пления : дисс. … канд. юрид. наук. - 12.00.08 / Кубанск. гос. ун-т. – Краснодар, 2000. – С. 154.

14 Покаместов А.В. Понятие и основные признаки организатора преступной деятель-
ности в уголовном праве : лекция / Акад. упр. МВД России. – М., 2000. – С. 15.
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«осуществление преступной деятельности в виде промысла», «осуществле-
ние преступной деятельности в течение неопределенного срока»15; 

2) системность указанной деятельности, ее образование определенной 
совокупностью взаимосвязанных преступлений (в то же время нередко 
указывается на возможность ее образования лишь одним преступлением)16; 

3) спланированность преступной деятельности17; 
4) тщательную подготовку к совершению отдельных посягательств, 

включающую поиск средств их совершения, овладение методами реализа-
ции преступного намерения18; 

5) постоянство форм и методов преступной деятельности, ее професси-
ональный характер19; 

6) распределение ролей при совершении преступлений20; 
7) масштабность, высокую результативность в плане получения сверх-

высоких прибылей. 

Среди субъективных признаков выделяются: 
1) общность преступных намерений, единство цели преступной дея-

тельности21; 
2) совершение преднамеренных преступлений22; 
3) корыстный характер преступной деятельности, ее подчиненность 

цели получения значительных доходов; 

15 Литвак о.М. організована злочинність в Україні: стан, тенденції, заходи протидії 
(1992-1995 роки) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08. – Харків, 1997. – С. 20; Хавро-
нюк М., Мельник М. ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримі-
нально-правовий аспект) // Право України. – 2000. – №4. – С. 61. 

16 Алешин Д. организованные формы соучастия в претуплении по УК Рф и УК 
Украины // Законность. – 2002. - №11. – С. 52. 

17 галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. – М. : Юрид. лит., 1980. 
– С. 31.

18 Шафіков Ю.С. Реализация взаимосвязей «жертва - организованная преступная 
группа» в деятельности следственных и оперативных работников : автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук.12.00.09. – СПб – Петербург, 1999. – С. 9.

19 Ткачев Н., Миненок М. объединения преступников: формы и специфические черты 
// Социалистическая законность. – 1991. - №12. – С.12; Хмелевская Т.А. Виды групповых 
преступлений и их квалификация по УК Российской федерации : автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук. 12.00.08. – М., 2000. – С. 26.

20 Козлов А.П. формы соучастия, их понятие и разновидности // Вопросы теории 
и практики применения уголовного закона : межвуз. сб. – Красноярск: Изд-во Красноярск. 
ун-та, 1990. – С. 66.

21 Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике. 
– К.: Юринком, 1995. – С.78.

22 гуторова Н.о. організована злочинність в системі норм та інститутів кримінального 
права України // Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контра-
бандою : Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам централь-
ної та місцевої виконавчої влади : аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних 
працівників : міжвід. наук. зб. – К., 1999. – Т. 18. – С. 146.
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4) совершение преступлений специфическими видами преступных 
объединений – организованными преступными формированиями, отлича-
ющимися высоким уровнем организации, использованием системы защиты 
от социального контроля.

Примечательным является использование в определениях оценоч-
ных признаков, которые трудно поддаются конкретизации; в связи с чем 
определения становятся достаточно расплывчатыми и непригодными для 
их использования в сфере уголовного права. отдельные из используемых 
признаков, например, «постоянство форм и методов преступной деятельно-
сти», «использования группировками особенной системы защиты от соци-
ального контроля», не имеют особого уголовно-правового значения. 

Вместе с тем, разнообразие определений и используемых признаков 
подтверждает, кроме всего прочего, стремление ученых как можно глубже 
проникнуть в сущность организованной преступной деятельности как спец-
ифического уголовно-правового явления. По большей части им это удается. 
Авторы солидарны в понимании исследуемой деятельности как таковой, 
что преимущественно образуется (по большинству мнений) определен-
ным множеством взаимосвязанных преступлений. Как бы в подтверждение 
данного свойства указывается на длительность ее осуществления. Данная 
деятельность также объясняется как форма коллективного совершения 
преступлений. Своеобразными коллективными ее субъектами признаются 
определенные виды стойких преступных объединений.

Со всеми приведенными толкованиями исследуемого феномена можно 
согласиться. Но относительно некоторых есть замечания. В частности, 
достаточно спорной является характеристика организованной преступной 
деятельности как имеющей исключительно корыстный характер и направ-
ленной на получение незаконной наживы. Действительно, при ее осу-
ществлении преимущественно преследуется цель получения незаконных 
доходов, причем максимальных. При этом сама деятельность приобретает 
вид своеобразного предпринимательства, преступного «бизнеса». В то же 
время мотивом совместной преступной деятельности может быть не только 
корысть. ее субъективной предпосылкой могут быть также расовая, рели-
гиозная нетерпимость, национальная вражда, сепаратизм, другие побу-
ждения. Разнообразными могут быть и цели деятельности. Вместе с тем, 
главным в выделении организованной преступной деятельности как явле-
ния являются не ее мотивы и цели, а особенности организации, которые 
предопределяют ее повышенную общественную опасность как проявления 
антиобщественной активности.

Представляется, не вполне обоснованным есть ограничение содержания 
исследуемой деятельности совершением лишь тяжких либо особо тяжких 
преступлений. В действительности в пределах организованной преступной 
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деятельности могут совершаться разные по степени общественной опасно-
сти виды преступлений. Здесь нужно отметить, что организованные пре-
ступники в выборе видов преступлений принимают во внимание прежде 
всего возможность реализации путем их совершения определенных наме-
рений; характеристика же преступлений с позиций закона имеет для них 
второстепенное значение. 

Не стоит ограничивать содержание организованной преступной дея-
тельности совершением лишь однородных и тождественных престу-
плений, даже если иметь в виду тенденцию специализации преступной 
деятельности. В ней, в частности, не исключается момент случайности, 
даже при самой высокой ее организации. Совершение отдельных пре-
ступлений может предопределяться сугубо непредсказуемым стечением 
обстоятельств. Поэтому, к примеру, в содержание преступной деятельности 
организованной группы, которая специализируется на квартирных кражах, 
будет входить и незапланированное убийство хозяина квартиры, который 
неожиданно появился в момент совершения кражи, хотя указанные престу-
пления – кража и убийство – являются разнородными. 

Спорным является охватывание понятием организованной преступной 
деятельности проявлений непреступного поведения: при таком подходе 
некорректным будет ее определение именно как преступной.

Из позиций методологии определения уголовно – правового поня-
тия организованной преступной деятельности важно учесть следующие 
моменты. Такое определение должно строиться с учетом специфики уго-
ловного права как отрасли права, в частности, с учетом особенностей его 
регуляторного влияния на общественные отношения, его системы, содер-
жания отдельных институтов, законодательных определений отдельных 
понятий – преступления, вины, стадий совершения преступления, соуча-
стия в преступлении, множественности преступлений и тому подобное. 
Дальше, для адекватного восприятия определения учеными и практиче-
скими работниками, а также обычными гражданами важным является 
сохранение по возможности преемственности в использовании уже выве-
ренных наукой и практикой правовых терминов и понятий. В этом плане 
особое значение имеет использование известных и достаточно изученных 
терминов и понятий, которые применяются при характеристике соуча-
стия в преступлении как формы совместного совершения отдельного пре-
ступления, приближенной к организованной преступной деятельности, 
конечно, с учетом специфики последней. Наконец, достаточно актуальным 
есть соблюдение технико-юридических требований формулировки опреде-
ления, в частности, его лаконичности, четкости, однозначности употребля-
емой терминологии. 

В определении, в соответствии с логическими требованиями его фор-
мулировки, должны отображаться самые существенные свойства, стороны 
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организованной преступной деятельности. Углубленный анализ указанной 
деятельности позволяет в целом выделить ряд объективных и субъектив-
ных ее признаков, которыми она отличается от других преступных прояв-
лений. К объективным признакам надлежит, как представляется, отнести: 
во-первых, совершение лицами нескольких связанных между собой пре-
ступлений или же одного преступления, подготовка и осуществление кото-
рого предопределяют совершение в течение относительно длительного 
периода определенной совокупности согласованных между собой деяний 
нескольких лиц; во-вторых, совместность совершения преступлений (пре-
ступления) несколькими лицами; в-третьих, функциональное разграни-
чение действий участников; в-четвертых, спланированность преступной 
деятельности. Субъективными признаками являются, во-первых, соверше-
ние преступных деяний лицами, которые наделены законодательно опре-
деленными признаками субъектов преступления; во-вторых, объединение 
данных лиц в стойкую (организованную) преступную группировку (форми-
рование); в-третьих, умышленный характер преступных деяний, соверша-
емых членами группировки; в-четвертых, подчиненность данных деяний 
общему намерению членов группировки, которое определяет направлен-
ность ее преступной деятельности.

организованную преступную деятельность можно определить как 
совместное, с распределением функций, совершение в пределах реализа-
ции заранее намеченного плана несколькими субъектами преступления, 
сплоченными в стойкое сообщество – организованное преступное фор-
мирование, – некоторого множества охватываемых общим намерением 
взаимосвязанных умышленных преступлений или же одного такого пре-
ступления, приготовление и совершение которого нуждалось в длительном 
объединении усилий указанных лиц.

Наибольший интерес в смысле уголовно-правовой характеристики 
организованной преступной деятельности представляют признаки мно-
жественности преступных деяний, что ее образуют, функционального 
разграничения и стечение лиц в стойкое преступное объединение – органи-
зованное преступное формирование. 

Множественность деяний, которые образуют организованную преступ-
ную деятельность, – одна из главных ее объективных характеристик. груп-
пировка, которой удается безнаказанно на протяжении месяцев, а то и лет 
функционировать, совершает десятки преступлений, причиняя значитель-
ный вред правоохраняемым интересам. В виде исключения, указанная 
деятельность может быть представлена одним – двумя преступлениями, 
но такими, приготовление и осуществление которых требует продолжи-
тельного времени (например, совершение террористического акта, пося-
гательства на жизнь государственного деятеля, ограбления банка и тому 
подобное). 
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Самостоятельный познавательный интерес представляют связи, кото-
рые существуют между отдельными деяниями, благодаря которым рас-
сматриваемая деятельность приобретает определенную целостность 
и в то же время значение самостоятельного уголовно-правового явления. 
В литературе отмечается, что основой рассматриваемых связей и факто-
ром качественного своеобразия организованной преступной деятельности 
выступают функции, носителями которых являются ее участники. Именно 
функции – структурные части данной деятельности, которые имеют кон-
кретных носителей, – рассматриваются как связывающее звено между 
отдельными эпизодами деятельности и отдельными ее участниками23. 

С этим нельзя не согласиться. Бесспорно, функции, осуществляемые 
в пределах организованной преступной деятельности, являют собой суще-
ственный системообразующий фактор, придающий ей свойство целост-
ности. Каждая из функций получает смысл лишь в контексте совместной 
противоправной деятельности как ее часть. Соответственно, носители 
отдельных функций связаны между собой необходимостью согласовы-
вать в пределах этой деятельности свои действия с действиями других 
лиц. Когда реализация участниками определенных функций выражается 
в совершении преступлений, которые образуют отдельные эпизоды орга-
низованной преступной деятельности, данные функции составляют также 
основу связей и между этими эпизодами.

С другой стороны, лишь фактором распределения функций не объяс-
нить наличие указанных связей, а также их характер. Системообразующим 
фактором совместной преступной деятельности выступает также наличие 
у членов преступного объединения намерения сообща совершать престу-
пления, которые воспринимаются в данном случае как средство обеспе-
чения их собственных потребностей и интересов. Рассматриваемые связи 
предопределяются также фактором функционированием организованного 
преступного формирования как своеобразного человеческого аппарата, 
создаваемого для совершения преступлений, нередко без предваритель-
ного ограничения их количества. они, эти связи, определяются также 
направленностью и характером совместной деятельности, длительностью 
ее осуществления, объективными условиями, в которых она реализуется 
и рядом иных факторов. 

функциональное разграничение характеризует выделение в процессе 
совместной преступной деятельности некоторых специфических видов 
деятельности – функций. оно составляет одну из общих тенденций разви-
тия организованной преступной деятельности, проявляющейся все выра-

23 Алексеев В.А., Борисов И.Н., емельянов А.С. организованная преступность: кри-
минализация функций участников преступных формирований // Советское государство 
и право. – 1991. - № 10. – С. 67.
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зительнее по мере роста ее масштабов, а также роста численности членов 
преступного объединения. 

Принципиально важно отметить, что кроме функций, связанных 
с приготовлением и совершением конкретных преступлений, – эпизодов 
совместной преступной деятельности, с закономерностью выделяются 
и другие функции, которые не имеют непосредственного отношения к осу-
ществлению таких преступлений. Идет речь о функциях, направленных на 
создание условий существования организованного преступного формиро-
вания и осуществления им стабильной преступной деятельности.

Уже в процессе создания стойкого преступного объединения среди лиц, 
которые его учреждают, выделяется неформальный лидер, который берет 
на себя функцию координации их общих усилий. он же, как правило, впо-
следствии становится его руководителем и реализует функцию управления 
им. Выделение других функций – лишь вопрос времени и возможностей 
формирования. При определенных условиях выделяются функции охраны 
руководителя группировки, поддержания связи между отдельными ее чле-
нами, укрывательства незаконно приобретенного имущества, разведки 
и контрразведки, учебы членов группировки формам и методам преступной 
деятельности и тому подобное. Наличием подобных функций обеспечива-
ется эффективность совместной преступной деятельности, и, что главное, 
создаются предпосылки для расширенного ее воспроизведения.

Собственно, функциональное распределение может иметь место и при 
совершении отдельного преступления неорганизованной группой. однако 
в деятельности организованного преступного формирования он приобре-
тает значительно высший уровень: с одной стороны, имеет постоянный 
характер, с другой – отличается специализацией отдельных членов форми-
рования на выполнении вполне определенных функций, которые, как пра-
вило, закрепляются за ними на постоянной основе. 

Своеобразным коллективным субъектом организованной преступной 
деятельности выступает стойкое, сплоченное, хорошо организованное 
преступное объединение – организованное преступное формирование. 
Создание такого объединения является необходимой предпосылкой орга-
низованной преступной деятельности. оно, как правило, формируется 
с целью систематического совершения преступлений, нередко без заранее 
установленного срока его существования. Все в нем подчиняется в конеч-
ном счете достижению цели совместной преступной деятельности. Именно 
деятельность, ее направленность, характер, масштабность, сфера осущест-
вления и тому подобное, определяет тип формирования, количественный 
состав, организационную структуру, другие его свойства. В частности, 
функциональное разграничение в деятельности отдельных членов груп-
пировки с неизбежностью порождает распределение преступных ролей 
между ними внутри группировки - ролей, которые определяют место каж-
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дого в группировке, его статус, объем прав и обязанностей. На этой основе, 
собственно, и развиваются стойкие преступные объединения, которых 
отличает от других повышенная способность к воспроизведению актов 
совместной преступной деятельности. 

обращает на себя внимание регламентация правил поведения, четкое 
определение статуса каждого члена формирования, образование иерархии 
отношений – с беспрекословным подчинением требованиям руководи-
теля. Создается система защиты от преследования правоохранительными 
органами и в целом от социального контроля, – с использованием услуг 
опытных юристов, созданием своеобразной внутренней контрразведки, 
основанием коррупционных связей с работниками правоохранительных 
органов, судьями, представителями других государственных органов 
и общественных формирований. Стимулируется суровая конспирация, 
жестоко карается любая измена интересов группировки, особенно сотруд-
ничество с правоохранительными органами. отдельные группировки 
в своем составе имеют десятки, а то и сотни лиц, образуют сложную сете-
вую структуру, с наличием численных относительно автономных подразде-
лений; действуют в пределах нескольких областей или даже на территории 
нескольких государств, успешно на протяжении многих лет осуществляют 
различные виды преступного деятельности и при этом – благодаря имею-
щейся мощной системы защиты – противодействуют усилиям правоохра-
нительных органов по их разоблачению.

Характеристика организованной преступной деятельности основы-
вается на ее понимании как определенного самостоятельного уголовно 
– правового явления. Невзирая на распространенность ее проявлений 
в современном украинском обществе и повышенную социальную опас-
ность, она не находит соответствующего законодательного отображения, 
даже на терминологическом уровне. отдельные ее характеристики, в част-
ности, виды организованных преступных формирований, виды участни-
ков, специфические для нее виды деяний, – регламентируются в пределах 
института соучастия в преступлении. Некорректность такой регламента-
ции очевидна: соучастие в преступлении является формой совершения 
несколькими лицами одного и того же преступления, данные лица не обра-
зуют стойкого преступного объединения и не имеют намерения длитель-
ного «сотрудничества» на ниве совместного совершения преступлений.

Итак, организованная преступная деятельность представляет актуаль-
ную проблему современной науки уголовного права. ее решение предпо-
лагает дальнейшее исследование ряда вопросов: относительно признаков 
организованной преступной деятельности, ее природы, соотношения с дру-
гими формами группового преступного поведения, круга ее участников, 
пределов их ответственности и тому подобное. отдельное важное направ-
ление научных поисков составляет разработка уголовно-правовых мер 
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противодействия проявлениям организованной преступной деятельности, 
с выделением в уголовном праве соответствующего института.

ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY AS SPECIAL FORM OF JOINT 
(GROUP) FEASANCE OF CRIMES

Summary

Organized criminal activity is special, different from criminal complicity – 
commission of a single crime by several people, a form of crime commission at a highly 
organized level by people united in a stable criminal formation, which is specially created 
to implement general criminal intents.
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UTRZYMANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA 
NA TERENIE UCZELNI WYŻSZEJ*

1. WPROWADZENIE

Problematyka utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie szkoły 
wyższej nie doczekała się dotychczas szerszej uwagi nauki prawa. Tymczasem 
o randze przedmiotowego zagadnienia mogą świadczyć okresowo występujące 
negatywne zdarzenia, które potwierdzają, że spokojna, bezpieczna atmosfera 
zadumy i rozważań, wolna od bieżących emocji światopoglądowo-politycznych, 
nie jest dana uczelniom raz na zawsze1. 

Tytułową materię reguluje Dział V ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym2, a w szczególności jej art. 2273. Organem odpowiedzialnym za 

∗ Podstawę niniejszego opracowania stanowi referat wygłoszony przez autora pod tym samym 
tytułem na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa 
wyższego” (Toruń, 16–17 września 2013 r.) – zob. sprawozdanie: M. Czakowska, M. Czakowski, 
„Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea” 2013, t. III, s. 171.

1 Zob. np.: K. Pacewicz, Atak narodowców zakłócił wykład Magdaleny Środy na UW, „Gazeta 
Wyborcza” z 19 lutego 2013; J. Harłukowicz, Antyterroryści na wykładzie prof. Baumana we Wro-
cławiu. Są zarzuty dla narodowców, „Gazeta Wyborcza” z 22 czerwca 2013; Awantura o gender 
na Uniwersytecie Ekonomicznym. „Policja raziła prądem”, http://www.tvn24.pl/poznan,43/awa-
ntura-o-gender-na-uniwersytecie-ekonomicznym-policja-razila-pradem,377467.html.

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm., dalej jako „p.s.w.”.
3 „Art. 227. 1. Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.
2. Teren uczelni określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorial-

nego.
3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jed-
nak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia 
ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora.

4. Porozumienia zawarte przez rektora z właściwymi organami służb, o których mowa 
w ust. 3, mogą określić inne przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uza-
sadniające przebywanie tych służb na terenie uczelni.

5. Służby, o których mowa w ust. 3, są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po 
ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora”.
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utrzymanie porządku i bezpieczeństwa4 na uczelni jest jej rektor5. Jednoznacznie 
na to wskazuje nie tylko art. 227 ust. 1, ale też art. 66 ust. 2 pkt 5 p.s.w. W prak-
tyce obowiązek ten rektor realizuje poprzez podległą mu straż uczelnianą, ewen-
tualnie przez pracowników ochrony szkoły wyższej.

2. STRAŻE UCZELNIANE

W tym miejscu trzeba rozważyć zagadnienie tworzenia straży uczelnianej. 
Nie zostało ono uregulowane w p.s.w., co należy ocenić krytycznie. Materia ta, 
zwłaszcza ze względu na autonomiczność uczelni, powinna de lege ferenda zna-
leźć możliwie pełne unormowanie w ustawie. Luka w tym zakresie, jak zostanie 
wskazane, godzi w art. 70 ust. 5 Konstytucji RP.

De lege lata, w celu określenia trybu tworzenia straży uczelnianej, konieczne 
wydaje się odwołanie do regulacji ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia6. Ustawa ta normuje bowiem zasady tworzenia i funkcjonowa-
nia wewnętrznych służb ochrony, jak również zasady prowadzenia działalności 
w zakresie usług ochrony osób i mienia (art. 1 pkt 2 i 3 u.o.o.m.). 

Funkcjonujące służby ochrony na terenach uczelni, jeżeli nie działają na pod-
stawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi w zakresie ochrony 
osób i mienia, stanowią tzw. wewnętrzne służby ochrony, o których mowa w art. 
art. 8–13 u.o.o.m. Zapewniają one bowiem ochronę mienia w granicach chro-
nionych obszarów i obiektów uczelni, a zatem spełniają przesłankę określoną 
w art. 8 ust. 1 pkt 1 u.o.o.m. Stosownie do art. 9 u.o.o.m. służby ochrony pod-
legają kierownikowi jednostki, którym na uczelni jest rektor, lub osobie pisem-
nie przez niego upoważnionej (np. pełnomocnikowi rektora ds. bezpieczeństwa 
i porządku). W służbach tych są zatrudnione osoby o statusie pracownika niebę-
dącego nauczycielem wyższym (art. 107 p.s.w.). 

Przyjęcie jednak powyższego stanowiska budzi w przypadku szkół wyższych 
poważne wątpliwości, zwłaszcza natury konstytucyjnej, ze względu na tryb powo-
ływania wewnętrznych służb ochrony, godzący – jak wskazano – w zasadę auto-
nomii szkolnictwa wyższego (art. 70 ust. 5 Konstytucji RP). To bowiem wyłącznie 
właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji może, w drodze decyzji 
administracyjnej, wydać zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony 

4 Wyczerpująco omawia te pojęcia w kontekście art. 227 p.s.w. E. Ura (E. Ura, Art. 227, [w:] 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013, 
s. 515–516. 

5 Nie jest to zatem obowiązek Policji – zob.: P. Nowik, Art. 227, [w:] Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa 2012, s. 1064.

6 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm. (dalej jako „u.o.o.m.”).
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w jednostce, na wniosek rektora, uzasadniony ważnym interesem gospodarczym 
lub publicznym (por. art. 10 ust. 1 u.o.o.m.). Powstaje zatem sytuacja, w której 
z jednej strony ustawodawca w art. 227 ust. 3 p.s.w. chroni uczelnie przed ingeren-
cją na ich terenie służb państwowych, a z drugiej strony możliwość samorządnego 
zapewnienia przez rektora bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły wyższej 
w drodze powołania podległej mu uczelnianej straży uzależnia od zgody organu 
tych służb. Co więcej, stosownie do konstrukcji art. 10 ust. 1 u.o.o.m. decyzja 
komendanta wojewódzkiego Policji w tym zakresie została pozostawiona jego 
uznaniu administracyjnemu. Ponadto w myśl art. 11 ust. 2 u.o.o.m. ów komendant 
może w każdej chwili cofnąć zezwolenie na działalność takiej straży na podstawie 
nieprecyzyjnie określonych przesłanek. Taki stan, w istocie uzależniający moż-
liwość realizacji przez rektora obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i porządku na uczelni od woli i uznania komendanta wojewódzkiego Policji, 
godzi w podstawowe założenia konstrukcyjne swobody uczelnianej, stwarzając 
organom służb mundurowych narzędzie do wywierania presji na władze szkoły 
wyższej. Jedynie tytułem uzupełnienia należy dodać, że istniejąca konieczność 
stosowania regulacji u.o.o.m. jest tym bardziej niepożądana ze względu na art. 12 
tej ustawy, nakazujący wewnętrznym służbom ochrony – takim jak straże uniwer-
syteckie – współpracę z Policją czy strażami gminnymi (miejskimi). 

W praktyce w wielu uczelniach straże rektorskie są tworzone w ramach 
umowy zawieranej z koncesjonowanym przedsiębiorcą prowadzącym działal-
ność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia7. Rozwiązanie to jed-
nak również nie może być uznane za godne aprobaty. Po pierwsze, zależność 
między funkcjonariuszami takiej służby ochrony a rektorem są luźniejsze. Prze-
kłada się to na brak pożądanej możliwości kierowania ich działalnością, wyda-
wania poleceń służbowych czy egzekwowania naruszenia obowiązków. Zarazem 
wciąż służby te są uzależnione od władzy państwowej, w tym Policji, albowiem 
organem koncesyjnym – zarówno udzielającym koncesji, jak i ją cofającym – jest 
minister właściwy do spraw wewnętrznych, który swoje decyzje administracyjne 
w tym względzie wydaje po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta woje-
wódzkiego Policji (art. 16 u.o.o.m.). Służby mające zapewnić w ramach autonomii 
uczelni porządek i bezpieczeństwo na jej terenie w sposób niezależny od aparatu 
państwowego pozostają zatem uzależnione od władzy państwowej.

Stosowanie przepisów u.o.o.m. jest również niekorzystne ze względu na uza-
leżnienie samych strażników uczelnianych od władzy państwowych. Strażnicy, 
jako pracownicy ochrony, muszą bowiem posiadać licencję, o której mowa w art. 
25 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 1 u.o.o.m. Te zaś są wydawane, zawieszane 
i cofane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji (art. 30 ust. 1 u.o-
.o.m.). Zatem również i na tej płaszczyźnie mamy do czynienia z regulacjami 
wątpliwymi z punktu widzenia autonomii szkolnictwa wyższego. 

7 Por.: P. Nowik, Art. 227, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 1065.
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Warto zaznaczyć, że straże uczelniane działające zarówno jako wewnętrzne 
służby ochrony, jak i w ramach umowy z koncesjonowanym przedsiębiorcą 
podlegają stałemu nadzorowi Komendanta Głównego Policji, stosownie do 
art. 43 u.o.o.m. 

Krytyka istniejącego obowiązku stosowania regulacji u.o.o.m. (z braku 
odmiennych) do straży uczelnianych nie oznacza, że ich funkcjonowanie powinno 
być wolne od nadzoru władzy państwowej. Powinien być on jednak precyzyj-
nie określony w takim zakresie, w jakim wymaga tego interes publiczny, w tym 
w odniesieniu do ogólnokrajowego bezpieczeństwa (np. przez eliminowanie 
ze straży uczelnianych osób, wobec których wszczęto postępowanie karne czy 
przez określenie wymagań fizycznych i psychologicznych dla strażników uczel-
nianych). Istnienie owych straży, ich powołanie i funkcjonowanie nie powinno 
być jednak uzależnione od uznaniowych decyzji komendanta wojewódzkiego 
Policji czy nawet ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jakkolwiek 
mogłoby następować po zasięgnięciu przez rektora opinii tych organów. Rozgra-
niczenie kompetencji rektora i służb państwowych w tym względzie powinno 
być wyraźne, stosowanie u.o.o.m. zaś nie powinno być bezpośrednie, jak ma to 
miejsce obecnie, lecz odpowiednie – i to tylko w zakresie niegodzącym choćby 
pośrednio w autonomiczność uczelni. 

3. UPRAWNIENIA STRAŻY UCZELNIANEJ

Uwagi wymagają uprawnienia, jakie przysługują strażnikom uczelnianym. 
Jako pracownicy ochrony, o których mowa w art. 36 u.o.o.m., mają oni prawo do:

– ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach uczelni 
oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

– wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu uczelni w przypadku 
stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru 
lub obiektu szkoły wyższej albo stwierdzenia zakłócania porządku;

– ujęcia w granicach chronionych obszarów lub obiektów uczelni lub poza ich 
granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego bądź chronionego mienia – w celu niezwłocznego 
oddania tych osób Policji.

Realizacja powyższych czynności powinna przebiegać zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego 
działania pracowników ochrony8. 

8 Dz.U. z 2013 r., poz. 1681.
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Warto zaznaczyć, że strażnicy uczelniani mają także prawo do użycia lub 
wykorzystania środków przymusu bezpośredniego:

– sił fizycznych w postaci technik transportowych, obrony i obezwładnienia; 
– założenia kajdanek na ręce; 
– użycia pałki służbowej, psa służbowego, ręcznego miotacza chemicznej 

substancji obezwładniającej (np. gazu łzawiącego) lub przedmiotu do obezwład-
niania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatora)9.

Ze wskazanych środków mogą oni korzystać, w granicach chronionych obiek-
tów i obszarów uczelni, w przypadku konieczności:

– odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wol-
ność strażnika uczelnianego lub innej osoby;

– przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez straż-
nika obszary, obiekty lub urządzenia uczelni;

– przeciwdziałania niszczeniu mienia (zarówno szkoły wyższej, jak i osób 
znajdujących się na jej terenie);

– ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
– pokonania czynnego oporu10.

Strażnicy uczelniani mają także prawo do użycia lub wykorzystania broni 
palnej, ale tylko w granicach chronionych obiektów oraz obszarów uczelni – 
i tylko wówczas, gdy zaistnieje konieczność odparcia bezpośredniego, bezpraw-
nego zamachu na:

– życie, zdrowie lub wolność strażnika lub innej osoby;
– ważne obiekty, urządzenia lub obszary uczelni;
– mienie, gdy zamach stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności strażnika lub innej osoby;
lub zajdzie konieczność przeciwstawienia się osobie:
– niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia 

broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego 
użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności strażnika lub innej osoby;

– usiłującej bezprawnie odebrać broń palną strażnikowi uczelnianemu lub 
innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

bądź w celu:
– zaalarmowania lub wezwania pomocy;
– oddania strzału ostrzegawczego11.

 9 Artykuł 36 ust. 1 pkt 4 u.o.o.m. w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. „a”, „b” i „d”, pkt 2 lit. „a”, 
pkt 7, 9, pkt 12 lit. „a” i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628 ze zm.). 

10 Artykuł 36 ust. 1 pkt 4 lit. „a” u.o.o.m. w zw. z art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej.

11 Artykuł 36 ust. 1 pkt 5 lit. „a” u.o.o.m. w zw. z art. 45 pkt 1 lit. „a” – „c” i pkt 2 oraz art. 47 
pkt 3 i 6 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
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Ukształtowanie uprawnień strażników uczelnianych, jako pracowników 
ochrony, pozwala im na elastyczne dobieranie środków do osiągnięcia celów 
związanych z zapewnianiem porządku i ochrony na terenie uczelni. Nie budzi 
wątpliwości, że bezwzględnie powinno ono następować z uwzględnieniem 
zasady proporcjonalności, stosownie do regulacji art. 6 – art. 9 ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej. W przypadku zatem postulowanych 
zmian i uzupełnienia regulacji p.s.w. o normy dotyczące straży uczelnianych, nie 
byłoby wadliwe pozostawienie odesłania w zakresie uprawnień strażników do 
wyżej omówionych przepisów.

Odrębną kwestią jest jednak poziom wyszkolenia, wykształcenia, sprawno-
ści fizycznej oraz kultury osobistej strażników uczelnianych. Warto, aby zagad-
nienia te doczekały się własnej regulacji w p.s.w., gdyż wydaje się, że wskazani 
strażnicy powinni cechować się szczególnymi walorami w podanym zakresie, 
a to ze względu zarówno na obcowanie z osobami pobierającymi wykształcenie 
wyższe oraz posiadającymi stopnie i tytuły naukowe, jak również ze względu 
na obszar działalności (szkoła wyższa), z którym wiąże się w optyce społecznej 
konieczność zapewniania najwyższych standardów działania. Z tych powodów 
byłoby cenne, aby strażnicy uczelniani posiadali wykształcenie wyższe, odby-
wali odpowiednie kursy oraz przechodzili okresowe testy sprawności fizycz-
nej, jak również psychologiczne. Stosowne wymogi powinny być ujęte w p.s.w., 
z możliwością ich dookreślenia przez rektora czy senat uczelni.

4. OKREŚLANIE TERENU UCZELNI WYŻSZEJ

Teren objęty autonomią uczelni, na którym za zapewnienie porządku i bez-
pieczeństwa odpowiada rektor, określa on w porozumieniu z właściwym orga-
nem samorządu terytorialnego, stosownie do dyspozycji art. 227 ust. 2 p.s.w. 
W tym miejscu rozważenia wymaga charakter prawny tego porozumienia, o któ-
rym mowa we wzmiankowanym przepisie.

Na wstępie wypada wyjaśnić, że rzeczone porozumienie nie jest porozumie-
niem administracyjnym, w rozumieniu, jakie nadaje mu doktryna prawa admini-
stracyjnego12. Na problem odróżnienia porozumień administracyjnych od działań 

12 Jak wskazuje bowiem Z. Cieślak (Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985, s. 113–114): 
„istotą porozumienia administracyjnego jest uwarunkowane prawnie i faktycznie współdziałanie 
niezależnych w przedmiocie porozumienia podmiotów, którego treść stanowi stworzenie w akcie 
prawnym porozumienia formalnych podstaw wspólnej realizacji określonych zadań administra-
cyjnych oraz podjęcie niezbędnych i zsynchronizowanych działań faktycznych i prawnych w celu 
wykonania zawartego aktu”. Tymczasem w omawianym porozumieniu, o którym mowa w art. 227 
ust. 2 p.s.w., brakuje elementu realizacji określonego zadania administracyjnego. 
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typu „w porozumieniu” czy „w uzgodnieniu” zwracali już uwagę Z. Cieślak13 
i M. Grążawski14. Porozumienie wskazane w art. 227 ust. 2 p.s.w. nie tworzy pod-
staw do podejmowania określonych działań w celu realizacji jego postanowień, 
lecz stanowi realizację obowiązku współdziałania już wynikającego wprost 
z ustawy15. Pojęcie to, w omawianym przypadku, dotyczy zatem współdziała-
nia polegającego na wspólnym ustaleniu treści czynności będącej bezpośrednio 
przedmiotem tego współdziałania16, nie stanowi zaś jedynie podstawy dla dal-
szych wspólnych działań. Jak się wydaje, idzie wobec tego w art. 227 ust. 2 p.s.w. 
o zgodny tryb uzgodnienia przestrzeni oznaczonej jako teren uczelni – dokony-
wanego między rektorem a podmiotem reprezentującym jednostkę samorządu 
terytorialnego. Warto zaznaczyć, że wydawanie wspólnych generalnych aktów 
administracyjnych, właśnie w „porozumieniu” z innym podmiotem, nie należy 
do rzadkości17. 

Co interesujące, lektura art. 227 ust. 2 p.s.w. wskazuje, że wiodącą rolę 
w zakresie określania terenu uczelni ma jej rektor. W istocie jednak to jednostka 
samorządu terytorialnego18, ze względu na konsekwencje prawne uzgadnianego 
porozumienia w przedmiocie terenu uczelni, odgrywa zasadniczą rolę w tej 
materii. Konstatacja ta wynika bowiem z tego, że określenie terenu uczelni przez 
jednostkę samorządu terytorialnego musi być – jak się wydaje – oparte na akcie 
prawa miejscowego, tj. uchwale rady gminy, podlegającej publikacji w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym. Stanowisko to jest oparte na kilku przesłan-
kach sprowadzających się do uznania, że rzeczone akty samorządu terytorialnego 
– wydawane w ramach uzgodnienia z rektorem – spełniają kryteria aktu prawa 
miejscowego19, posiadając wszystkie jego cechy20.

Po pierwsze, uchwała gminy w przedmiocie wyznaczenia terenu uczelni ma 
charakter normatywny, powszechnie obowiązujący, gdyż odnosi się do praw 
i obowiązków podmiotów nieznajdujących się względem niej w podległości służ-
bowej czy organizacyjnej. Ma przy tym terytorialny zasięg działania i lokalny 

13 Zob.: Z. Cieślak, Porozumienie administracyjne…, s. 107.
14 M. Grążawski, Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania współczesnej 

administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007, s. 108.
15 Por.: ibidem.
16 Zob.: ibidem, s. 104–105.
17 Zob.: S. Biernat, Działanie wspólne w administracji państwowej, Ossolineum 1979, 

s. 114–115. 
18 Rada gminy będzie tu organem właściwym. Chodzi bowiem o obszar działania uczelni, 

a nie o właściciela mienia, z którego ona korzysta czy sąsiaduje. Gmina będzie zatem jednostką 
właściwą nawet wówczas, gdy uczelnia działa, korzystając z mienia powiatu czy sąsiadując z tym 
mieniem – odmiennie: H. Izdebski, J. M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 522. 

19 Por.: M. Węgrzyn-Skarbek, Porozumienie administracyjne a prawo miejscowe, „Przegląd 
Prawa Publicznego” 2011, nr 6, s. 56.

20 Klarownie przedstawia je D. Dąbek (D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, 
s. 70–79).
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przedmiot normowania. Rzeczona uchwała, określając obszar szkoły wyższej 
w gminie, czyni przypisane uczelni tereny przestrzenią, która może być auto-
nomicznie – w granicach ustaw – kształtowana przez samą daną szkołę wyższą. 
Dotyczy to też tego, o czym będzie mowa, że tereny te stają się przestrzenią 
ograniczonego działania służb państwowych, co ma przełożenie na możliwość 
egzekwowania względem obywateli przepisów m.in. o charakterze karnym. Nie 
powinno zatem budzić wątpliwości, że w ten sposób – abstrakcyjny i generalny 
– ta uchwała odnosi się do sfery prawnej owych obywateli i służb państwa. Jak 
zauważa P. Nowik, określa bowiem tereny, na których jest wyłączony obowiązek 
Policji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego21.

Po drugie, uchwały te są wydawane na podstawie i w granicach prawa, tj. 
na podstawie art. 227 ust. 2 p.s.w. Przepis ten stanowi bowiem wystarczającą 
materialnoprawną podstawę do wydania rzeczonego aktu gminy. Zawiera zatem 
delegację dla rady gminy do wydania stosownej uchwały. To upoważnienie nie 
wynika zatem z domniemania czy wykładni, lecz wprost ze wskazanego przepisu. 

Po trzecie, omawiane uchwały są podejmowane przez organ stanowiący 
gminy, tj. radę gminy, która jest „właściwym organem samorządu terytorial-
nego”, o którym mowa w art. 227 ust. 2 p.s.w. W praktyce jednak stosowny akt 
będzie uchwalany przez nią na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Po czwarte, podejmowanie rzeczonych uchwał służy wykonaniu – w szero-
kim rozumieniu – dyspozycji art. 227 ust. 2 p.s.w., który to przepis ma charakter 
bezwzględny, a dla jego realizacji przez rektora konieczne jest współdziałanie ze 
strony gminy właśnie przez podjęcie stosownej uchwały, ograniczonej naturalnie 
ramami stworzonymi przez ten przepis.

Nie budzi też wątpliwości, że akt prawa miejscowego nie musi dotyczyć całej 
jednostki samorządu terytorialnego, ale może też regulować kwestie związane 
z jej częścią22 – np. właśnie obszarem uczelni. Ponadto wypada zaznaczyć, że 
wskazana uchwała rady gminy będzie podlegać kontroli nadzorczej wojewody 
i – w przypadku wniesienia skargi – sądu administracyjnego. 

Nie można jednak nie zauważyć, że praktyka w analizowanej kwestii jest 
różna, i nierzadko zamiast prawidłowej uchwały rady gminy i zarządzenia rektora 
jest podpisywane porozumienie między tym ostatnim a wójtem (burmistrzem, 
prezydentem miasta), a nawet bywa, że rektor sam wydaje zarządzenie po ustnej 
(np. telefonicznej) konsultacji z władzą wykonawczą gminy23. Takie postępowa-
nie zasługuje na dezaprobatę, a to ze względu na to, że – jak była mowa – wyzna-
czenie terenu uczelni przekłada się na prawa i obowiązki osób postronnych, a te 
mogą być regulowane wyłącznie aktami prawa powszechnie obowiązującego. 

21 P. Nowik, Art. 227, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 1064.
22 M. Węgrzyn-Skarbek, Porozumienie administracyjne…, s. 49–51. 
23 Por. np.: zarządzenie Rektora PWSIiP Nr 78/13 w spr. określenia terenu PWSIiP w Łomży 

oraz zasad wkraczania funkcjonariuszy służb państwowych i samorządowych na teren uczelni, 
http://www.pwsip.edu.pl/bip/index.php?option=content&view=article&id=1769 (1 lutego 2016).
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Stosowna uchwała rady gminy nie jest jednak wystarczająca do wyznacze-
nia terenu uczelni w rozumieniu administracyjnoprawnym przyjętym w art. 227 
p.s.w.24. W myśl art. 227 ust. 2 p.s.w., teren ten musi zostać bowiem jeszcze okre-
ślony przez samego rektora, np. w formie zarządzenia. Zarządzenie to powinno 
normować zagadnienia terenowe szkoły wyższej w sposób szczegółowy. Taka 
regulacja jest uzasadniona. Różnica między treścią aktu rektora a uchwałą rady 
gminy w przedmiocie terenu uczelni sprowadza się bowiem do tego, że wskazana 
rada może określać tylko teren szkoły wyższej, znajdujący się w granicach swojej 
gminy; tymczasem rektor w zarządzeniu określa cały teren uczelni, który może – 
np. w postaci ośrodków zamiejscowych – znajdować się w kilku gminach. Z tego 
względu wskazane uchwały rad gmin mają w pewnym stopniu charakter zagad-
nienia wstępnego (zajęcia stanowiska) w kwestii, która musi zostać jednoznacz-
nie ustalona przed wydaniem opartego na art. 227 ust. 2 zarządzenia rektora. 
Ze względu na swój normotwórczy charakter rzeczone zarządzenie powinno 
podlegać publikacji w urzędowym periodyku uczelni25, a w każdym przypadku 
w „Biuletynie Informacji Publicznej” danej szkoły wyższej26. 

Trzeba wreszcie dodać, że skoro zarówno uchwały rad gmin, jak i zarządze-
nie rektora w przedmiocie terenu uczelni – powinny być wydane w myśl przepisu 
„w porozumieniu” – to należy to rozumieć w ten sposób, że treść ww. aktów 
ma być ustalona zgodnie, wspólnie między poszczególnymi gminami a rekto-
rem uczelni. Jak stwierdzają H. Izdebski i J. M. Zieliński, określenie teryto-
rium uczelni powinno być oparte na jednomyślności zaangażowanych w proces 
podmiotów27. 

5. POJĘCIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA 
UTRZYMANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO

Wyjaśnienia wymaga także rozumienie pojęcia służb państwowych odpowie-
dzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, 
którym posługuje się art. 227 ust. 3 p.s.w. Analiza ustawodawstwa wskazuje, że 

24 Nie chodzi tu zatem o teren w znaczeniu oznaczenia nieruchomości w świetle prawa geo-
logicznego czy cywilnego. 

25 Przykładem takiego publikatora może być „Monitor Uniwersytetu Warszawskiego”: http://
www.monitor.uw.edu.pl/ (1.02.2016).

26 Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. „a” w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy z 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058, ze zm.).

27 Zob.: H. Izdebski, J. M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 522. 
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należy je odnosić do Policji28, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego29, Agencji 
Wywiadu30, Żandarmerii Wojskowej31, Sił Zbrojnych32, Straży Granicznej33, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego34, Straży Pożarnej35, Służby Celnej36 i Służby 
Więziennej37. Nie mieści się zaś w tym pojęciu Biuro Ochrony Rządu38. Nie 
powinno ulegać wątpliwości, że zakres służb, mogących wkraczać na uczelnię, 
ze względu na przysługującą jej autonomię (art. 70 ust. 5 Konstytucji RP) należy 
wykładać zwężająco. Trzeba bowiem pamiętać, że wkroczenie rzeczonych służb 
na teren szkoły wyższej jest sytuacją wyjątkową, a wyjątki – w myśl zasady 
exceptiones non sunt extendendae – nie mogą być wykładane w sposób rozsze-
rzający. Z tych względów wydaje się, że do służb państwowych, wskazanych 
w wymienionym przepisie, nie można zaliczyć straży gminnej (miejskiej), nie 
jest to bowiem służba państwowa39. Taka kwalifikacja wyklucza też zawieranie 
ze strażą gminną (miejską) porozumień, o których mowa w art. 227 ust. 4 p.s.w. 
Nie oznacza to naturalnie, że straż gminna (miejska) może wkraczać na teren 
uczelni bez zgody rektora, ale przeciwnie – jej obecność w szkole wyższej w cha-
rakterze służbowym jest niedopuszczalna w każdym przypadku. 

28 Stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 355, ze zm.), „Do podstawowych zadań Policji należą ochrona porządku i bezpie-
czeństwa publicznego”; por.: H. Izdebski, J. M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 522.

29 Jak bowiem wskazuje art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1929, ze zm.), do zadań ABW 
należy m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny.

30 Zob. zwłaszcza: art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Agencji Wywiadu. 

31 Zob. zwłaszcza: art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organach porządkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 96, ze zm.).

32 Zob.: art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 827, ze zm.). 

33 Zob.: art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z 19 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1402, ze zm.).

34 Zob.: art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. „b” ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Anty-
korupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1411, ze zm.). Por.: E. Ura, Art. 227, [w:] Prawo 
o szkolnictwie wyższym…, s. 515. 

35 Zob.: art. 1 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1340, ze zm.). 

36 Zob.: art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 990, ze zm.).

37 Por.: art. 2 ust. 2 pkt 5 ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2014, 
poz. 1415, ze zm.).

38 Por.: art. 2 ust. 1 ustawy z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 170).

39 Stosownie do art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1383, ze zm.) straż gminna jest tworzona przez radę gminy do ochrony 
porządku publicznego na terenie gminy i pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej – a nie 
państwowej. 
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Jak twierdzi P. Nowik, art. 227 p.s.w. nie ogranicza Policji w wykonywaniu 
obowiązków w postaci ścigania sprawców przestępstw. Uważa on, że zaniechanie 
przez Policję czynności na terenie uczelni – pomimo posiadanej wiedzy o popeł-
nionym przestępstwie oraz sprawcy tego czynu – wiązałoby się z odpowiedzial-
nością nie tylko dyscyplinarną, lecz także karną funkcjonariusza Policji, który 
nie podjąłby czynności zmierzających do ujawnienia przestępstwa, zabezpie-
czenia dowodów i ujęcia sprawców40. Z poglądem tym można jednak zgodzić 
się tylko o tyle, o ile odnosi się do sytuacji wskazanych w art. 227 ust. 3 zda-
nie drugie p.s.w., a zatem do bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego i klę-
ski żywiołowej41. Szersze ujęcie przekreślałoby bowiem gwarancyjny wymiar 
analizowanego przepisu. Jeżeli zatem nie zostało zawarte porozumienie między 
rektorem a właściwym organem służby państwowej, które by określało sytuacje 
dopuszczające wkroczenie tych służb na teren uczelni – inne niż bezpośrednie 
zagrożenie życia ludzkiego i klęski żywiołowej – wówczas w żadnym przypadku 
służby takie nie mogą znajdować się na terenie uczelni. Artykuł 227 ust. 3 p.s.w. 
będzie wobec tego stanowić lex specialis względem regulacji Kodeksu postępo-
wania karnego42 i przepisów normujących daną służbę. 

Warto zaznaczyć, ze unormowanie art. 227 ust. 3 p.s.w wyklucza wkrocze-
nie służb państwowych na teren uczelni w licznych przypadkach określonych 
w regulacjach prawnokarnych. Nie oznacza to naturalnie, że osoba znajdująca się 
w szkole wyższej uwalnia się od konsekwencji popełnionych czynów, a jedynie 
– że jej ściganie i ujęcie przechodzi na terenie uczelni na jej rektora. Stanowi to 
wyraz jego silnej pozycji, opartej na autonomii szkoły, może on bowiem odstą-
pić od ujęcia i ścigania osoby oskarżonej o przestępstwo czy dopuszczającej się 
czynu karalnego (o ile ów czyn nie jest związany z zagrożeniem życia ludzkiego), 
służby państwowe zaś – do chwili opuszczenia terenu uczelni przez ściganego – 
nie będą mogły podejmować żadnych działań mających na celu jego ujęcie w tej 
przestrzeni. Zatem można w pewnym uproszczeniu stwierdzić obrazowo, że 
tak jak kiedyś mawiano, iż „powietrze miejskie czyni wolnym” (niem. Stadtluft 
macht frei), tak obecnie czyni nim „oddychanie powietrzem uniwersyteckim” 
(szkoły wyższej). 

Powyższe rozwiązanie może potencjalnie stwarzać pewne problemy z punktu 
widzenia państwowej polityki karnej43, jednak wydaje się ono koniecznym ustęp-
stwem, jakie należy poczynić, aby zabezpieczyć świat nauki i badań – wolnej 
myśli – przed ingerencją władzy państwowej. Ingerencja ta, choćby potencjalna, 

40 P. Nowik, Art. 227, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 1064–1065.
41 Wyczerpująco omawia te pojęcia w kontekście art. 227 p.s.w. E. Ura, Art. 227, [w:] Prawo 

o szkolnictwie wyższym…, s. 516–517.
42 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555, ze zm.).
43 Przykładowo w sytuacji, gdy rektor nie będzie się sprzeciwiał korzystaniu przez studen-

tów na terenie uczelni z narkotyków, noszeniu symboli faszystowskich czy głoszeniu tzw. mowy 
nienawiści.
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mogłaby bowiem godzić w wolność nauki i badań, głoszenia ich wyników, 
a pośrednio w wolność słowa – mając skutek „mrożący” dla badaczy (ang. chil-
ling effect). W przypadku popełnianych na uczelni przestępstw, np. związanych 
ze sferą treści, do których należy m.in. art. 256 Kodeksu karnego44 penalizu-
jący tzw. „mowę nienawiści”, to rektorowi w pewien sposób przyznano prawo 
rozstrzygnięcia, czy istotnie ma się do czynienia z przestępstwem, a zatem czy 
ująć daną osobę i przekazać służbom państwowym, czy przeciwnie – udzielić jej 
schronienia. Wartość tego rozwiązania jest niebagatelna, zwłaszcza wobec nie-
ostrych określeń niektórych penalizowanych czynów.

Mając na uwadze powyższe, trzeba podkreślić, że art. 227 ust. 3 p.s.w. należy 
do nienaruszalnego rdzenia zasady autonomii szkół wyższych. Dlatego jego 
ewentualna derogacja – lub przepisu jemu podobnego – byłaby niekonstytucyjna, 
a to ze względu na rażące naruszenie art. 70 ust. 5 ustawy zasadniczej.

6. POROZUMIENIE ZAWIERANE MIĘDZY REKTOREM 
A SŁUŻBAMI PAŃSTWOWYMI ODPOWIEDZIALNYMI 

ZA UTRZYMANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Rektor uczelni, w myśl art. 227 ust. 4 p.s.w., może zawierać wspomniane 
wcześniej porozumienia z właściwymi organami służb państwowych odpowie-
dzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, 
w których zostają określone inne niż bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego 
lub klęska żywiołowa przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpie-
czeństwa, uzasadniające przebywanie tych służb na uczelni. Przedmiotem roz-
ważania także i w tym zakresie musi być charakter prawny porozumienia oraz 
dopuszczalne jego elementy. 

Ze względu na zawieranie wskazanego porozumienia przez podmioty równo-
rzędne, jak również to, że służy ono realizacji zadań administracyjnych (w zakre-
sie porządku i bezpieczeństwa) w drodze współdziałania prawnego i faktycznego 
umawiających się podmiotów, tworząc ku niemu podstawy – może być ono 
kwalifikowane jako porozumienie administracyjne. Spełnia bowiem kryteria, 
jakie stawia nauka prawa, aby zakwalifikować daną formę działania administra-
cji w ramach tego pojęcia45. Zatem treścią stosunku prawnego wykreowanego 
na mocy wskazanego porozumienia jest określenie procesu harmonizowania 
i wykorzystywania przez uczestników porozumienia wzajemnie zmodyfikowa-
nej aktywności w sferze realizacji określonych w nim przez zadania administra-

44 Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, ze zm.
45 O kryteriach tych zob.: Z. Cieślak, Porozumienie administracyjne…, s. 113–117.
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cyjne celów społecznych46, w omawianym przypadku – w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedmiotem porozumienia admi-
nistracyjnego jest współdziałanie podmiotów administracji publicznej47. Istotą 
omawianego porozumienia jest zatem umożliwienie służbom państwowym – 
w sytuacjach określonych w porozumieniu – wkroczenia na teren uczelni celem 
realizacji wskazanych zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa.

Do zawarcia porozumienia z art. 227 ust. 4 p.s.w. dochodzi na skutek zgod-
nych oświadczeń woli współdziałających podmiotów48. Samo porozumienie 
musi mieć niewątpliwie formę pisemną49.

Można się zastanawiać, czy omawiane porozumienie nie tworzy sui generis 
aktu normatywnego. Jest ono bowiem podobne do porozumień administracyj-
nych zawieranych przez organy samorządów terytorialnych, którym część dok-
tryny przypisuje charakter właśnie prawa miejscowego50. Porozumienie rektora 
z właściwym organem służb zawiera normy generalne i abstrakcyjne, określa-
jące kiedy osoby niepodporządkowane służbowo czy organizacyjnie rektorowi 
i organowi służby państwowej będą mogły zetknąć się z tymi służbami i zostać 
zatrzymane na terenie uczelni przez ich funkcjonariuszy. Zatem choć posiada 
pewne cechy prawa miejscowego, podmioty zawierające rzeczone porozumienie 
nie należą jednak do jednostek uprawnionych do jego stanowienia – nie stanowią 
wszak organów samorządu terytorialnego. Jest to jednak przeszkoda formalna, 
nie zaś – materialna, do uznania wyżej wspomnianego porozumienia za prawo-
twórcze, zwłaszcza w kontekście dokonywanego nim poszerzenia normy art. 227 
ust. 3 ps.w. poza zakres zawarty w tym przepisie.

Z podanych względów mogą rodzić się uzasadnione wątpliwości dotyczące 
konstytucyjności wskazanego porozumienia, zwłaszcza co do jego zgodności 
z konstytucyjnym katalogiem źródeł prawa, mającym mieć charakter zamknięty 
(art. 87 ust. 1 Konstytucji RP). Odpowiedzią na nie może być jednak orzecz-
nictwo Trybunału Konstytucyjnego, który – niezależnie od kontrowersji związa-
nych z tym rozstrzygnięciem – dopuścił regulowanie sytuacji prawnej studentów 
w drodze aktów generalnych szkoły wyższej51. Do tej grupy można odpowiednio 
zakwalifikować omawiane porozumienia. Ze względu na ich publicznoprawny 
charakter, dotyczący wszak administracji uczelnianej, jak też jednostronne okre-
ślenie w treści porozumienia sytuacji odnoszących się do osób trzecich – nie 
można wskazanego typu uznać za cywilnoprawny.

Stronami omawianego aktu są rektor uczelni i organ danej służby państwowej 
odpowiedzialnej za porządek publiczny i bezpieczeństwo wewnętrzne. Zważyw-

46 Ibidem, s. 140.
47 M. Grążawski, Porozumienie administracyjne…, s. 18.
48 Por.: ibidem, s. 32. 
49 Por.: ibidem, s. 34.
50 M. Węgrzyn-Skarbek, Porozumienie administracyjne…, s. 58–61.
51 Zob.: wyrok TK z 5 października 2005 r., SK 39/05, OTK ZU 2005, seria A, nr 9, poz. 99.
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szy na swój charakter, omawiane porozumienie powinno być, jak wspominano, 
zawarte na piśmie i podlegać publikacji (ogłoszeniu), a także udostępnieniu 
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. De lege ferenda, mając na 
względzie doniosłość regulacji związanych z obecnością służb mundurowych na 
uczelni, należy postawić postulat, aby rzeczone porozumienie musiało podlegać 
zatwierdzeniu w określonym terminie (np. trzech miesięcy) przez senat uczelni 
w drodze uchwały. Nie tylko nadawałoby to odpowiednią rangę wskazanemu 
aktowi, ale przede wszystkim decyzja co do jego zawarcia byłaby rozważona, 
a następnie poparta lub zanegowana przez przedstawicieli wszystkich członków 
społeczności akademickiej, w tym studentów i doktorantów. Miałoby to także 
przełożenie na jakość zawartych w porozumieniu unormowań oraz skuteczniej 
wykluczałoby zaistnienie w nim tych treści, które negatywnie rzutowałyby na 
wolność akademicką. 

Do zasadniczych elementów analizowanego porozumienia należą: posta-
nowienia ogólne; wskazanie podmiotów zawierających porozumienie; określe-
nie przypadków, o których mowa w art. 227 ust. 4 p.s.w.; procedura związana 
z wkroczeniem funkcjonariuszy służby (organu) na teren uczelni w wymienio-
nych przypadkach i inne formy realizacji celów porozumienia; sposób zmiany 
i wypowiedzenia porozumienia bądź czas jego trwania52. Należy zaznaczyć, że 
szczególną wagę wypada wiązać z precyzją sformułowania przypadków umożli-
wiających wkroczenie służb mundurowych na teren uczelni. 

Rektor uczelni – określając w zawieranym porozumieniu inne niż ustawowe 
przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie szkoły 
wyższej, uzasadniające przebywanie w jej przestrzeni służb państwowych odpo-
wiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego, powinien 
mieć na uwadze, że sygnowane przez niego uzgodnienie nie może przekreślać czy 
choćby negatywnie wpływać na realizację celu ustanowienia autonomii szkolnic-
twa wyższego. Z tego względu wśród określonych w zawieranym porozumieniu 
przypadków nie może być takich, które bezpośrednio lub choćby potencjalnie 
będą zakłócać prowadzenie swobodnej, krytycznej działalności naukowej, badaw-
czej i dydaktycznej, jak też wywierać wspomniany tzw. efekt mrożący (np. bada-
cze nie będą prezentować pewnych poglądów z powodu możliwości wkroczenia 
służb państwowych). W istocie wątek ten wiąże się z konstytucyjną wolnością 
prowadzenia badań naukowych i ogłaszania ich wyników (art. 73 Konstytucji 
RP), jak i wolnością wypowiedzi (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP), która powinna 
być szczególnie chroniona w murach uczelni wyższej. Co więcej, ze względu 
właśnie na wymogi autonomii szkolnictwa wyższego pierwszorzędne znaczenie 
ma określoność regulacji zawartych w owym „porozumieniu”, która musi odpo-
wiadać standardowi kształtowania przepisów prawnokarnych. Niedopuszczalne 
jest wobec tego określanie przypadków, o których mowa w art. 227 ust. 4 p.s.w., 

52 Podobnie: E. Ura, Art. 227, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 517.
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w sposób nazbyt generalny, nieprecyzyjny (nieostry), wymagający skompliko-
wanej wykładni czy odsyłający. Zakres dopuszczalnego wkroczenia służb pań-
stwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek powinien zatem 
zostać ustalony w zgodzie z zasadą proporcjonalności i mieć uzasadnienie. Nie 
może zaś stanowić przerzucenia dbałości o porządek i bezpieczeństwo na terenie 
uczelni w całości czy choćby znacznej części na te służby. Obowiązki bowiem 
w tym względzie – w zgodzie z zasadą autonomii szkolnictwa wyższego – ciążą 
z mocy ustawy na rektorze uczelni.

Analiza empiryczna wskazuje, że zawieranie wspomnianych porozumień 
jest zjawiskiem dość powszechnym, najczęściej zaś dotyczą one dopuszczalności 
wkroczenia na teren uczelni Policji w celu zwalczania przestępstw związanych 
z narkotykami53. Niemniej nie ma przeszkód, aby obejmował one również czyny 
mniejszej wagi, a dokuczliwe społecznie (np. zakłócenia ciszy nocnej dokony-
wane z terenu domu studenckiego).

7. WEJŚCIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA TEREN SZKOŁY WYŻSZEJ

Wkroczenie omawianych służb państwowych na teren uczelni bez wezwania 
rektora wymaga jego natychmiastowego zawiadomienia54. Zawiadomienie może 
nastąpić w dowolnej formie (np. telefonicznie), ale musi być udokumentowane. 

Stosownie do art. 227 ust. 5 p.s.w. służby państwowe, o których mowa w ust. 
3 wskazanego przepisu, są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po 
ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na 
żądanie rektora. Kwestia ta wymaga doprecyzowania.

Wskazany przepis ustanawia zasadę, że służby mogą znajdować się w prze-
strzeni szkoły wyższej tyle i tylko tyle czasu, ile istnieją przyczyny, które 
uzasadniały wstęp na teren uczelni. Przyczynami tymi mogą być wyłącznie 
bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego, klęska żywiołowa lub okoliczność 

53 Zob. m.in. porozumienie między Politechniką Wrocławską a Policją, http://pwr-2005.wroc.
pl/upload_module/files/porozumienie%20z%20policja.pdf (1.02.2016); porozumienie w sprawie 
przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad postępowania w przy-
padku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarte w Krako-
wie w dniu 27 sierpnia 2012 r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
prof. dr. hab. Karolem Musiołem a Komendantem Miejskim Policji w Krakowie, niepublikowane; 
porozumienie w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz za-
sad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uczelni Wyższej zawarte 
w Lublinie w dniu 18 marca 2015 r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie a Komendantem Miejskim Policji w Lublinie, http://bip.up.lublin.pl/files//porozumienie.
pdf; http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,18657,porozumienie-miedzy-uniwersytetem-
warszawskim-a-policja.html (1.02.2016).

54 E. Ura, Art. 227, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 515. 
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jednoznacznie wskazana w treści zawartego porozumienia. Z chwilą ich ustania 
wskazane służby są obowiązane natychmiast, bez zbędnej zwłoki, opuścić prze-
strzeń przynależną do szkoły wyższej. Wszelka bowiem ich aktywność po tym 
terminie stanowi rażące naruszenie autonomii danej uczelni.

Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 
ludzkiego, klęski żywiołowej czy zaistnienia okoliczności wskazanej w zawar-
tym porozumieniu, służba państwowa ma obowiązek niezwłocznego opuszcze-
nia terenu uczelni – jeżeli tylko zażąda tego rektor. Przepis ten ma charakter 
bezwarunkowy. Znajduje on głębokie uzasadnienie. Kwestia bowiem tego, czy 
zaistniały przesłanki do wkroczenia służby państwowej na teren uczelni z jej 
własnej inicjatywy – może być nieostra. Ostateczne zdanie pozostawiono zatem 
w tym zakresie rektorowi, chroniąc tym samym autonomiczność szkoły wyższej. 
Intencją było tu wykluczenie sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające wkrocze-
nie służby na teren uczelni będą pozorne bądź jedynie pretekstem.

Ustawodawca nie określa, w jakiej formie ma być wyrażone żądanie rek-
tora opuszczenia przez służbę państwową uczelni. Z tego względu wydaje się, że 
może być ona dowolna, a zatem nie tylko pisemna, ale i ustna. Żądanie to musi 
być natychmiast egzekwowane przez straż uczelnianą.

8. DOPUSZCZALNOŚĆ STANOWIENIA PRZEZ SZKOŁY WYŻSZE 
PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH

Cenne wydaje się w tym miejscu omówienie dopuszczalności stanowienia 
przez uczelnie przepisów porządkowych. De lege lata o podobnej kompetencji nie 
wspomina żaden przepis p.s.w. Tymczasem rzeczone unormowania traktowałyby 
o prawach i obowiązkach jednostek niepodporządkowanych organizacyjnie czy 
służbowo władzom uczelni, a zatem wymagają oparcia w ustawie. Brak zatem 
wyraźnej podstawy prawnej do uchwalania przepisów porządkowych wyklucza 
ich ustanawianie przez rektora czy senat uczelni. Stan ten należy ocenić nega-
tywnie. Autonomiczność szkoły wyższej uzasadnia to, aby także w zakresie 
utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa na swym terenie jej władze mogły 
korzystać z kompetencji prawotwórczej. De lege ferenda, uprawnienie do ustano-
wienia przepisów porządkowych szkoły wyższej powinno przysługiwać senatowi 
uczelni. Ze względu na ich wyjątkowy charakter można – w celu zabezpiecze-
nia praw i obowiązków jednostek – rozważyć wyjątkowo nadzór prewencyjny 
w postaci wymogu uprzedniego zatwierdzenia przepisów porządkowych uczelni 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

Warto zaznaczyć, że niedopuszczalność uchwalania przez władze uczelni 
przepisów porządkowych nie oznacza, że rektor nie może wydawać aktów 
wewnętrznych w zakresie zapewniania ładu, bezpieczeństwa i porządku. Warun-
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kiem jest jednak, aby normy te były skierowane wyłącznie do podległych jemu 
pracowników np. straży uczelnianej. 

9. OGRANICZENIA WE WSTĘPIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH NA 
TEREN UCZELNI JAKO ELEMENT TRADYCJI

Kończąc, wypada powtórzyć, że unormowane w art. 227 ust. 3 i 5 p.s.w. 
ograniczenia we wstępie służb mundurowych na teren uczelni są niczym innym 
jak „źrenicą” autonomii szkół wyższych, zabezpieczeniem niezależności myśli 
naukowej i pracy badawczej m.in. przed naciskami określonych władz państwo-
wych. Chronią zatem wolność badań wyrażoną w art. 73 Konstytucji RP i wolność 
słowa zabezpieczoną art. 54 ust. 1 ustawy zasadniczej. Omawiane ograniczenia 
należą wobec tego do istoty gwarancji ustanowionej art. 70 ust. 5 Konstytucji RP, 
tworząc wymiar terytorialny rzeczonej autonomii55. Wynika on z wielowiekowej 
zasady niewkraczania władzy publicznej i jej służb na teren uczelni bez zgody 
władz szkoły wyższej56 – tradycji ze wszech miar zasługującej na pieczołowite 
kultywowanie, zwłaszcza w wolnym i demokratycznym państwie prawa. Sta-
nowi ona wszak fundament dla nieskrępowanego rozwoju nauki.

ENSURING ORDER AND SAFETY IN THE AREA OF A UNIVERSITY

Summary

Ensuring order and safety in the area of a university is a rector’s duty. Most often 
this obligation is realized by a university guard which status should be regulated by the 
statute. The area of the university is determined by an agreement of the university and 
a municipality in which the university is located. Mostly, public guards have limited 
access to the university premises and moreover, there are obligated to leave it on the 
request of the rector. The freedom of universities from the intervention of public guards 
is a matter of their autonomy.

55 Por.: P. Nowik, Art. 227, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 1063.
56 Zob.: H. Izdebski, J. M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym…, s. 521.
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Przemysław Kępa
Uniwersytet Warszawski 

PRAWO ŁOWIECKIE JAKO INSTRUMENT REALIZUJĄCY 
KONSTYTUCYJNY OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA 

BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy prawo łowieckie jest instrumen
tem realizującym konstytucyjny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa 
ekologicznego, wymaga zbadania dwóch elementów. Pierwszym z nich jest 
prawo łowieckie i jego rola w systemie prawnym. Drugą zaś kwestią, przez pry-
zmat której należy spoglądać na prawo łowieckie i jego rolę, jest konstytucyjne 
pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego. Opierając się na analizie tych dwóch ele-
mentów, można dostrzec zależność i przenikanie się dwóch różnych płaszczyzn 
normatywnych. Pomimo że temat analizy w pierwszej kolejności odwołuje się 
do prawa łowieckiego, aby lepiej omówić zagadnienie, wpierw analizie zostanie 
poddana kwestia bezpieczeństwa ekologicznego.

Pierwszym z elementów wymagających przybliżenia jest wynikająca z art. 5 
Konstytucji RP „zasada zrównoważonego rozwoju”1. Aby uchwycić istotę tej 
zasady prawa, należy definiować ją jako standard, do którego realizacji są zobo-
wiązani jej adresaci, a w tym przypadku, przede wszystkim władze publiczne. 
Analizując treść omawianej zasady, wśród sfer podlegających ochronie prawnej, 
które wyszczególnia zasada, znajdujemy fragment mówiący o tym, że Rzecz-
pospolita Polska (RP) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrów-
noważonego rozwoju. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie spotykamy się 
z próbami zdefiniowania terminu „zrównoważony rozwój”. Dokonując przeglądu 
piśmiennictwa, napotykamy na definicję, która w mojej ocenie, właściwie wpisuje 
się w sferę związaną z szeroko rozumianą ochroną środowiska2. Adam Krzywoń 
trafnie ujmuje „zrównoważony rozwój” jako model, który chroniąc określone 
dobra (ekonomiczne, środowiskowe lub społeczne), będzie pozwalał na zaspo-
kojenie obecnych i przyszłych potrzeb ludności. Również w orzecznictwie Try-
bunału Konstytucyjnego pojawiają się odniesienia do zasady zrównoważonego 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, 
poz. 483, z późn. zm.

2 A. Krzywoń, Konstytucja RP a środowisko, „Państwo i Prawo” 2012, nr 8.
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rozwoju w kontekście związanym z ochroną środowiska3. Trybunał w orzeczeniu 
z dnia 6 czerwca 2006 r. podkreśla bardzo szeroki zakres przedmiotowy zasady 
zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony przyrody. Słusznie zauważono 
w nim, że w granicach pojęcia mieści się nie tylko ochrona przyrody, ale rów-
nież kształtowanie ładu przestrzennego oraz należyta troska o rozwój społeczny 
i cywilizacyjny4. Trybunał podkreśla, że ideą omawianej zasady jest uwzględ-
nianie różnych wartości konstytucyjnych i stosowne ich wyważenie. Dokonując 
dalszej analizy charakteru zasady zrównoważonego rozwoju, warto zauważyć, że 
w odniesieniu do materii związanej z ochroną środowiska pełni ona rolę niejako 
wytycznej jaką powinien kierować się ustawodawca, regulując materię wpływa-
jącą na środowisko. Rozumiejąc zasadę w taki sposób, można wysnuć wniosek, 
że realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w tej sytuacji jest urzeczywist-
niana poprzez uwzględnianie różnych czynników faktycznych, prawnych, tech-
nicznych i kulturowych w taki sposób, aby znaleźć pewien kompromis – swoisty 
złoty środek5. 

Przechodząc do kwestii bezpieczeństwa ekologicznego, należy zauważyć 
bardzo duży dorobek doktryny, odnoszący się do tego terminu w różnych kon-
tekstach. Punktem wyjścia do rozważań pozostaje zdefiniowanie zakresu przed-
miotowego tego konstytucyjnego terminu. Warto podkreślić, że w żadnym akcie 
normatywnym nie odnajdziemy definicji legalnej bezpieczeństwa ekologicznego. 
Ze względu na to, że termin pojawia się w Konstytucji RP, liczne komentarze 
starają się określić zakres przedmiotowy terminu6. W większości z nich autorzy 
analizujący art. 74 Konstytucji RP, starają się zdefiniować termin „bezpieczeń-
stwo ekologiczne”, odwołując się wcześniej przywołanej zasady zrównoważo-
nego rozwoju. Jan Boć wskazuje na fakt, że zasada zrównoważonego rozwoju 
pozostaje w ścisłym związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa eko-
logicznego przez organy państwa. Analizując te dwa przepisy, autor zauważa, 
że art. 5 Konstytucji RP określa pewien sposób postępowania, natomiast art. 74 
par. 1 Konstytucji RP wskazuje cel postępowania, co sprawia, że (w ujęciu praw-
nym) dozwolone są wszystkie sposoby postępowania, byle prowadziły do celu 
i były legalne7. Trafna zdaje się definicja przedstawiona przez M. Pietrasia, który 
pod terminem „bezpieczeństwo ekologiczne” widzi „taki stan stosunków spo-
łecznych, w tym treści, form i sposobów organizacji stosunków międzynarodo-
wych, który nie tylko ogranicza i eliminuje zagrożenia ekologiczne, lecz także 
promuje pozytywne działania, umożliwiające realizację wartości istotnych dla 

3 Wyrok TK z dnia 13 maja 2009, Kp 2/09, OTK 2009, nr 5A, poz. 66.
4 Wyrok TK z dnia 6 czerwca 2006, OTK-A 2006/6/62, LEX 197885.
5 M. Stoczkiewicz, Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada prawa, „Prawo i Środo-

wisko” 2001, nr 1, s. 131.
6 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997, art. 74 ust. 1.
7 J. Boć, Komentarz do konstytucji RP, Wrocław 1998, s. 134.
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istnienia narodów i państw […]”8. Ze względu na stricte prawniczy charakter 
niniejszej analizy warto zwrócić uwagę na próbę zdefiniowana terminu przez 
P. Korzeniowskiego, który w swoim opracowaniu przedstawia ten termin w uję-
ciu prawnym9. Autor zauważa, że bezpieczeństwo ekologiczne to „[…] element 
zastosowania przez władze publiczne instrumentów prawnych zapewniających 
prawo do środowiska”10. Pomimo takiego rozumienia terminu wydaje się ono zbyt 
wąskie i na swój sposób odsyła do kolejnych terminów wymagających doprecyzo-
wania, czego następstwem są pojawiające się problemy interpretacyjne. Dlatego 
też, pomimo swojego prawniczego charakteru termin nie może zostać szerzej 
wykorzystany. Warto też przytoczyć stanowisko J. Sommera, który zauważa, że 
termin „bezpieczeństwo ekologiczne” jest prawnie niedookreślony, przez co jego 
znaczenie będzie się zmieniać odpowiednio do rozwoju wiedzy na temat zagro-
żeń środowiska i metod przeciwdziałania im czy ich ograniczania11. Próbę zdefi-
niowania terminu podjął również Trybunał Konstytucyjny, który w uzasadnieniu 
do wyroku K 23/06 z 6 czerwca 2006 r. podał własne rozumienie terminu. Trybu-
nał stwierdził, że „pojęcie »bezpieczeństwo ekologiczne« należy rozumieć jako 
uzyskanie takiego stanu środowiska, który pozwala na bezpieczne przebywanie 
w tym środowisku i umożliwia korzystanie z tego środowiska w sposób zapew-
niający rozwój człowieka”12. Przytoczone powyżej próby zdefiniowania terminu, 
są tylko częścią dorobku doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, biorąc pod uwagę specyfikę prawa 
łowieckiego, wydaje się zasadne przyjęcie definicji zaproponowanej przez 
P. Korzeniowskiego, który zauważa, że „bezpieczeństwo ekologiczne na pod-
stawie art. 74 Konstytucji RP, obejmuje działanie lub zaniechanie pozwalające 
zachować lub przywrócić równowagę przyrodniczą niezbędną do zapewnienia 
współczesnym i przyszłym pokoleniom odpowiednich warunków życia oraz 
realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowania jego warto-
ści”13. W swoim opracowaniu autor ten formułuje postulat, by normę zobowią-
zującą państwo do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego traktować jako 
prawo człowieka, co może być interesującym zagadnieniem badawczym, które 
pozostawiam poza zakresem tego opracowania. Warto zauważyć, że przytoczona 
przez P. Korzeniowskiego definicja ma szeroki zakres przedmiotowy i za istotę 
„bezpieczeństwa ekologicznego” uważa równowagę przyrodniczą, co zdaje się 
niezwykle istotne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czy prawo łowieckie 

 8 M. Pietraś, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin 2000, s. 85.
 9 P. Korzeniowski, Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego jako zadanie 

władz publicznych, „Prawo i Środowisko” 2011, nr 2, s. 113 i n.
10 Ibidem.
11 J. Sommer, Prawo a koncepcja zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński, Zrównowa-

żony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Bydgoszcz 2005, s. 87–88.
12 Orzeczenie TK z dnia 6.06.2006 r., OTK-A 2006/6/62, LEX 197885; zob. także glosę apro-

bującą B. Rakoczego w: „Państwo i Prawo” 2009, nr 4, s. 130 i n.
13 P. Korzeniowski, Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego…
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jest instrumentem realizującym konstytucyjny obowiązek zapewnienia bez
pieczeństwa ekologicznego. 

Podsumowując ten fragment rozważań, można wysnuć wniosek, że władze 
publiczne, będąc zobowiązane przez Konstytucję RP do zapewnienia „bezpie-
czeństwa ekologicznego” mają poprzez swoje działania zabezpieczyć, najprościej 
rzecz ujmując, równowagę przyrodniczą. Jak wiadomo w celu realizacji tego obo-
wiązku władze publiczne wykorzystują instrumenty prawne, w które wyposażył 
je ustawodawca zarówno na płaszczyźnie legislacyjnej, jak również w procesie 
stosowania prawa. Podstawowym aktem normatywnym ustanowionym w celu 
realizacji tego konstytucyjnego obowiązku jest prawo ochrony środowiska14. 
W art. 1 wspomnianej ustawy ustawodawca wskazuje na cel powołania tej regula-
cji, czyli określenie zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego 
zasobów z uwzględnieniem „zasady zrównoważonego rozwoju”15. Z perspek-
tywy niniejszego opracowania należy zastanowić się nad dwiema definicjami 
legalnymi zawartymi w tej regulacji, które w swoim zakresie odnoszą się do kwe-
stii bezpieczeństwa ekologicznego, a następnie pośrednio do prawa łowieckiego. 
Pierwszą z nich jest definicja ochrony środowiska, którą ustawodawca nakazał 
rozumieć jako podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub 
przywracanie równowagi przyrodniczej. W drugiej części definicji ustawodawca 
wyszczególnia kilka form, za pomocą których jest realizowana ochrona środowi-
ska, polegająca w szczególności na:

„a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami śro-
dowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego”16.

Należy podkreślić, że sformułowanie „w szczególności”, zawarte w definicji 
legalnej, wskazuje na otwarty katalog działań mających zapewnić ochronę środo-
wiska, a te, które są przywołane wprost, w ocenie ustawodawcy zasługiwały na 
wymienienie expressis verbis. Prawo ochrony środowiska, które często jest utoż-
samiane z terminem „bezpieczeństwo ekologiczne”, jest tylko jednym z wielu 
elementów budujących system regulacji prawnych zapewniający bezpieczeństwo 
ekologiczne. Można się pokusić o stwierdzenie, że do sfery instrumentów praw-
nych, mających zapewnić ten stan, wchodzą wszelkie akty normatywne, które 
w jakikolwiek sposób eliminują zagrożenia ekologiczne, a także wspierają działa-
nia korzystne dla środowiska naturalnego. Lech Garlicki w komentarzu do Kon-
stytucji RP definiuje termin „ochrona środowiska” w sposób szerszy, niż czyni to 

14 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; Dz.U. z 2001 r., nr 62, 
poz. 627, z późn. zm. 

15 Ibidem.
16 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; Dz.U. z 2001 r., nr 62, 

poz. 627, z późn. zm. 
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ustawa. Autor wskazuje, że „[…] ochrona środowiska oznacza całokształt działań 
i instrumentów przeciwdziałających pogarszaniu się stanu środowiska, szczegól-
nie istotne (art. 68 ust. 4) jest w tym zakresie przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom degradacji środowiska”17. 

Drugim elementem jest termin „środowisko”, które ustawodawca definiuje 
jako „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku 
działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, 
powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicz-
nej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”18. Jak można 
zauważyć jest to bardzo szeroka definicja, która swoim zakresem obejmuje 
w zasadzie całe otoczenie człowieka, w tym elementy różnorodności biologicznej, 
do których kwalifikuje się również zwierzyna łowna. Dokonując kompleksowej 
analizy, należy choćby wspomnieć o jeszcze jednym akcie normatywnym, który 
znacząco wpływa na zachowanie bezpieczeństwa ekologicznego. Tym aktem jest 
ustawa o ochronie przyrody, określająca szczególne formy ochrony prawnej śro-
dowiska, związane m.in. z ochroną gatunkową zwierząt dziko żyjących lub też 
ochroną terytorialną określonych zasobów przyrody19. 

Przechodząc do drugiego elementu niniejszej analizy, czyli roli jaką speł-
nia prawo łowieckie w systemie prawnym, rozważania należy rozpocząć od 
przyjęcia pewnej koncepcji, w której to pod pojęciem prawa ochrony środowi-
ska upatrujemy nie jednego aktu normatywnego o takiej nazwie, lecz pewnego 
zakresu uregulowań, budującego odrębną dziedzinę w ramach prawa admini-
stracyjnego, dziedzinę prawa ochrony środowiska. W doktrynie spotykamy się 
z twierdzeniem, że akty normatywne regulujące materię dotyczącą łowiectwa, 
lasów i rybołówstwa są instrumentami regulującymi zasady korzystania z zaso-
bów przyrody20. Ustawa Prawo ochrony środowiska – w tytule II dotyczącym 
ochrony zasobów środowiska podkreśla, że ochrona tych zasobów jest realizo-
wana zarówno poprzez uregulowania wspomnianej ustawy, jak również przez 
przepisy szczególne, wymienione w art. 81 ust. 4, gdzie znajdują się wyszczegól-
nione m.in. Ustawa o lasach i Prawo łowieckie21. Takie uregulowanie pozwala 
wysnuć wniosek, że istnieje pewna szczególna część prawa ochrony środowiska, 
do której należą wspomniane akty normatywne. Prowadząc dalsze rozważania, 
za punkt wyjścia należy obrać zakres przedmiotowy prawa łowieckiego okre-
ślony w art. 1, który stanowi, że:

17 L. Garlicki, Komentarz do art. 74, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, 
red. L. Garlicki, t. I, Warszawa 1999, s. 3.

18 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; Dz.U. z 2001 r., nr 62, 
poz. 627, z późn. zm.

19 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz.880, 
z późn. zm.

20 W. Radecki, Prawo łowieckie – komentarz, Warszawa 2012, s. 45–46.
21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; Dz.U. z 2001 r., nr 62, 

poz. 627, z późn. zm.
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„Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumie-
niu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich 
zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej i rybackiej”22.

Ustawodawca w tym przepisie podaje definicję legalną łowiectwa, przy czym 
pokazuje najważniejsze jej elementy w postaci ochrony zwierząt łownych oraz 
gospodarowania ich zasobami, wskazuje również sposób, w jaki ma się to odby-
wać, odwołując się do zasad ekologii i zasad racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 
i rybackiej. Odwołanie do racjonalizmu i gospodarowania zasobami w zgodzie 
z zasadami ekologii nawiązuje w swojej istocie do zasady zrównoważonego roz-
woju i obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. 

Definicja przedstawiona w art. 1 odwołuje się do kilku istotnych pojęć zawar-
tych w innych aktach normatywnych. W ustawie o ochronie przyrody sprecyzo-
wano pojęcie środowiska przyrodniczego, które ustawodawca włączył do treści 
prawnej definicji łowiectwa. W rozumieniu ustawy środowisko przyrodnicze jest 
to krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i prze-
kształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, 
zwierzętami i grzybami23. Ciekawym spostrzeżeniem dzieli się A. Pązik, który 
stwierdza, że pomimo tego iż prawo łowieckie w centrum zainteresowań stawia 
elementy ochrony przyrody związane ze zwierzętami, to trudno odmówić łowiec-
twu wpływu na roślinność, gdyż jak zauważa autor, niekontrolowany rozwój 
populacji zwierząt roślinożernych na danym terenie mógłby stanowić zagrożenie 
dla występowania na nim pewnych gatunków roślin24. Analizując dalszą część 
definicji, zauważamy, że ustawodawca nie odnosi uregulowań prawa łowieckiego 
do wszystkich zwierząt, a jedynie do tych, które znajdują się w katalogu zwierząt 
łownych sklasyfikowanych w odrębnym akcie normatywnym25. Warto podkre-
ślić, że synonimem określenia „zwierzęta łowne” jest słowo „zwierzyna”, które 
ustawodawca uznał za równoznaczne na gruncie tej regulacji. Godnym uwagi jest 
również fakt, że w kontekście prawnej ochrony zwierząt podstawowym aktem 
normatywnym jest ustawa o ochronie zwierząt, Prawo łowieckie natomiast jest 
lex specialis w stosunku do niej o ograniczonym do zwierzyny zakresie przedmio-
towym. Mimo tego, zdaniem M. Micińskiej, zwierzęta łowne podlegają ochronie 
prawnej ze strony ustawy o ochronie zwierząt tylko w sytuacji, gdy delikty bez-

22 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie; Dz.U. z 1995 r., nr 147, poz. 713, 
z poźn. zm.

23 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.

24 A. Pązik, M. Słomski, Prawo łowieckie. Komentarz, LEX, 2015, nr 10154.
25 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określe-

nia listy gatunków zwierząt łownych; Dz.U. z 2005 r., nr 45, poz. 433.
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zasadnego i niehumanitarnego traktowania zwierząt łownych miały miejsce poza 
polowaniem26. Co w mojej ocenie jest całkowicie słusznym wnioskiem. 

Ustawodawca w art. 3 ustawy wskazuje na podstawowe cele łowiectwa, któ-
rymi są:

„1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwie-
rząt łownych;

2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy 
warunków bytowania zwierzyny;

3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów 
oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy 
zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kulty-
wowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej”27.

Z perspektywy niniejszego opracowania na szczególną uwagę zasługują 
pierwsze trzy cele, gdyż ich realizacja skutkuje zapewnieniem bezpieczeństwa 
ekologicznego na płaszczyźnie związanej z gospodarowaniem zwierzyną. Aby 
tak się stało, ustawodawca tworzy odpowiednie instrumenty prawne mające 
zagwarantować ich realizację. Na płaszczyźnie prawa łowieckiego najważniej-
szym z nich wydaje się być instrument zdefiniowany w art. 4 ust. 1 wskazu-
jący na gospodarkę łowiecką jako zasadnicze narzędzie w realizacji założeń 
ustawy. Ustawodawca, wyjaśniając termin, wskazuje, że gospodarka łowiecka 
jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny28. Te trzy 
płaszczyzny, które składają się na pojęcie gospodarki łowieckiej, pozostają ze 
sobą w zależności i wzajemnie się przenikają. Trafny argument za takim spoj-
rzeniem na zagadnienie przedstawia A. Pązik, który podkreśla, że działalność 
będąca hodowlą zwierzyny służy również jej ochronie, analogicznie jest z pozy-
skiwaniem zwierzyny. Brak pozyskania zwierzyny mógłby doprowadzić do 
niekontrolowanego wzrostu populacji określonych gatunków, co skutkowałoby 
niekorzystnym wpływem na pozycję innych. Takie działanie doprowadziłoby do 
zachwiania równowagi ekologicznej dotyczącej zwierząt łownych29. W kontek-
ście gospodarki łowieckiej na szczególną uwagę zasługuje kwestia pozyskania 
zwierzyny, która na płaszczyźnie ustawy jest realizowana za pomocą instytu-
cji polowania. Ustawa jasno wskazuje, co należy rozumieć pod tym pojęciem. 
W jej rozumieniu „polowanie” to tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, 
łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej, a także przy wykorzysta-

26 M. Micińska, Istota problemu współczesnego łowiectwa, „Prawo i Środowisko” 2012, nr 4.
27 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie; Dz.U. z 1995 r., nr 147, poz. 713, 

z poźn. zm.
28 Ibidem.
29 A. Pązik, M. Słomski, Prawo łowieckie…
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niu ptaków łowczych, zmierzające do wejścia w jej posiadanie30. Istotniejszymi 
z perspektywy opracowania są dwa instrumenty, które łącznie z narzędziem, 
jakim jest polowanie, służą racjonalnemu prowadzeniu gospodarki łowieckiej, 
a w konsekwencji zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego. Tymi instrumen-
tami są wieloletnie plany hodowlane i roczne plany łowieckie. Obydwa instru-
menty określają limity liczby, gatunku oraz płci zwierzyny, która ma zostać 
pozyskana w danym roku na określonym terenie. Zasadniczym celem istnienia 
takich instytucji jest realizacja prawidłowej gospodarki łowieckiej opierającej się 
na zasadach określonych w prawie łowieckim31. 

Podsumowując przeprowadzoną analizę, można powiedzieć, że prawdziwą 
jest teza postawiona w tytule opracowania. Dzięki pogłębionej analizie termi-
nów zawartych w Konstytucji RP oraz innych aktach normatywnych z zakresu 
ochrony środowiska można zauważyć, że realizują one wspólne cele za pomocą 
różnych środków i na różnych płaszczyznach. Skupiając uwagę na instrumencie, 
jakim jest prawo łowieckie, można dostrzec, że celem nadrzędnym jego funkcjo-
nowania w obrocie prawnym jest zapewnienie równowagi ekologicznej. Cel ten, 
pomimo że jest realizowany na wąskiej płaszczyźnie regulującej materię gospo-
darowania zwierzyną łowną, wpisuje się w kanon wielu uregulowań, które łącz-
nie poprzez różne instrumenty prawne gwarantują realizację konstytucyjnego 
obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego. 

POLISH HUNTING LAW AS A MEAN TO FULFIL 
THE CONSTITUTIONAL DUTY OF ENSURENCE 

THE ENVIRONMENTAL SAFETY

Summary

The study contains the results of analysis of the Polish constitutional regulations in 
a scope of the environmental protection. Main thesis of the paper concerns a substantial 
role of the hunting law in realization of the environmental safety. At the beginning 
of paper, author scrutinized main terms, which influence legal definition of the term 
“ecological safety”. In the second part of the paper author described the polish hunting 
law regulations and its role in implementing the concept of the environmental safety. 
In the last part, author summarized and proved that polish hunting law regulations are 

30 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz.U. z 1995 r., nr 147, poz. 713, 
z poźn. zm.

31 Ibidem. 
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in accordance with the constitution rule of the ecological safety and that it supports 
implementation of this rule. 
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KONCEPCJE PRAWNE IGNACEGO MATUSZEWSKIEGO 
W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ

Postać Ignacego Matuszewskiego w kontekście jego poglądów związanych 
z prawem nie była do tej pory przedmiotem szczegółowego opracowania. Jego 
koncepcje prawno-polityczne również nie doczekały się komplementarnego opra-
cowania i pozostają praktycznie nieznane. Dotychczasowe prace badaczy kon-
centrowały się w większym stopniu na jego dorobku polityczno-publicystycznym 
oraz barwnym życiorysie tego sanacyjnego pułkownika1. Obecnie szerszemu 
ogółowi Matuszewski kojarzy się głównie jako istotny publicysta lat trzydzie-
stych i czterdziestych i autor spektakularnej ewakuacji polskiego złota za granicę 
w 1939 r. Zaliczany do grupy najbliższych i najważniejszych współpracowników 
Józefa Piłsudskiego, wchodził w skład tzw. grupy pułkowników, a więc osób peł-
niących rolę swoistych dysponentów powierzonej im z woli Marszałka władzy2. 

W grupie tej Ignacy Matuszewski odgrywał rolę raczej mniej znaną opi-
nii publicznej, wręcz drugoplanową, co wynika z porównania Matuszewskiego 
z czołowymi osobistościami obozu pomajowego jak chociażby Walery Sławek, 
Aleksander Prystor czy Józef Beck3. Z grupy tej stosunkowo szybko też odszedł, 
tracąc, w związku z niechęcią Marszałka Piłsudskiego, stanowisko kierownika 

1 S. Cenckiewicz, Ignacy Matuszewski jako geopolityk, „Arcana” 2001, nr 38; Z. Landau, 
Zapomniani ministrowie skarbu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2005. O postaci Matuszewskiego 
pisał też G. Łukomski (G. Łukomski, Ignacy Matuszewski (1891–1946) w trosce o polską rację sta-
nu, [w:] Polityczna przestrzeń polskości w XX wieku. Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej 
z perspektywy racji stanu, Poznań–Londyn 2013).

2 Ignacego Matuszewskiego do grupy tzw. pułkowników zaliczyli m.in.: A. Garlicki (A. Gar-
licki, [w:] K. Świtalski, Diariusz 1919–1935, Warszawa 1992, s. 6), W. T. Kulesza (W. T. Kulesza, 
Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław 1985, 
s. 116–117) czy też J. Srokosz (J. Srokosz, W stronę silnego państwa. Koncepcje ustrojowe praw-
ników obozu rządzącego w Polsce 1926-1939, Kraków 2013, s. 79).

3 Grupa pułkowników była niejednorodna zarówno pod względem relacji jej członków 
z J. Piłsudskim, jak i faktycznej pozycji, jaką odgrywali w obrębie obozu sanacyjnego. Przy-
kładowo Sławka i Prystora łączyła z Piłsudskim wieloletnia przyjaźń, Becka Marszałek osobi-
ście namaścił na stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych. Jak widać, pozycja Matuszewskiego 
w grupie nie była tak silna.
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Ministerstwa Skarbu w gabinecie Prystora w 1931 r.4. Matuszewski jako kierow-
nik ministerstwa skarbu spotykał się z krytyką swoich poglądów gospodarczych, 
lecz zagadnienie to wykracza poza ramy niniejszej pracy5. W pozbawieniu Matu-
szewskiego teki ministerialnej wyraźnie akcentuje element woli J. Piłsudskiego 
K. Dziuda, interpretujący podjęcie tej decyzji przez Marszałka przy kreowaniu 
składu personalnego gabinetu Aleksandra Prystora jako formę osobistej inter-
wencji. „[…] gdy na jakimś odcinku pracy rządu czy administracji dostrzegał 
[J. Piłsudski – przyp. aut.] rażące go decyzje czy niedopatrzenia. Wydaje się także, 
że negatywne zjawiska starał się eliminować za pomocą zmian personalnych”6. 
Pewne światło na kulisy odejścia Matuszewskiego ze stanowiska kierownika 
ministerstwa skarbu rzuca Diariusz Kazimierza Świtalskiego7. Jak wskazywał 
badacz obozu piłsudczykowskiego, Andrzej Micewski, „Matuszewski za życia 
Piłsudskiego należał do najwybitniejszych polityków sanacyjnych. Później ten 
zdecydowanie miarodajny piłsudczyk odszedł jakoś w cień”8. Jakkolwiek wydaje 
się, że ocena ta względem Ignacego Matuszewskiego jest przesadzona, nie pełnił 
on bowiem nigdy ani funkcji premiera – jak wielu innych tzw. pułkowników, ani 
też długo nie pozostawał członkiem Rady Ministrów, to jednak długo należał 
do wąskiego grona zaufanych współpracowników Marszałka9. Badacz dziejów 
piłsudczykowskiego Bezpartyjnego Bloku Andrzej Chojnowski charakteryzował 
Matuszewskiego jako „czołowego animatora polityki gospodarczej sanacji”, lecz 
sam zaliczył go do „drugiego garnituru sztabu kierowniczego”10. Badacz dzie-
jów obozu piłsudczykowskiego, Janusz Faryś, wyraźnie zgodził się z tezą, że 
wśród tzw. grupy pułkowników Ignacy Matuszewski to „piłsudczyk świeższej 

 4 Sławomir Cenckiewicz błędnie podaje, że Ignacy Matuszewski był ministrem, w rzeczywi-
stości jedynie kierował pracą ministerstwa skarbu, jednocześnie wciąż pozostając pracownikiem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po utracie zaufania Marszałka Piłsudskiego liczył, zresztą 
niesłusznie, że powróci do Rumunii na swoją wcześniejszą placówkę dyplomatyczną. 

 5 Przy okazji można podać jako pewną ciekawostkę, że postać Matuszewskiego jako oso-
by odpowiedzialnej w rządzie za Skarb Państwa doczekała się negatywnej oceny wystawionej 
przez Aleksandra Bocheńskiego. Pisał on: „Nie będąc z wykształcenia ani z praktyki ekonomistą, 
Matuszewski skłaniał się bałwochwalczo do doktryny, że nie ma innej metody gospodarki i zdo-
bywania dobrobytu, jak zaciskać pasa i pracować. Nie chciał przyjąć do świadomości, że trzeba 
i można, a nawet musi się koniecznie szukać dróg nowych, nawet ryzykownych, ale zawsze lep-
szych od katastrofy, jaką dawała bezczynność”; A. Bocheński, Wędrówki po dziejach przemysłu 
państwowego, t. III, Warszawa 1971, s. 92.

 6 K. Dziuda, Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Łodzi w latach 1930–1935, 
Bełchatów 2010, s. 20–21.

 7 K. Świtalski, Diariusz. Uzupełnienie z lata 1919–1932, Warszawa 2012, s. 140–142. W Dia-
riuszu Świtalski podaje jako powód niepowołania Matuszewskiego do rządu A. Prystora właśnie 
niechęć Marszałka. 

 8 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego: szkice z dziejów myśli politycznej II Rze-
czypospolitej, Warszawa 1968, s. 355.

 9 Ignacy Matuszewski pozostawał członkiem Rady Ministrów w latach 1929–1931.
10 A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 

Wrocław 1986, s. 170.
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daty”11. Władysław Kulesza, oceniał Matuszewskiego jako jedną z „najzdol-
niejszych postaci z kręgu pułkowników” oraz „czołowego eksperta ekonomicz-
nego grupy”12. Nie do przecenienia jest fakt, że Matuszewski był postrzegany 
wewnątrz rdzenia obozu sanacyjnego jako jedna z nielicznych osób znających 
i interesujących się zagadnieniami gospodarczymi. Przekonanie to wynikało 
po części z faktu, że powierzono mu kierowanie ministerstwem skarbu. Pogląd 
taki podzielał m.in. Andrzej Chojnowski: „W grupie pułkownikowskiej rolę pro-
gramatora polityki gospodarczej odgrywał Ignacy Matuszewski. Podobnie jak 
poważna część ekonomistów polskich tego okresu, należał on do zagorzałych 
zwolenników deflacji”13. Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do zdecy-
dowanej większości kluczowych piłsudczyków, którzy po 1935 r. wraz ze śmier-
cią Marszałka i dekompozycją obozu zostali usunięci z głównego nurtu polskiej 
polityki (rzecz jasna poza pewnymi wyjątkami, np.: Bogusławem Miedzińskim 
czy Józefem Beckiem), Matuszewski z tej grupy wypadł na osobiste polecenie 
Piłsudskiego. Nie udał mu się również powrót do czynnej polityki. Kandydował 
do senatu w wyborach w 1935 r. z Wielkopolski, lecz przegrał z kontrkandydatem 
cieszącym się poparciem rządu14.

Wśród członków piłsudczykowskiej „grupy legionowej” – jak o grupie puł-
kowników wypowiadał się A. Garlicki – Ignacy Matuszewski należał do wąskiej 
grupy jej przedstawicieli, którzy sami formułowali oryginalne koncepcje ustro-
jowe dla Rzeczypospolitej. Liczne projekty konstytucji i szkice konstytucyjne 
były tworzone nie tylko przez niektórych czołowych sanatorów, jak Walery Sła-
wek, Stanisław Car czy Janusz Jędrzejewicz, ale również właśnie przez Ignacego 
Matuszewskiego15.

W końcu też, o niepośledniej roli Matuszewskiego w obrębie obozu pił-
sudczykowskiego świadczyło to, że był jednym z najwybitniejszych, o ile nie 
najwybitniejszym, publicystów wśród sanatorów. Zdaniem Andrzeja Micew-
skiego, Matuszewski „był obok Bogusława Miedzińskiego czołowym publicy-
stą reżimu”16. Andrzej Ajnenkiel pisał o Matuszewskim: „błyskotliwy publicysta 
uważany za czołowego teoretyka gospodarczego obozu sanacyjnego w czasie 

11 J. Faryś, Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918–1939), 
Szczecin 1991, s. 8.

12 W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne…, s. 184.
13 A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy…, s. 183. Matuszewski był, zdaniem Andrzeja Choj-

nowskiego, „czołowym animatorem polityki gospodarczej sanacji” (ibidem, s. 170).
14 Bliżej życiorys Ignacego Matuszewskiego w: Polski Słownik Biograficzny, t. XX, Wro-

cław–Warszawa–Kraków 1975, s. 232–234. 
15 Warto zwrócić uwagę, że obok wyżej wymienionych czołowych członków grupy pułkow-

ników, wielu z nich nie posiadało żadnego dorobku prawnego, zwłaszcza na polu konstytucyjnym. 
Przykładowo: Kazimierz Świtalski, Aleksander Prystor czy też Józef Beck.

16 A. Micewski, W cieniu marszałka Piłsudskiego…, s. 352. 
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kryzysu”17. W latach 1932–1936 był najbardziej znanym i poczytnym publicy-
stą „Gazety Polskiej” oraz redaktorem naczelnym miesięcznika „Polityka Naro-
dów”18. Istotny, zwłaszcza z punktu widzenia zainteresowań autora doktrynami 
polityczno-prawnymi, jest szczególnie ten drugi tytuł, poświęcony był bowiem 
w całości problematyce polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej oraz szeroko 
rozumianym kwestiom politycznym. Swoje poglądy dotyczące ustroju i przy-
jętej w 1935 r. konstytucji, Matuszewski opublikował w cyklu artykułów na 
łamach prorządowej „Gazety Polskiej”. Zostały one później zebrane przez autora 
i wydane w 1937 r. w zbiorze artykułów, noszącym nazwę Próby syntez. Znaj-
dziemy tam tak znamienne tytuły jak chociażby Nowa demokracja, Piętnastole-
cie sejmu, Sejm, Senat, Prezydent czy też Rząd.

Pod koniec lat dwudziestych Matuszewski uczestniczył w pracach konsty-
tucyjnych obozu sanacyjnego. Na przełomie lipca i sierpnia 1928 r. odbyła się 
w Warszawie ankieta przygotowawcza do reformy konstytucji. Zamierzeniem 
organizatorów ankiety, zwłaszcza Walerego Sławka, była chęć wykorzystania 
zapisu zawartego w art. 125 Konstytucji marcowej, że drugi z kolei sejm wybrany 
na mocy konstytucji będzie mógł dokonać rewizji konstytucji: „Drugi z rzędu na 
zasadzie tej Konstytucji wybrany Sejm może dokonać rewizji Ustawy Konstytu-
cyjnej własną uchwałą, powziętą większością 3/5 głosujących, przy obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów”19. Celem spotkania, w którym udział 
wziął ówczesny dyrektor departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – 
Ignacy Matuszewski, miała być próba wypracowania w obrębie Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem przyszłych rozwiązań konstytucyjnych. Matuszew-
ski przedstawił, zresztą jako jeden z nielicznych jej uczestników, własny projekt 
konstytucji. 

Na podstawie pracy Adama Piaseckiego, późniejszego szefa kancelarii Senatu 
RP, można częściowo zrekonstruować poglądy konstytucyjne Matuszewskiego, 
pomimo że sam projekt nie zachował się w całości20. Wiadomo, że w projekcie 
Ignacego Matuszewskiego były obecne „postanowienia stwierdzające przynależ-
ność do narodu władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej”21. Zbliżone stanowisko 
zaprezentował w swoim projekcie Stanisław Car. W toku prac zespołu panowała 
zgodność co do tego, że w przypadku przedterminowego opróżnienia urzędu Pre-
zydenta, marszałek sejmu nie powinien go zastępować. Większość uczestników 
opowiedziała się, by w takim przypadku, co wydaje się dziś wręcz paradoksalne, 

17 A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–
1939, Warszawa 1980, s. 276.

18 Pełny tytuł miesięcznika brzmiał: „Polityka Narodów: miesięcznik poświęcony zagadnie-
niom polityki zagranicznej państwa i polityce światowej”.

19 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., nr 44, poz. 267.

20 A. Piasecki, Sprawozdanie z ankiety przygotowawczej do reformy konstytucji odbytej 
w dniach 30, 31 lipca i 1 sierpnia 1928 r. w Warszawie, Warszawa 1928.

21 Ibidem, s. 6.
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głowę państwa zastępował Prezes Rady Ministrów. Pogląd taki, jak się wydaje, 
brał się stąd, że piłsudczycy nie dopuszczali w ogóle możliwości, by funkcję 
premiera sprawował przedstawiciel opozycji, w przypadku izby poselskiej zaś 
było takie ryzyko. Zresztą właśnie w okresie prac sanacyjnej ankiety konsty-
tucyjnej marszałkiem sejmu był Ignacy Daszyński pozostający w opozycji do 
Józefa Piłsudskiego. Jedynie Car i Matuszewski opowiadali się za powierzeniem 
zastępstwa głowy państwa marszałkowi senatu. Należy zaznaczyć, że druga 
izba u Matuszewskiego w 1928 r. miała w całości pochodzić z nominacji prezy-
denta, a więc posiadać całkowicie niedemokratyczne oblicze. Gdy doda się do 
tego jego koncepcję, by prezydent nie był wybierany w wyborach powszechnych, 
ale pochodził z wyborów dokonywanych przez Zgromadzenie Narodowe, okaże 
się, że projektował on drugą izbę o znacznych uprawnieniach. To przed senatem 
właśnie Rada Ministrów miała ponosić odpowiedzialność parlamentarną. Swoją 
koncepcję wyboru głowy państwa przez parlament uzasadniał chęcią ogranicze-
nia wpływów mniejszości narodowych w państwie.

Matuszewski wprost proponował podległość organizacyjną Rady Ministrów 
względem głowy Państwa. „Prezes Rządu Rzeczypospolitej przewodniczy wszę-
dzie i kieruje jego czynnościami [rządu – przyp. W.K.] wedle regulaminu uchwa-
lonego przez Rząd Rzplitej i zatwierdzonego przez Prezydenta Rzplitej”22. De 
facto oznaczało to uzależnienie pracy rządu, a nawet liczby jego ministerstw od 
woli prezydenta. 

Poglądy ustrojowe Ignacego Matuszewskiego zostały uwidocznione również 
w protokole nr 1 z kolejnej konferencji konstytucyjnej piłsudczyków, która odbyła 
się w dniu 20 czerwca 1932 r. u Prezesa BBWR, płk Walerego Sławka. Matuszew-
ski wskazał, że „ustroju politycznego nie można oddzielić od ustroju społeczne-
go”23. Jego zdaniem, w polskich realiach władza powinna być powierzona nie 
narodowi per se, ale tylko warstwie inteligencji. Ten swoisty elitaryzm wynika 
zapewne z przekonania Matuszewskiego, że struktura społeczna w Polsce jest 
odległa od realiów społecznych państw Europy Zachodniej. Wskazuje paradok-
salnie, że rezultatem rządów Konstytucji marcowej było tożsame osiągnięcie 
przez warstwę inteligencji władzy w państwie, ale „tylko w drodze demagogii”24. 
Wydaje się, że pogląd ten można interpretować – zwłaszcza przez pryzmat ducha 
konferencji, na której zostały wypowiedziane powyższe słowa – jako istotną rolę 
partii politycznych w owej „sejmokracji”25.

Jednocześnie należy zauważyć, że Matuszewski w trakcie tej poufnej konfe-
rencji absolutnie nie ukrywał swojego zamiaru przekazania władzy w państwie 
nie całej warstwie inteligencji, ale wyłącznie grupie sanatorów. Odnosząc się do 
projektu konstytucji autorstwa wicemarszałka Cara, stwierdził wprost: „Projekt 

22 Ibidem, s. 23.
23 Protokół nr 1 konferencji z dnia 20 czerwca 1932 r., AAN, zbiór 62, teczka 77, s. 17.
24 Ibidem, s. 17.
25 Ibidem.
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[Cara – przyp. W.T.] zmienia tylko drogi, którymi elita warstwy inteligencji przy-
chodzić będzie do władzy i daje możność utrzymania się przy tej władzy elicie 
obecnie rządzącej”26. Słowa te dotyczyły projektu zmiany konstytucji klubu parla-
mentarnego BBWR, złożonego w dniu 6 lutego 1931 r. do laski marszałkowskiej.

Matuszewski odniósł się również do sposobu kreowania urzędu Prezydenta. 
Wypowiedział się przeciwko wyborowi prezydenta w drodze wyborów powszech-
nych, powtarzając przy okazji stanowisko, jakie zajął w 1928 r. Jako jedyny 
poruszył konkretny zarzut przeciwko takiej formie obsadzania tego stanowiska. 
Wskazywał, że „w warunkach polskiej rzeczywistości plebiscyt mógłby stworzyć 
możliwość wywierania wpływu na wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospoli-
tej przez czynniki zewnętrzne poprzez mniejszości narodowe”27. Jego zdaniem, 
możliwość wskazania kandydata przez ustępującego prezydenta wraz z wysta-
wieniem drugiego kandydata przez Zgromadzenie Narodowe „podniesie wartość 
kandydatów na Prezydenta”28. Oczywiście tę wypowiedź należy interpretować 
w należyty sposób – pamiętając, że wówczas ścisła grupa sanatorów ze Sławkiem 
i Prystorem na czele zakładała, że Józef Piłsudski będzie prezydentem z chwilą, 
gdy zacznie obowiązywać nowa konstytucja, nadająca głowie państwa szersze 
uprawnienia. Konstytucja, która miała uwypuklić rolę urzędu Prezydenta i nadać 
mu faktyczne kompetencje, była bowiem pisana z myślą o Piłsudskim. Powyższy 
cytat Matuszewskiego świadczy o chęci zabezpieczenia przez obóz pomajowy 
stanowiska Prezydenta dla sanatorów. W świetle powyższego, ustępującą głową 
państwa byłby Piłsudski i to on miałby wskazać jednego z dwóch kandydatów 
na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Drugiego, zdaniem Matuszewskiego, 
wskazywać miało Zgromadzenie Narodowe. W tym przypadku można przyjąć 
uzasadnione podejrzenie, że z chwilą przyjęcia nowej konstytucji sanatorzy uzy-
skaliby pełną kontrolę nad przynajmniej jedną z izb parlamentu. W rezultacie 
wybór prezydenta, dokonywany przez członków Zgromadzenia, sprowadzałby 
się do wyboru pomiędzy dwoma przedstawicielami obozu pomajowego. 

Niektóre z koncepcji ustrojowych przedstawianych przez uczestników spo-
tkania zmierzały do utworzenia quasi dożywotniej prezydentury dla Marszałka 
Piłsudskiego. Redaktor Wojciech Stpiczyński zakładał dożywotnie sprawowanie 
tej funkcji przez Józefa Piłsudskiego wraz z możliwością wskazania przez niego 
swojego następcy. Przeciwstawił się tej koncepcji Matuszewski, argumentując, 

26 Ibidem. 
27 Ibidem, s. 19. Na marginesie toczonych rozważań warto zaznaczyć, że nie tylko Matuszew-

ski w trakcie konferencji dostrzegł ryzyko wynikające z kreowania urzędu Prezydenta w drodze 
wyborów powszechnych. Dzień po wypowiedzi Ignacego Matuszewskiego kwestię wyborów po-
wszechnych głowy państwa w wielonarodowościowym społeczeństwie II Rzeczypospolitej pod-
niósł Wojciech Stpiczyński, który wskazał, że wybory powszechne grożą „wojną narodów” – Pro-
tokół nr 2 konferencji u Prezesa płk Sławka w dn. 21 czerwca 1932 r., AAN, zbiór 62, t. 77, s. 21.

28 Ibidem, s. 19.
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że „silna władza musi mieć możność zmiany co pewien czas”29 Z powyższej 
opinii wyłania się pewien realizm polityczny i trzeźwy osąd sytuacji w kraju, 
którego jak się wydaje zabrakło pewnym uczestnikom tego poufnego spotkania. 
Dobrą egzemplifikacją takich niedorzecznych poglądów ustrojowych, zgłasza-
nych przez sanatorów, była propozycja przedstawiona przez ówczesnego wice-
ministra skarbu i późniejszego premiera, Leona Kozłowskiego. Proponował on, 
by kadencja prezydenta została określona na dwanaście lat (sic!) z możliwością 
reelekcji30. Jak można domniemywać, L. Kozłowski nie zaproponował dłuższej 
kadencji w związku z podeszłym wiekiem Marszałka.

Prace konstytucyjne prowadzone latem 1932 r. ujawniają również poglądy 
Ignacego Matuszewskiego na kompetencje parlamentu. Ciekawie projektował 
rolę senatu. Ten, jego zdaniem, miał pełnić funkcję instytucji zapewniającej 
współpracę pomiędzy Sejmem a Radą Ministrów. Jego drugim zadaniem miał 
być udział w wyborze głowy państwa. Ciekawe, że Ignacy Matuszewski nie 
postrzegał drugiej izby jako ewentualnego, dodatkowego legislatora, którego 
celem byłoby korygowanie ustaw uchwalonych przez sejm. Zdaniem ówczesnego 
ministra skarbu, „Zadanie doskonalenia ustaw przerasta siły Senatu, jako ciała 
zbyt licznego i dlatego nie powinno wchodzić w rachubę”31. Odrzucał również 
ideę przekształcania izby senatorskiej w Izbę Zawodów, co uzasadniał realną 
słabością środowisk samorządu zawodowego i gospodarczego. W trakcie prac 
zespołu u Prezesa Bezpartyjnego Bloku, Walerego Sławka, Matuszewski opo-
wiedział się przeciwko koncepcji senatu, proponowanej przez wicemarszałka 
Cara, a więc przeciwko izbie składającej się ze stu jedenastu senatorów wybie-
ranych na mocy dotychczasowej ordynacji wyborczej wraz z pięćdziesięcioma 
pięcioma mandatami pochodzącymi z nominacji prezydenta. Zdaniem Matu-
szewskiego, tak skonstruowana izba senacka nie zabezpieczy należycie większo-
ści polskiej w Zgromadzeniu Narodowym. Proponował, by faktycznie wzmocnić 
drugą izbę. Jego zdaniem, sam fakt utworzenia instytucji nominantów w senacie 
jest niewystarczający, dalej byliby bowiem powoływani tylko na jedną kadencję, 
tak jak senatorowie pochodzący z wyborów powszechnych. Ich pozycja, zdaniem 
Matuszewskiego, nie byłaby wciąż wystarczająco silna. Postulował, po pierwsze, 
zwiększenie ogólnej liczby członków drugiej izby względem liczby posłów. Po 
drugie zaś, przedłużenie czasu sprawowania mandatu senatorów z nominacji do 
lat piętnastu (sic!). Co pięć lat miała ustępować jedna trzecia senatorów, Matu-
szewski proponował więc rozwiązanie stosowane w Stanach Zjednoczonych. 
Z poglądem Ignacego Matuszewskiego w zakresie kreowania przedstawicieli 

29 Protokół nr 3 konferencji u Prezesa płk Sławka w dn. 22 czerwca 1932 r., AAN, zbiór 62, 
t. 77, s. 29.

30 Ibidem, s. 28.
31 Protokół nr 4 konferencji u Prezesa płk Sławka w dn. 24 czerwca 1932 r., AAN, zbiór 62, 

t. 77, s. 34.
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prezydenta w senacie zgodził się ówczesny wicepremier w rządzie Sławka – Bro-
nisław Pieracki.

Pragmatyzm polityczny Ignacego Matuszewskiego ujawnił się w przeciwsta-
wieniu się propozycji zawartej w projekcie konstytucyjnym BBWR, by nowo 
wybrany prezydent składał przysięgę w „kościele katedralnym” w Warszawie32. 
Przewidywał możliwość zaistnienia sporu na linii państwo – kościół, a w takiej 
sytuacji osoba prezydenta byłaby narażona na kłopotliwą sytuację. Niemożność 
złożenia przysięgi w innym miejscu, de facto powodowałaby znaczne utrudnienie 
przy objęciu urzędu33. Z Matuszewskim w tej kwestii zgodzili się m.in. Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, Kazimierz Świtalski i Wojciech Stpiczyński.

Ze stenogramów konferencji odbytej w 1932 r. wynika, że Matuszewski jawi 
się, zresztą jak zdecydowana większość jej uczestników, jako zwolennik silnej 
władzy głowy państwa. Proponował wyposażenie prezydenta w prawo wydawa-
nia dekretów z mocą ustawy „również w czasie, gdy sesja Izb jest zamknięta”34. 
W kontekście powyższej wypowiedzi należy zwrócić uwagę, że w takim razie 
oczywistym dla przynajmniej części uczestników debaty był fakt, że prezydent 
uprawnieniem do wydawania dekretów z mocą ustaw miał również dysponować 
w trakcie trwania sesji parlamentu. Należy przypomnieć, że art. 5 noweli sierp-
niowej wprowadził następującą zmianę do treści art. 44 Konstytucji marcowej: 
„Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie gdy Sejm i Senat są rozwiązane, 
aż do chwili ponownego zebrania się Sejmu (art. 25), wydawać w razie nagłej 
konieczności państwowej rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie ustawodaw-
stwa państwowego”35. Zatem propozycja Matuszewskiego z 1932 r. faktycznie 
czyniłaby z funkcji Prezydenta organ charakteryzujący się bardzo dużą niezależ-
nością. Zapewne, analogicznie jak przewidywała to nowela sierpniowa, dekrety 
prezydenta wydawane tą drogą wymagałyby zatwierdzenia przez parlament, choć 
wydaje się to wątpliwym rozwiązaniem. Za przyjęciem takiego punktu widzenia 
przemawia fakt, że skoro głowa państwa miała wydawać dekrety z mocą ustawy 
również w okresie, gdy obradować miał parlament w trakcie sesji, to zapewne 
uprawnienie to miało umożliwić niejako obejście woli sejmu. Ten wszakże mógł 
być w opozycji do prezydenta.

W kontekście powyższego można jednakże dostrzec istotną niespójność 
w poglądach tego wybitnego piłsudczyka, który nie ustrzegł się pewnej sprzecz-

32 Protokół nr 6 konferencji u Prezesa płk Sławka w dn. 28 czerwca 1932 r., AAN, zbiór 62, 
t. 77, s. 45.

33 W ramach swoistej ciekawostki należy wskazać, że sytuacja poważnego sporu na linii 
Państwo – Kościół wystąpiła w czerwcu 1937 r. w związku z przeniesieniem ciała Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Ta decyzja metropolity krakowskiego 
ks. kardynała Adama Sapiehy poważnie zantagonizowała relacje Kościoła z rządem i wymagała 
mediacji z udziałem nuncjusza apostolskiego w Rzeczypospolitej – Filippa Cortesiego.

34 Protokół nr 7 konferencji u Prezesa płk Sławka w dn. 30 czerwca 1932 r., AAN, zbiór 62, 
t. 77, s. 53.

35 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 4 sierpnia 1926 r., nr 78, poz. 442. 
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ności w swoich wypowiedziach. Otóż w trakcie kilkudniowej konferencji Stani-
sław Car zaproponował, by wyposażyć Radę Ministrów w prawo normowania 
w drodze rozporządzeń tych dziedzin życia, które nie byłyby zastrzeżone dla 
ustaw. Jakkolwiek groźne dla uprawnień parlamentu byłoby podążanie tą drogą, 
to należy zauważyć, że propozycji tej Matuszewski się sprzeciwił. Jego zdaniem, 
owo zastępowanie władzy ustawodawczej prowadziłoby do „jeszcze większej 
inflacji przepisów”36. Argument ten wydaje się o tyle trudny do uzasadnienia, 
że wymagałby enumeratywnego wręcz wyliczenia kwestii, które byłyby wyłą-
czone z zakresu normowania ustawowego. Zakładając, że zostało by to uczy-
nione, trudno zgodzić się z prezentowanym przez Matuszewskiego poglądem. 
Rada Ministrów, będąc odpowiedzialną za kierowanie administracją państwową 
oraz prowadzenie bieżącej polityki, wydaje się w znacznie większym stopniu 
właściwa i kompetentna do wydawania rozporządzeń aniżeli prezydent.

Można domniemywać, że za tą niespójnością ukrywa się zamiar wyposażenia 
Piłsudskiego w możliwie najszerszy zakres władzy, przyznanie mu skutecznego 
narzędzia w walce z ową mitologizowaną przez sanatorów „partiokracją” i „sej-
mowładztwem” oraz zwykła chęć uczynienia z Prezydenta centralnego ośrodka 
władzy w państwie. 

Echa tego poglądu ustrojowego, polegającego na uczynieniu z Prezydenta 
centralnego organu władzy w Rzeczpospolitej, dostrzec możemy w artykule 
autorstwa Matuszewskiego pt. W dniu 19 marca, który ukazał się na łamach mie-
sięcznika „Polityka Narodów”37. Matuszewski w typowy dla niego sposób akcen-
tuje rolę Marszałka Piłsudskiego w aktywnym tworzeniu i kreowaniu polityki 
zagranicznej państwa polskiego. Dla redaktora naczelnego „Polityki Narodów” 
polityka to „sztuka urzeczywistniania swojej woli w środowisku ludzkim. Jest to 
więc sztuka kształtowania psychiki tego środowiska i powodowania pożądanych 
jego działań”38.

Jak przyjęło się uważać w doktrynie, co zresztą potwierdzają prace licz-
nych badaczy epoki, jego życie podobnie jak pozostałych członków grupy puł-
kowników w szczególnym stopniu było związane z osobą Piłsudskiego. Należy 
zauważyć, że w przypadku Matuszewskiego zależność owa szła dalej, dotykała 
bowiem sfery aktywności publicystycznej, podczas gdy w przypadku zdecydo-
wanej większości czołowych sanatorów (z wyjątkiem Miedzińskiego i Stpiczyń-
skiego) ograniczała się do spraw polityczno-wojskowych, w mniejszym stopniu 
– administracyjnych. Większość ta ani nie miała, ani nie wykazywała ambicji 
w zakresie publicystyki o tematyce polityczno-prawnej. Dorobkiem publicy-
stycznym Matuszewskiego w dziedzinie prawa były nie tylko projekty konstytu-
cji, ale także jego rozważania dotyczące kształtu i funkcjonowania określonych 
organów konstytucyjnych.

36 Protokół nr 7 konferencji u Prezesa płk Sławka…, s. 54.
37 I. Matuszewski, W dniu 19 marca, „Polityka Narodów” 1935, t. V, z. 3.
38 Ibidem, s. 253.
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Wyrazem zainteresowań Ignacego Matuszewskiego było m.in. redagowa-
nie miesięcznika „Polityka Narodów”. Prezentował tam pogląd, że cieniem na 
latach 1923–1926, a więc w okresie, gdy Piłsudski pozostawał na uboczu głów-
nego nurtu polityki państwowej, kładło się podpisanie Traktatu w Locarno. Jego 
zdaniem, skuteczność państwa w sferze prowadzonej polityki międzynarodowej 
i efektywność działań z nią związanych jest immanentnie zespolona z koniecz-
nością oddzielenia tej sfery od bieżącej polityki toczącej się w parlamencie. Jako 
przykład, sanacyjny minister skarbu wskazuje okres pełnienia przez Józefa Pił-
sudskiego funkcji Naczelnika Państwa w latach 1918–1921. Wysnuwa zresztą cie-
kawy pogląd dotyczący genezy omnipotencji parlamentu w latach dwudziestych. 
Otóż podkreśla, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 2 uchwały sejmu o powierzeniu 
Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa: 
„Naczelnik Państwa jest przedstawicielem Państwa i najwyższym wykonawcą 
uchwał Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych”. Wynika stąd wyposa-
żenie Naczelnika w jego prerogatywy. Do tych zaliczał Matuszewski sprawy 
związane z polityką zagraniczną i wojskowe. Zauważa, że pozostałe kluczowe 
sprawy powierzone zostały sejmowi. Pisał: „Być może właśnie za cenę odjęcia 
mu [parlamentowi – przyp. W.T.] wpływu na te dwie dziedziny – Sejm ustawo-
dawczy otrzymał tak nieograniczoną i tak zgubnie wyzyskaną swobodę wszędzie 
indziej”39. 

Swoje poglądy ustrojowe na temat wzajemnych relacji pomiędzy naczel-
nymi organami państwowymi, określonymi w Konstytucji kwietniowej zawarł 
Matuszewski w wydanej przez siebie w 1945 r. broszurze Prawda o konstytucji 
kwietniowej40. Pomijając pierwszy rozdział tej pracy, koncentrujący się na bez-
krytycznym ukazaniu zalet systemu konstytucyjnego przyjętego w 1935 r., pozo-
stałe rozdziały stanowią przedruk wcześniejszych artykułów Matuszewskiego, 
opublikowanych przed wojną na łamach rządowej „Gazety Polskiej”. Seria tych 
artykułów noszących odpowiednio tytuły: Sejm, Rząd, Prezydent miała przy-
bliżać czytelnikom główne założenia ustrojowe nowej konstytucji. Co warte 
zauważenia – to są osobiste spostrzeżenia Ignacego Matuszewskiego, zwracające 
uwagę na pewne istotne elementy systemu politycznego, które utorowały drogę 
do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. 

W artykule Rząd Matuszewski przypuszcza zdecydowaną krytykę – co 
zresztą typowe dla ówczesnych, sanacyjnych polityków – na ideę parlamentar-
nego systemu sprawowania władzy. Stosuje slogany, dość powszechne w użyciu 
wśród członków obozu pomajowego, które miały uzasadnić konieczność dokona-
nia zmiany konstytucji. Ciekawy jest fakt, że krytyka ustroju przyjętego w 1921 
r., dokonana przez tego wybitnego publicystę, jest aż tak ostra. Pisał on: „Prawie 
wszystkie współczesne konstytucje piszą, że »Rząd rządzi«. Ale widzieliśmy, że 

39 Ibidem, s. 261.
40 I. Matuszewski, Prawda o konstytucji kwietniowej, Nowy Jork 1945.
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choć to właśnie było napisane w konstytucji z 17 marca 1921 roku – to jednak 
rządzili wówczas Polską schowani w cieniu macherzy kuluarowi. Widzieliśmy 
niejednokrotnie, jak we Francji w całym szeregu spraw rozstrzygał nie Rząd, nie 
parlament nawet – ale mafia”41.

W przemyśleniach Matuszewskiego na tematy związane z prawem pojawia 
się również pewna życzliwość dla idei silnej władzy: „Bez władzy nie ma ani 
prawa, ani możliwości skupienia sił. Bez władzy naród jest gliną ugniataną przez 
dzieje, nie dziejów tych rzeźbiarzem”42. Z powyższego zdania można skonsta-
tować dwa fakty. Po pierwsze, Ignacy Matuszewski zwracał uwagę na efek-
tywność władzy przy tworzeniu prawa, zresztą jako jedyny wśród czołowych 
dygnitarzy obozu pomajowego. Po drugie, w relacjach na linii władza – naród, 
a właściwie państwo – naród, pierwszeństwo w sprawowaniu władzy przypada 
temu pierwszemu. Suwerenem jest dla niego państwo, nie zaś jego obywatele. 
Prostą egzemplifikacją tego stanu rzeczy w ówczesnej praktyce konstytucyjnej 
jest m.in. konstatacja odnośnie do celowego pominięcia w tekście konstytucji 
z 1935 r. terminu ,,naród”43. Konstytucja za to wielokrotnie posługuje się termi-
nami ,,państwo” i ,,państwowy”44. 

Ignacy Matuszewski wskazuje, że „Państwo jest najwyższą, dostępną dla 
Narodu, formą życia i działania. Bowiem dopiero posiadając własne Państwo – 
Naród zdobywa możność samodzielnego użycia sił własnych dla dania wyrazu 
swojej woli. […] Państwo jest »najwyższym wspólnym dobrem« [podkreślenie I. 
Matuszewskiego – przyp. W.T.] dlatego, że bez własnego Państwa naród przestaje 
być podmiotem historii […]”45. Matuszewski czyni próby, by wykazać w swojej 
publicystyce uzasadnienie, że pierwszeństwo przypada państwu, nie zaś naro-
dowi. Wola narodu jest oczywiście warunkiem sine qua non powstania państwa, 
ale z chwilą, gdy państwo powstanie, to jemu właśnie przypada uprawnienie do 
podporządkowania sobie narodu. Matuszewski pisał: „Naród jest rzeczywisto-
ścią historyczną. Państwo jest rzeczywistością prawną”46. Trudno dziś zgodzić 
się ze słowami Matuszewskiego, że „bez własnego Państwa naród przestaje być 

41 I. Matuszewski, Rząd, „Gazeta Polska” z dnia 25 sierpnia, [w:] I. Matuszewski, Prawda 
o konstytucji kwietniowej, Nowy Jork 1945, s. 22.

42 I. Matuszewski, Próby syntez, Warszawa 1937, s. 146.
43 O kwestii tej pisała Ewa Gdulewicz: „Jest rzeczą charakterystyczną, że konstytucja nie 

używa pojęcia »naród« […] Pojęcie »naród« zostało zastąpione w tekście konstytucji określeniem 
»wszyscy obywatele«, »społeczeństwo«, czy też »pokolenie«. Unikanie terminu »naród« w kon-
stytucji kwietniowej wiąże się z przypisywaniem temu pojęciu fikcyjności, braku konkretności 
oraz skłonności jej twórców do jurydyzacji tekstu konstytucji”. E. Gdulewicz, Niektóre koncepcje 
ustroju politycznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 roku, „Państwo 
i Prawo” 1975, nr 3, s. 75.

44 Interesujące rozważania o relacji na linii obywatel–naród–państwo przedstawił J. Srokosz 
(J. Srokosz, W stronę silnego państwa…, s. 166 i n.).

45 I. Matuszewski, Próby…, s. 16.
46 Ibidem, s. 17.
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podmiotem historii”, m.in. z powodu praktyki państw tworzących zwyczaj mię-
dzynarodowy. Jak wiadomo, z chwilą zajęcia terytorium II Rzeczypospolitej 
w 1939 r. było domniemanie istnienia państwa polskiego, mimo że de facto nie 
posiadało ono swojego terytorium, jedynie władze na obczyźnie i właśnie naród. 

Lektura prac Matuszewskiego, w końcu najwybitniejszego sanacyjnego publi-
cysty i wieloletniego redaktora naczelnego rządowej „Gazety Polskiej”, wyraźnie 
pokazuje, że nawet on nie był w stanie klarownie i przekonująco wskazać, jak 
powinna wyglądać relacja między państwem a narodem. Wydaje się, że nie był 
w stanie temu podołać z prostej przyczyny: obóz piłsudczykowski nie wypraco-
wał przekonującego uzasadnienia propagowanej przez siebie tezy o podporząd-
kowaniu narodu państwu. Pochodną tego była pewna niekonsekwencja, którą 
możemy dostrzec u Matuszewskiego. Raz pisał on „nie ma być takiej narodowej 
racji stanu – dla której Naród mógłby poświęcić swoją suwerenność, swoją wol-
ność, niezawisłość”, a zaraz potem: „To co jest pożyteczne dla Państwa Polskiego, 
to jest pożyteczne dla Narodu”47. Wiadomo, jak ten sposób rozumowania przeło-
żył się na poszczególne artykuły w Konstytucji kwietniowej, przyczyniając się do 
istotnego ograniczenia wpływu narodu na dokonywanie wyboru swoich przed-
stawicieli do parlamentu. Ponadto wpłynął na formułowanie licznych zarzutów 
dotyczących niedemokratycznego charakteru nowej konstytucji. Odnosząc się 
więc do słów Ignacego Matuszewskiego, należy wskazać, że być może niedemo-
kratyczny sposób kreowania wyborów teoretycznie mógłby być pożyteczny dla 
państwa, ale nie dla narodu. Wywód Matuszewskiego nie daje się więc obronić 
i widoczna jest tu pewna niekonsekwencja.

Matuszewski przytacza na obronę swojej tezy następujący argument: „nie 
ma innego sposobu zbadania, czy coś odpowiada interesom narodu, czy też 
interesom narodu nie odpowiada – jak zbadanie czy odpowiada to, czy też nie 
interesom Państwa”48. Powyższa teza broni się w kontekście wcześniejszych cyta-
tów jedynie przy założeniu, że narodowi odmówimy prawa do bycia suwerenem 
w państwie. W przeciwnym razie interes narodu nie zawsze będzie pokrywał się 
z interesem państwa.

W swoich rozważaniach wyrażanych na temat projektowanej przez sanato-
rów konstytucji w lutym 1933 r., Matuszewski, odnosząc się do opublikowanych 
w połowie lutego słynnych tzw. tez konstytucyjnych, formułuje pogląd, że pro-
jektowany senat będzie z założenia wyrazicielem racji stanu. Zdaniem tego pił-
sudczyka odrębne grono wyborców do drugiej izby parlamentu będzie skutecznie 
przeciwdziałać „siłom odśrodkowym, jakie znajdą swój wyraz w Sejmie”49. Był 
przekonany, podobnie jak i Walery Sławek, że stworzenie odrębnego grona 
wyborców do izby senatorskiej będzie skutecznym remedium na niedostatki 

47 Ibidem, s. 16.
48 Ibidem, s. 17.
49 Artykuł: I. Matuszewski, Nowa Demokracja, [w:] I. Matuszewski, Próby syntez, Warsza-

wa 1937, s. 130.
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polskiego parlamentaryzmu. Jak wiadomo w doktrynie, fascynacja elitaryzmem 
jako lekiem na bolączki demokracji nie spotkała się z akceptacją ze strony Mar-
szałka Piłsudskiego, który krytycznie odniósł się do pomysłu Walerego Sławka 
stworzenia tzw. Legionu Zasłużonych50. 

Ignacy Matuszewski nie ustrzegł się wypowiadania czy też powtarzania opinii 
typowych dla propagandy obozu rządzącego po 1935 r. Przykładowo: „Prezydent 
Rzeczypospolitej nie jest powołany do rządzenia. […] Prezydent Rzeczypospoli-
tej nie rządzi – rządzi Rząd”51. Jest faktem powszechnie znanym, że Konstytucja 
kwietniowa była pisana z myślą o objęciu przez Piłsudskiego funkcji Prezydenta. 
Dlatego też to właśnie głowa państwa w nowej konstytucji otrzymała niezwykle 
szeroko zakrojone kompetencje oraz naczelne stanowisko względem pozostałych 
organów konstytucyjnych. Samo sformułowanie, że to rada ministrów jest orga-
nem władzy wykonawczej, a nie prezydent, jest z gruntu fałszywe. Wystarczy 
wspomnieć słynny okólnik wystosowany przez Prezesa Rady Ministrów, gen. 
Felicjana Sławoja-Składkowskiego. Z treści tego okólnika wynikało explicite, że 
najważniejszymi osobami w państwie są prezydent oraz generał Edward Śmigły-
-Rydz. Fakt konieczności wydania takiego dokumentu dla aparatu urzędniczego 
źle świadczy o treści konstytucji. Była ona niedopasowana do realiów politycz-
nych. Była bowiem pisana z myślą o Józefie Piłsudskim jako Prezydencie pań-
stwa, z chwilą zaś jego śmierci okazała się niedostosowana do sytuacji objęcia 
tego urzędu przez osobę niedysponująca charyzmą i szacunkiem, jakim cieszył 
się Marszałek. 

Według Matuszewskiego, najistotniejszymi kompetencjami głowy państwa, 
przewidzianymi dlań w konstytucji z 1935 r. należały: desygnowanie Prezesa 
Rady Ministrów, ocenianie prac Rady Ministrów i ustawodawcy oraz decydo-
wanie w sprawach wojny i pokoju. Zdawał się on nie dostrzegać, że formalne 
kompetencje i prerogatywy prezydenta wymienione w art. 12 i 13 konstytucji 
nie pokrywały się z zakresem realnej władzy głowy państwa. Jakkolwiek należy 
zauważyć, że chwilami Matuszewski jawi się jednak jako prawniczy realista, 
świadomy faktu, że wyłącznie za pomocą tworzenia norm prawnych nie można 
osiągnąć zamierzonego celu. Pod tym względem wyróżniał się na tle czołowych 
piłsudczyków, był on swoistym ewenementem: „[…] nie wolno igrać prawem. Nie 
wolno przypuszczać, że uchwała Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, czy Ligi Naro-
dów – będzie coś warta, jeśli zbyt daleko odbiega od rzeczywistości. Temu, kto 
chce przetwarzać życie, urabiać je wedle swej woli – nie wolno upajać się łatwym 
tryumfem stanowienia praw, ani potrząsać lekkomyślnie toporem przymusu”52. 
Napisał tak Matuszewski, zwracając również uwagę na istotny aspekt stosowania 
prawa, mianowicie konieczność jego przestrzegania przez państwo, aparat admi-

50 Szerzej na ten temat: W. Kowalski, [w:] Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II 
Rzeczypospolitej, Warszawa 2014, s. 219 i n.

51 Ibidem, s. 140.
52 I. Matuszewski, Próby…, s. 355–356.
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nistracyjny – „[…] obywatel, którego życie uczy, że prawo jest niewykonalne, 
że lepiej go nie wykonywać, że należy je obchodzić, że Państwo, które prawo 
stanowi, samo go nie wykonuje – obywatel taki traci szacunek do wszelkiego 
kierownictwa w ogóle, do wszelkiego przepisu, wszelkiego porządku”53. Co nie-
zwykle interesujące w kontekście obydwu powyższych cytatów – Matuszewski 
piętnuje nie tylko okres tzw. sejmokracji, ale, co jakże rzadkie w przypadku sana-
torów, wskazuje, że po maju 1926 r. przekonanie, że za pomocą odpowiednio 
uchwalonego prawa osiągnie się niezawodnie zamierzony cel, wciąż jest aktu-
alne. Jest więc w pewnym stopniu krytyczny wobec stanowiska przyjętego w tej 
kwestii w obrębie obozu sanacyjnego. Twierdził, że „samo prawo niedostoso-
wane do rzeczywistości nie zmienia jej”54. 

Owej przenikliwości i trzeźwości osądu zabrakło w 1935 r. ówczesnemu 
redaktorowi „Gazety Polskiej”, ponieważ nie ustrzegł się bezkrytycznego powta-
rzania sformułowań typowych dla obozu rządzącego, w myśl których Józef 
Piłsudski sprawował władzę w Rzeczypospolitej, opierając się na zasadzie lega-
lizmu – „Jego legalizm [tj. Piłsudskiego – przyp. W.T.] posunięty aż do drobia-
zgowości”55. W kontekście strzałów, jakie rozległy się w maju 1926 r. na ulicach 
Warszawy, sformułowanie „drobiazgowy legalizm” wydaje się pewnym eufemi-
zmem. Z drugiej zaś strony Matuszewski zauważa, że władzy, jaką Piłsudski 
zdobył w wyniku de facto zamachu stanu i zbrojnego przewrotu, nie nadużył. Jak 
wiadomo, wyboru na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej nie przyjął, parlamentu 
zaś nie rozwiązał. „Piłsudski był jedynym »dyktatorem« [pisownia zachowana za 
Matuszewskim – przyp. W.T.], dobrowolnie i bezustannie ograniczającym swoje 
prawa”56. Ciekawie zaiste wygląda próba scharakteryzowania pozycji ustrojowej 
Piłsudskiego po 1926 r., dokonana przez oddanego mu bliskiego współpracow-
nika. Ten – co prawda w cudzysłowie – ale wskazuje jednak na fakt istnienia pew-
nej dyktatury w państwie. Okres rządów po 1926 r. Matuszewski przyrównuje 
trafnie, choć nie wprost, do autorytarnego modelu sprawowania władzy. Kilka 
miesięcy po śmierci Marszałka stwierdził, że „[…] żyliśmy w atmosferze Wiel-
kiego Człowieka. Nie był to system prawny, lecz była to mocniejsza od wszelkich 
systemów rzeczywistość”57. We wrześniu 1935 r. pisał m.in.: „[…] ustrój jej [Pol-
ski – przyp. W.T.] ukształtował się zgodnie z wolą dyktatora, który nie chciał być 
dyktatorem”58. 

53 Ibidem, s. 356.
54 I. Matuszewski, Najniebezpieczniejsza pokusa, [w:] I. Matuszewski, Próby syntez, War-

szawa 1937, s. 357.
55 I. Matuszewski, Przeszłość i przyszłość, [w:] I. Matuszewski, Próby syntez, Warszawa 

1937, s. 171. 
56 Ibidem, s. 172.
57 Ibidem.
58 I. Matuszewski, Nowy ustrój, [w:] I. Matuszewski, Próby syntez, Warszawa 1937, s. 168.
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W swojej publicystyce do najważniejszych zalet konstytucji z 1935 r. Matu-
szewski zaliczał okoliczność, że Rada Ministrów będzie mogła faktycznie spra-
wować efektywną władzę, jednocześnie pozostając pod kontrolą – z jednej strony 
prezydenta, z drugiej zaś – parlamentu. Po 1939 r., już w okresie kiedy Matu-
szewski przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, akcentował jeszcze 
jedną zaletę nowej konstytucji – zapewnienie przez nią ciągłości władzy pań-
stwowej na obczyźnie. 

Był świadom, że nawet najdoskonalsze prawo, nie może być i nie będzie 
gwarantem efektywnego i skutecznego wykonywania swoich funkcji przez Radę 
Ministrów. „Prawo – pisał Matuszewski – w nowej Konstytucji spisane nie zapew-
nia Polsce rządów niezmiennie doskonałych. Ale zapewnia jej istnienie rządów 
normalnych, naprawdę sprawujących swoje funkcje. I tylko wyjątkowa nieudol-
ność, wyjątkowa bierność rządzących mogłaby, poprzez jakąś katastrofę, uderzyć 
w sens nowego prawa”59. Słowa te Ignacy Matuszewski napisał 12 lipca 1935 r. 
Cztery lata później, jak miało się okazać, katastrofa faktycznie miała miejsce. 

Matuszewski odniósł się również do kwestii pozycji ustrojowej senatu 
w dopiero co przyjętej Konstytucji kwietniowej. Zwrócił uwagę na kwestię, 
która w ówczesnej publicystyce prawniczej nie była wbrew pozorom obiektem 
szczególnego zainteresowania. Wskazał mianowicie, na efektywność rozwiąza-
nia ustrojowego zawartego w art. 29 konstytucji, zgodnie z którym votum nieuf-
ności wyrażone względem Rady Ministrów musiało zyskać poparcie w obydwu 
izbach parlamentu. Jak wiadomo, Konstytucja marcowa uzależniała odwołanie 
Rady Ministrów jedynie od woli izby niższej, co zresztą było powodem tak licz-
nych zmian rządzących gabinetów po 1921 r. Według Ignacego Matuszewskiego, 
„Sens dwuizbowości polega na poddaniu postanowień parlamentarnych próbie 
różnych ocen, wymagając przejścia tych postanowień przez dwa różne zespoły. 
Nowa konstytucja Rzplitej tę starą, uświęconą przez powszechność stosowania 
zasadę rozszerzyła. Sposób, który uznawano powszechnie za pożyteczny, aby 
zapobiec lekkomyślnemu stanowieniu praw – nowa konstytucja uznała za poży-
teczny, aby zapobiec lekkomyślnemu wywoływaniu kryzysów państwowych”60. 
Warto przypomnieć, że w roku 1928, w okresie pracy w ankiecie konstytucyjnej, 
Matuszewski opowiadał się za odpowiedzialnością parlamentarną rządu jedynie 
przed senatem. 

Według Matuszewskiego kluczem do osiągnięcia stabilności ustrojowej 
w państwie jest utrudnienie izbie poselskiej odwoływania Rady Ministrów 
i dokonywania tym samym przesileń rządowych. Co ciekawe, nie jest on zwo-
lennikiem rozwiązania kwestii nadmiernego wpływu parlamentu na ustrój 
poprzez dekretowanie dokonywane przez prezydenta. Zdaniem Matuszewskiego, 
uchwalanie prawa to kluczowa kompetencja władzy ustawodawczej, rządzenie 

59 Ibidem, s. 174.
60 I. Matuszewski, Próby…, s. 158.
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poprzez dekretowanie to tworzenie fikcji prawnej. Należy jednak pamiętać, że 
ten piłsudczyk nie cofał się w swojej publicystyce przed kreśleniem wizji ustroju, 
który z praktyką parlamentarną nie miał wiele wspólnego. „[…] nowa konstytu-
cja przywróciła Sejmowi powagę. Wyzwoliwszy Sejm z gry o wpływy na dziś 
– otworzyła przed nim całe jutro”61. Nie doprecyzował niestety, że owo wyzwa-
lanie przyjęło wcześniej również postać nielegalnej walki z opozycją polityczną 
w postaci np. tzw. wyborów brzeskich i prześladowania byłych posłów opozycji. 
Na koniec trzeba zauważyć, że dorobek Ignacego Matuszewskiego na polu praw-
nym to zaledwie ułamek jego, jakże bogatej, publicystyki62. 

LEGAL CONCEPTS OF IGNACY MATUSZEWSKI  
IN THE INTERWAR PERIOD

Summary

The subject matter of this article is discussing legal concepts of Ignacy Matuszewski 
in the interwar period. In the core of the camp of adherents of Piłsudski he was one of 
the few people interested in the economic issues of the state, what is more he belonged to 
a small circle of its representatives who themselves formulated original political concepts 
of the Republic of Poland. Matuszewski’s output as a publicist formed not only the 
projects of a constitution, but also discussions concerning the shape and functioning of 
specific constitutional bodies. It was demonstrated that Matuszewski – the proponent of 
strong power of the head of the state, at the same time was characterised by a pragmatic 
attitude to system issues. He was against the view that only with the help of adequately 
enacted law the intended goal could be unfailingly achieved.

The article contains the analysis of Matuszewski’s constitutional views from which it 
could be deduced that he was the advocate of a two-chamber parliament and of effective 
rule of the Council of Ministers. The study brings closer the achievements of Matuszewski 
in the sphere of law, which are in our times practically unknown.

61 Ibidem, s. 156.
62 Sławomir Cenckiewicz szacuje sam dorobek publicystyczny Matuszewskiego na obczyź-

nie na ponad 500 artykułów i kilkanaście broszur – S. Cenckiewicz, Ignacy Matuszewski…, s. 19. 
Bez wątpienia Matuszewski jako dziennikarz i pisarz pozostawił po sobie ogromną spuściznę 
publicystyczną.
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PRAWNE ASPEKTY KWALIFIKACJI STOSUNKU 
PRAWNEGO JAKO UMOWY KONTRAKTACJI 

W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW POWSZECHNYCH

I

Przedmiotem rozważań jest problematyka prawna dokonywania kwalifikacji 
stosunku prawnego jako umowy kontraktacji. Umowa ta ma charakter produk-
cyjny. Jej przedmiot ściśle wiąże się z procesem wytwórczym w rolnictwie, gdzie 
jednocześnie stanowi ważną, wyjściową pozycję w łańcuchu dostaw produktów 
rolnych. W Polsce ma ona długą tradycję, a jej oddziaływanie na wytwarzanie 
i obrót produktami rolnymi ulegało zmianom na przestrzeni lat1. Jednocześnie 
jest to umowa mająca cechy innych, kodeksowych umów nazwanych. Może to 
implikować pewne problemy w ustaleniu, czy faktycznie została zawarta umowa 
kontraktacji oraz czy zawiera ona wszystkie kodeksowe istotne elementy. 

Umowa kontraktacji została wprowadzona do kodeksu cywilnego jako 
odrębna umowa nazwana (art. 613–626 k.c.)2. Jednakże został w nim zarysowany 
jedynie jej model oparty na względnej samodzielności stron3. Przepisy dotyczące 
kontraktacji, zawarte w kilkunastu artykułach, objęły podstawowy trzon zasad 
i reguł, które miały ułatwiać oraz ujednolicać stosowanie różnych unormowań jej 
dotyczących, a porozrzucanych po wielu aktach prawnych. Przez wiele lat była 
ona zawierana na podstawie określonego wzorca4. W praktyce sądy rozpoznawały 
rozmaite przypadki, w których można było mieć uzasadnione wątpliwości, czy 
mamy do czynienia z umową kontraktacji, czy z innym stosunkiem prawnym. 

1 Tak np.: H. Chołaj, Kontraktacja produktów rolnych. Studium ekonomiczne, Warszawa 
1965; A. Stelmachowski, Kontraktacja produktów rolnych, Warszawa 1960; W. Kozak, Kontrak-
tacja produkcji roślinnej, Warszawa 1954.

2 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r., nr 121, ze zm.
3 Zob.: B. Zdziennicki, Zagadnienia prawne kontraktacji, Warszawa 1978, s. 23.
4 Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 1997, s. 706–709.
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Celem artykułu jest próba wskazania cech świadczących o istnieniu stosunku 
prawnego – umowy kontraktacji w świetle, zwłaszcza aktualnego, orzecznictwa 
sądów powszechnych. W szczególności chodzi o udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie: na ile regulacja kodeksowa umożliwia w sposób jednoznaczny ustalenie sto-
sunku kontraktacji, biorąc pod uwagę określenie przez ustawodawcę przedmiotu 
umowy i jej stron. 

Punktem wyjścia do rozważań merytorycznych jest wskazanie charaktery-
stycznych cech umowy kontraktacji nadanych przez ustawodawcę, odróżnia-
jących ją od innych umów, których celem jest również dostarczenie określonej 
rzeczy w przyszłości. Niezbędne jest zatem wskazanie jej przedmiotu wraz 
z określeniem roli stron umowy. Specyficzną cechą stosunku kontraktacji jest 
to, w jaki sposób umowa ta powinna być wykonywana, zatem konieczne jest 
wskazanie rozwiązań, jakie ustawodawca przewidział w tym zakresie w Kodek-
sie cywilnym. 

II

Istotą kontraktacji jest z jednej strony zobowiązanie producenta rolnego do 
wytworzenia i dostarczenia oznaczonej ilości produktów rolnych określonego 
rodzaju, z drugiej strony natomiast zobowiązanie kontraktującego do odebrania 
tych produktów w terminie umówionym oraz zapłacenia umówionej ceny. 

Produkty będące przedmiotem wytworzenia i dostarczenia muszą być pro-
duktami rolnymi. Należy przez nie rozumieć na podstawie art. 38 ust. 1 TFUE 
płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa, a także bezpośrednio z nimi zwią-
zane produkty pierwszego stopnia przetworzenia. Jak zauważa A. Jurcewicz, 
chodzi tu tylko o te produkty pierwszego przetworzenia, których koszty pozy-
skania nie przekroczyły kosztów samego produktu rolnego5. Trybunał Europejski 
zinterpretował pojęcie produktów pierwszego stopnia przetworzenia bezpośred-
nio związanych z podstawowymi produktami, wskazując na decydujący w tej 
mierze ekonomiczny związek między produktem podstawowym a produktem 
przetworzonym, a nie odnoszący się do liczby kolejnych etapów przetwarza-
nia6. Produkty przetworzone, których koszty przetworzenia są tak znaczne, że 
w porównaniu z nimi cena produktów podstawowych wydaje się kosztem margi-
nalnym, nie zostały objęte definicją. Produkty te zostały wymienione w załącz-
niku I do Traktatu. 

5 A. Jurcewicz, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, [w:] Prawo rolne, red. P. Cze-
chowski, Warszawa 2011, s. 84. 

6 Sprawa 139/77 Denkavit, ECR 1978, s. 1317.
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Przez surowce rolne natomiast należy rozumieć płody ziemi, hodowli, rybo-
łówstwa, z wyłączeniem produktów poddanych wstępnemu przetworzeniu. 
Taką definicję przyjął prawodawca w art. 2 Dyrektywy Rady z 25 lipca 1985 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe7. 
Chodzi tu o naturalne surowce rolne, przez które za E. Kremer należy rozumieć 
ziemiopłody, produkty hodowlane oraz produkty rybołówstwa z wyłączeniem 
produktów poddanych jakiemukolwiek procesowi przetwórczemu – jakiemukol-
wiek wstępnemu przetwarzaniu8. 

Produkty te powinny wykazywać określone cechy, które są determinowane 
przez kontraktującego. Sama produkcja jest ograniczona jedynie do działalno-
ści wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej (w tym 
chowu i hodowli), nie wyłączając produkcji ogrodniczej i sadowniczej. Przy 
czym musi ona obejmować produkcję od podstaw, a nie jedynie udoskonalanie 
wytworzonego przez inną osobę produktu. Jednocześnie podkreślenia wymaga 
fakt, że przedmiotem umowy jest określona ilość rzeczy oznaczonych co do 
gatunku, mających powstać w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, jak podnosi 
K. Zaradkiewicz, że kontraktujący może, bez jakichkolwiek negatywnych skut-
ków prawnych, odmówić przyjęcia produktów niepochodzących ze wskazanego 
gospodarstwa rolnego9.

Ze względu na charakter tej umowy, której treścią – jak podkreślono – jest 
zarówno wytworzenie, jak i dostarczenie określonego produktu rolnego, można 
wskazać dwa zależne od siebie etapy jej spełnienia. Każdy z nich może być deter-
minowany przepisami prawa. Pierwszym z nich jest złożony proces produkcji, 
a drugim dostawa jego efektów. Oba powinny odbywać się w obrębie gospo-
darstwa rolnego w rozumieniu art. 553 k.c., chyba że strony umówią się inaczej. 
Należy jednak pamiętać, że sama dostawa, jako element świadczenia producenta, 
nie może być traktowany jako odrębna usługa10. Umowa może zatem przewi-
dywać miejsce jej wykonania zarówno w gospodarstwie, jak i poza nim. Warto 
podkreślić, że dla wykonania kontraktacji tytuł prawny do gospodarstwa jest 
obojętny11. Podmiot prowadzący gospodarstwo może być dzierżawcą gruntów 
rolnych wchodzących w jego skład. Producent musi jedynie faktycznie prowadzić 
gospodarstwo rolne sam lub wspólnie z innymi osobami (art. 614 k.c.).

 7 Dz. UE L 210, 7.8.1985, s. 29–33.
 8 E. Kremer, Odpowiedzialność za produkt rolny w prawie polskim, [w:] Prawo rolne. Pro-

blemy teorii i praktyki, red. R. Budzinowski, A. Zieliński, Kluczbork 2002, s. 256.
 9 K. Zaradkiewicz, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa 

2011, s. 400.
10 Zob.: wyrok NSA w Rzeszowie z 16 grudnia 1997 r., SA/Rz 1212/96, LEX nr 32671.
11 Tak: A. Stelmachowski, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. VII: Prawo 

zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2011, s. 311; I. Lipińska, Umowa kon-
traktacji jako instrument polityki rolnej, „Zeszyty Naukowe SERIA” 2012, t. XIV, z. 2, s. 98 i n.
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III

Istota umowy kontraktacji polega m.in. na tym, że stronami tej umowy mogą 
być jedynie podmioty wskazane przez ustawodawcę, czyli producent rolny i kon-
traktujący. Pod pojęciem producenta rolnego należy rozumieć zarówno rolnika, 
jak i grupę producentów rolnych działającą w sposób zorganizowany, zgodnie 
z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związ-
kach oraz o zmianie innych ustaw oraz kontaktujący12. Jak zauważa A. Kidyba, 
producentem rolnym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, czy jed-
nostka organizacyjna, niemająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność 
prawną w świetle art. 331 k.c.13. Z założenia ustawodawcy producent nie jest 
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z 4 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej14, ale nie jest wykluczone, że będzie on przedsiębiorcą w rozu-
mieniu art. 431k.c. Wszak prowadzi działalność, o jakiej mowa w tym przepisie, 
co zostało potwierdzone także w orzecznictwie Sądu Najwyższego15. W literatu-
rze natomiast wskazuje się także, że z reguły kontraktujący będzie przedsiębiorcą 
w rozumieniu wspomnianej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale 
nie musi nim być16.

Umowa kontraktacji jest zaliczana do grupy umów, których celem jest prze-
niesienie własności przedmiotu umowy. Elementem odróżniającym kontraktację 
od innych umów jest możliwość otrzymania przez rolnika od kontraktującego 
pewnych świadczeń dodatkowych. Na podstawie art. 615 k.c. mogą nimi być 
pomoc finansowa, agrotechniczna, zootechniczna, premia rzeczowa etc. Jej 
rodzaj i zakres będzie wynikał z rodzaju produkcji i potrzeb zaangażowania 
dodatkowych czynników w procesie produkcji. Jak podnosi J. Nadler, jeżeli obo-
wiązek spełnienia świadczeń dodatkowych jest objęty umową odrębną lub umo-
wami odrębnymi od umowy kontraktacji, wówczas powstaje złożony stosunek 
prawny17. Zatem w ramach jednego i tego samego zobowiązania obie strony są 
wzajemnie uprawnione oraz zobowiązane, co jest typowe dla umów wzajem-
nych. Podkreślenia wymaga to, że jeżeli umowa przewiduje spełnienie świadczeń 

12 Dz.U. nr 88, poz. 983, ze zm. 
13 Zob.: Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, t. III: Zobowiązania – część szczególna, 

Warszawa 2014, s. 115 i n.
14 Zgodnie z art. 3 ustawy z 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej prze-

pisów nie stosuje się, m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa. Dz.U. tekst jedn. z 2015 r., poz. 584, 
ze zm.

15 Por.: wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2014 r., sygn. akt V CSK 630/13, OSNC 
2015/7-8/96, Biul. SN 2015/1/9.

16 Por.: E. Niezbecka, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, t. III: Zobowiązania 
– część szczególna, Warszawa 2014, s. 268 i n.

17 Zob.: J. Nadler, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011, s. 1099.
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dodatkowych, to jednocześnie powinna ona określać zasady rozliczenia się stron 
z ich tytułu.

Jednocześnie na producencie rolnym ciąży obowiązek zachowania odpowied-
nich norm i zasad agrotechnicznych w procesie produkcji, by produkt finalny 
odpowiadał stawianym mu wymaganiom.

Sytuacja kontraktującego jako strony umowy jest odmienna od sytuacji pro-
ducenta rolnego. Najczęściej jest to podmiot prowadzący działalność gospodar-
czą, spełniający przesłanki do bycia przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy 
z 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W praktyce może nim 
być zakład przetwórczy czy przedsiębiorstwo skupujące produkty rolne. Kon-
traktującym, jak wspomniano, może być także podmiot niemający statusu 
przedsiębiorcy, w tym inny producent rolny. W obu przypadkach ustawodawca 
zasadniczo nie stawia specjalnych wymagań. Kontraktujący jest stroną, która 
decyduje o tym, z kim i na jakich warunkach zawrze umowę. Tym samym jest on 
podmiotem silniejszym w stosunku do producenta rolnego. 

Kształtując treść umowy, kontraktujący ma możliwość wprowadzenia do 
niej m.in. klauzuli zakazującej producentowi rolnemu zużywania np. nadwyżki 
wyprodukowanych płodów lub jej produktów ubocznych. 

IV

Kontraktacja wykazuje podobieństwo do umowy sprzedaży, dostawy i umowy 
o dzieło. Ze względu jednak na swoją specyfikę, w szczególności przedmiot oraz 
zakres świadczeń dodatkowych kontraktującego, nie powinna być utożsamiana 
z żadną z nich18.

Zwarzywszy na to, że przedmiotem umowy są produkty wytworzone wyłącz-
nie w gospodarstwie rolnym producenta, w istotny sposób zawęża to przedmiot 
umowy, a jednocześnie odróżnia umowę kontraktacji od umowy sprzedaży19. 
Elementem łączącym obie umowy jest natomiast kwestia ustalenia ceny, jaką 
kontraktujący powinien zapłacić producentowi za dostarczoną ilość produktów 
rolnych. Nie ma przeszkód do ustalenia w umowie kontraktacji ceny w taki sam 
sposób, w jaki może być określona cena w umowie sprzedaży. Przy czym nie 
musi być ona jednoznacznie wskazana w chwili zawarcia umowy, ponieważ 
może być ustalona w terminie późniejszym, na przykład w chwili wykonania 
umowy, według kryteriów czy zasad ustalonych w umowie. Ważne jest jedy-
nie, by umowa wskazywała w miarę precyzyjnie podstawę jej ustalenia w przy-

18 J. Nadler, [w:] Kodeks cywilny…, s. 1098–1099.
19 Wyrok SA w Poznaniu z 19 sierpnia 2009 r., I A Ca 507/09, LEX nr 756625.
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szłości20. Bezpośrednie odwołanie do sprzedaży zawiera rozwiązanie wskazane 
w art. 613 § 3 k.c. Mianowicie przy ustalaniu ceny w umowie kontraktacji prze-
pisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych 
i wynikowych stosuje się odpowiednio. 

Inną szczególną cechą odróżniającą kontraktację na tle innych umów jest 
możliwość nadzoru i kontroli nad jej wykonywaniem. Umożliwia je kontraktu-
jącemu rozwiązanie zawarte w art. 617 k.c. Przykładowo może on weryfikować 
areał uprawy, jakość gleby, stosowane zabiegi agrotechniczne czy też pielęgna-
cyjne, rodzaj materiału użytego do produkcji etc. Uprawnienie to wynika czę-
sto ze złożoności procesu produkcji i zagrożeń, jakie mogą występować. Zatem 
można z łatwością zauważyć pewne powiązanie wynikające z art. 354 k.c., czyli 
współdziałanie stron przy jej wykonywaniu. 

Dokonując przeglądu ustawodawstwa unijnego w omawianym zakresie, 
należy zauważyć, że prawodawca często odwołuje się do umowy produkcyjnej 
lub rolno-przemysłowej. To, jak zauważa P. Pytlak, może wskazywać na jej cechy 
jako tzw. umowy hybrydalnej21. Niemniej jej kwalifikacja prawna może być 
dokonana dopiero po głębszej analizie aktu prawnego w odniesieniu do zakresu 
czynności podejmowanych przez producenta rolnego, i porównaniu rozwiązań 
w nim przyjętych do rodzimych, zawartych w kodeksie cywilnym. 

Jedną z podstawowych cech kontraktacji, która została ukształtowana na pod-
stawie praktyki, jest ochrona jej stron przed nieoczekiwanymi zawirowaniami na 
rynku. W szczególności chodzi o zabezpieczenie producentów rolnych przed nie-
korzystnymi następstwami, jakie mogą się pojawić w toku wykonywania umowy. 
Omawiana działalność jest znacznie narażona na czynniki zewnętrzne, na które 
rolnik najczęściej nie ma wpływu i nie może im zapobiec22. Chodzi tu o pojawia-
jące się nagłe zdarzenia zewnętrzne, najczęściej naturalne takie jak złe warunki 
pogodowe, szkodniki, choroby etc. Otóż kontraktacja pozwala na dokonanie roz-
kładu ryzyka prowadzonej produkcji według zasady tzw. podzielonego ryzyka, 
wynikającej z art. 622 k.c.23. Jednocześnie, na podstawie art. 623 k.c., umowa 
może nakładać na producenta rolnego obowiązek zawiadomienia kontraktującego 
o wystąpieniu okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, a wskutek 
których w określonym w umowie terminie producent nie będzie w stanie dostar-
czyć odpowiedniej ilości produktów. Poinformowanie o tym fakcie kontraktują-
cego jest o tyle istotne, że bez niego producent rolny nie mógłby powoływać się 

20 Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, t. III…, s. 117.
21 Tak: P. Pytlak, Umowy kształtujące branżowe rynki rolne ze szczególnym uwzględnieniem 

umowy kontraktacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Za-
mościu” 2005, s. 121.

22 Szerzej: I. Lipińska, Współczesna rola umowy kontraktacji, „Journal of Agribusiness and 
Rural Development” 2013, nr 1, s. 5–7.

23 A. Stelmachowski, [w:] Kontraktacja, System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – 
część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004, s. 249–277. 
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na te okoliczności w ewentualnym sporze z kontraktującym, chyba że kontrak-
tujący o takich okolicznościach wiedział albo gdy były one powszechnie znane, 
czego przykładem może być wystąpienie suszy na dużym obszarze czy powodzi.

Skutkiem spełnienia świadczenia przez producenta jest nabycie prawa wła-
sności przedmiotu kontraktacji przez kontraktującego. Może się zdarzyć, że 
będzie on dotknięty wadą fizyczną lub wadą prawną. Wówczas ustawodawca 
ponownie odwołuje się do rozwiązania przewidzianego w umowie sprzedaży 
i nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o rękojmi przy sprzedaży do 
odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych i prawnych przedmiotu kontraktacji, 
uwzględniając przy tym swoiste cechy tej umowy.

V

Orzecznictwo sądów powszechnych, dotyczące poruszonej problematyki, 
potwierdza z jednej strony istnienie kanonu elementów charakterystycznych 
dla umowy kontraktacji, a z drugiej – świadczy o istnieniu trudności w ocenie 
danego stosunku prawnego. W praktyce wskazuje się wiele cech charaktery-
stycznych, pozwalających odróżnić prawny stosunek kontraktacji od innych sto-
sunków podobnych.

Wskazuje się choćby, że jeśli przedmiotem umowy są produkty rolne okre-
ślonego rodzaju, pochodzące ze zbiorów z danego roku, a strona ma na własnym 
gruncie rolnym te produkty rolne w fazie wegetacji w ilości objętej umową, to 
należy uznać, że strona będzie w wykonaniu umowy dostarczać produkty rolne 
pochodzące z własnych upraw, co uprawnia do uznania takiej umowy jako kon-
traktacji24. W stanie faktycznym sprawy, strony zawarły umowę, którą nazwały 
umową kupna – sprzedaży, a jej strony kupującym i sprzedającym, co jednak 
nie oznaczało, że taką właśnie umowę rzeczywiście zawarto. Albowiem jej treść 
i zgodny zamiar stron wskazywały na zobowiązania do dostarczenia określonej 
ilości i jakości produktów rolnych – w omawianym przypadku kukurydzy – oraz 
zobowiązania do ich odbioru i zapłaty ustalonej ceny. Co więcej, umowa została 
zawarta z producentem rolnym, który w dacie zawierania umowy zajmował się 
jej uprawą. Skoro przedmiotem umowy była kukurydza pochodząca ze zbiorów 
pozwanego, który miał na własnym polu kukurydzę znajdującą się w fazie wege-
tacji w ilości objętej umową, Sąd zakwalifikował tę umowę jako umowę kontrak-
tacji, stypizowaną w art. 613 i następnych Kodeksu cywilnego25. 

24 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z 28 maja 2015 r., I ACa 1747/14, 
Legalis.

25 Ibidem.
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Możliwość odróżnienia stosunku kontraktacji od umów sprzedaży czy 
dostawy opiera się m.in. na ustaleniu, czy w danej umowie występują dodat-
kowe świadczenia, o jakich mowa w art. 615 k.c. Sąd Apelacyjny w Białym-
stoku, powołując się w wyroku z dnia 3 lipca 2015 r., I ACa 247/15, na poglądy 
doktryny wskazał, że składnikami, których obecność decyduje o skutecznym 
zawarciu konkretnej umowy są: przedmiot umowy w postaci produktu rolnego 
określonego rodzaju oraz cena, jak też, że rzeczywiste odróżnienie umowy kon-
traktacji od innych umów w obrocie gospodarczym towarami (sprzedaż, dostawa) 
tkwi w świadczeniach dodatkowych, które może producentowi rolnemu, zgodnie 
z art. 615 k.c., zapewnić kontraktujący26. 

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2015 r., IV CSK 437/14, wska-
zał, że treść art. 613 § 2 k.c. można uznać za swoisty wyraz woli ustawodawcy, 
aby zbyt dosłownie nie rozumieć oznaczonej ilości produktów rolnych według 
definicji umowy kontraktacji zawartej w art. 613 k.c. Zdaniem Sądu Najwyż-
szego takie dosłowne wymaganie oznaczenia ilości produktów w umowie „spy-
cha” na margines obrotu gospodarczego całą umowę kontraktacji. Odróżnienie 
umowy kontraktacji od innych umów w obrocie gospodarczym towarami (sprze-
daż, dostawa) tkwi w świadczeniach dodatkowych, które może producentowi rol-
nemu zapewnić kontraktujący na zasadach określonych w art. 615 k.c. Do takich 
świadczeń należy również premia pieniężna27. Tym razem, w stanie faktycznym 
sprawy, strony zastrzegły w umowie właśnie określone świadczenie nazwane 
premią. Przedmiotem rozpoznawanej przez Sąd sprawy było żądanie zasądzenia 
zapłaty za dostarczone mleko, którego ilość została wykazana wraz z obowiąz-
kiem zastosowania jednakowych dopłat i premii dla wszystkich dostawców28.

W wyroku z 9 kwietnia 2014 r., I ACa 866/13, Sąd Apelacyjny w Białymstoku 
uznał, że nie doszło do zawarcia umowy kontraktacji, ale umowy nienazwa-
nej, bardzo zbliżonej do umowy kontraktacji29. W umowie stron nie oznaczono 
dokładnie ilości mleka, które producent rolny był zobowiązany wyproduko-
wać i dostarczyć, co było uwarunkowane choćby czynnikami przyrodniczymi. 
Ze względu na specyfikę produktu nie można było dokładnie ustalić, ile mleka 
strona umowy była w stanie wyprodukować w określonym czasie. W konsekwen-
cji nie można było oznaczyć konkretnej ilości mleka, które producent rolny miał 
wyprodukować i dostarczyć drugiej stronie. Sąd podkreślił także, że w umowie 
strony mogą określić ilość mleka, które strona umowy zobowiązuje się wypro-
dukować i dostarczyć tak precyzyjnie, jak to jest możliwe poprzez zobowiąza-
nie dostarczenia całości wyprodukowanego w gospodarstwie rolnym producenta 
rolnego mleka. W braku jednak precyzyjnego określenia ilości mleka, zdaniem 
Sądu, należy uznać, że strony łączyła umowa nienazwana, jednak najbardziej 

26 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 3 lipca 2015 r., I ACa 247/15, LEX nr 1793788.
27 Wyrok Sądu Najwyższego z 4 marca 2015 r., sygn. akt IV CSK 437/14, LEX nr 1677053.
28 Ibidem.
29 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 9 kwietnia 2014 r. I ACa 866/13, Legalis.
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zbliżona do umowy kontraktacji. Zasadniczym argumentem przemawiającym 
za powyższym stanowiskiem było kwalifikowane określenie przez ustawodawcę 
zarówno jednej ze stron (producent rolny), jak i przedmiotu jej świadczenia (pro-
dukty rolne) oraz spełnienie powyższych kryteriów30.

Wśród szczególnych cech umowy kontraktacji wskazuje się w orzecznictwie, 
oprócz powyższych cech, także wytworzenie przez producenta produktu rolnego, 
objętego kontraktacją we własnym procesie produkcyjnym31. W jednej z rozpo-
znawanych przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie spraw strona powodowa zawarła 
z pozwaną umowę kontraktacji na dostawę gęsi, z której się wywiązała, lecz nie 
otrzymała należności wbrew umowie. Sądy pierwszej i drugiej instancji uznały 
roszczenia powoda o zapłatę za uzasadnione32. Przede wszystkim warto zwrócić 
uwagę na to, że Sąd podzielił zarzut wadliwego zastosowania przepisów art. 613–
626 k.c. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, skarżący trafnie podniósł, 
że źródłem stosunku prawnego łączącego strony nie była umowa kontraktacji, 
lecz umowa sprzedaży. Choć strony zatytułowały dokonaną przez nich czynność 
prawną jako „umowę kontraktacyjną dostawy drobiu rzeźnego gęsiego – typ 
hodowli: karmiona owsem na sezon 2012”, to jednak treść powyższej umowy, 
w ocenie Sądu, nie odpowiadała dyspozycji art. 613 k.c. Szczególną cechą umowy 
kontraktacji jest bowiem wytworzenie przez producenta produktu rolnego. Sąd 
podkreślił, że przepis art. 613 § 1 k.c. wyraźnie wskazuje na to, że producent 
rolny zobowiązuje się wytworzyć produkt objęty kontraktacją we własnym pro-
cesie produkcyjnym i powołał uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 22 
października 1957 r.33. Sąd wyjaśniał także w uzasadnieniu wspomnianego orze-
czenia, że zawarta przez strony umowa dotyczyła wprawdzie produktów rolnych 
wytworzonych przez powódkę, to jednak do dokonania tej czynności prawnej 
doszło po zakończeniu cyklu produkcyjnego i tym samym nie można było uznać, 
że strona powodowa jako producent zobowiązała się wyprodukować stanowiące 
przedmiot umowy zwierzęta (gęsi) w celu ich dostarczenia pozwanemu34.

Powyższe kierunki interpretacji przepisu art. 613 § 1 k.c. potwierdza także 
stanowisko Sądu Okręgowego w Gdańsku w wyroku z 21 października 2013 r., 
XV C 694/1235, wedle którego z treści przepisu art. 613 § 1 k.c. wynika, że podsta-
wowym obowiązkiem producenta rolnego jest wytworzenie i dostarczenie kon-
traktującemu oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju. Zdaniem 
Sądu, przedmiotem umowy kontraktacji jest zatem świadczenie przyszłe, nieist-
niejące jeszcze w chwili zawarcia umowy. Wytworzenie zaś oznacza wyproduko-

30 Ibidem.
31 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13 maja 2015 r., I ACa 26/15, LEX nr 1785301.
32 Ibidem.
33 Zob.: 2 CO 10/57, OSN 1958, nr 2, poz. 59.
34 Ibidem.
35 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 21 października 2013 r., XV C 694/12, LEX 

nr 1719227.
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wanie z reguły od stanu „zerowego” produktu rolnego. W konsekwencji umowa 
kontraktacji powinna, poza zobowiązaniem producenta do dostarczenia kon-
traktującemu określonej ilości produktów rolnych, zawierać także zobowiązanie 
do ich wytworzenia, co wynika wprost z legalnej definicji umowy kontraktacji 
zawartej w art. 613 § 1 k.c.36.

Istotnym elementem umowy kontraktacji jest własna produkcja. Ta podsta-
wowa cecha umowy kontraktacji odróżnia ją od umowy sprzedaży, która obo-
wiązku wyprodukowania przedmiotu sprzedaży nie przewiduje i nie włącza do 
tzw. essentialia negotii, jak to właśnie ma miejsce w umowie kontraktacji. W sta-
nie faktycznym sprawy rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku pod-
noszono, że strony zawarły umowę sprzedaży rzepaku, którego strona pozwana 
nie wydała w przewidzianym terminie i co skutkowało naliczeniem przez stronę 
powodową kary umownej i żądanie w pozwie zapłaty określonej sumy pienięż-
nej stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rynkową niedostarczonego towaru, 
a ustaloną przez strony ceną transakcyjną pomniejszoną o naliczoną karę umową. 
Pozwana wnosiła o oddalenie powództwa, twierdząc, że strony łączyła umowa 
kontraktacji, a nie została ona w całości wykonana, gdyż z racji trudnych warun-
ków atmosferycznych wielkość plonów rzepaku w gospodarstwie rolnym pozwa-
nej była niższa niż zaplanowano. Nadto strona pozwana pismem odstąpiła od 
umowy w związku ze zwłoką powoda w odebraniu części świadczenia podziel-
nego. Ostatecznie sądy orzekły, że strony sporu nie zawarły umowy kontraktacji. 
Wręcz Sąd Apelacyjny w Gdańsku odwołał się do wyroku Sądu Najwyższego 
z 18 marca 1998 r., I CKN, według którego kontraktacja, stosownie do art. 613 
k.c., wykazuje charakterystyczną cechę polegającą na zobowiązaniu się jednej 
strony (producenta rolnego) do określonego procesu produkcyjnego w gospodar-
stwie rolnym własnym (dzierżawionym lub użytkowanym na mocy innego tytułu 
prawnego), procesu podjętego w celu dostarczenia wyników tej produkcji drugiej 
stronie (kontraktującemu) odpłatnie37. Innymi słowy, przedmiotem kontraktacji 
nie jest dostawa skądkolwiek pochodzącego produktu in genere, lecz wypro-
dukowanie w gospodarstwie producenta rolnego produktu i jego dostarczenie. 
A zatem, własna produkcja jest istotnym elementem umowy kontraktacji.

Szczególną cechą umowy kontraktacji jest więc wytworzenie przez produ-
centa produktu rolnego. Przepis art. 613 § 1 k.c. wskazuje bowiem, że producent 
rolny zobowiązuje się wytworzyć produkt objęty kontraktacją we własnym pro-
cesie produkcyjnym. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Poznaniu, to właśnie ta 
cecha ma istotne znaczenie dla rozumienia umowy kontraktacji i odróżnienia jej 
od umowy sprzedaży38. W rozpoznawanej sprawie Sąd nie znalazł podstaw do 
zastosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy kontraktacji. 

36 Ibidem.
37 Por.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 12 lutego 2013 r., V ACa 1043/12, LEX 

nr 1313249.
38 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19 sierpnia 2009 r., I ACa 507/09, LEX nr 756625.
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Sąd podkreślił, że wytworzenie przez producenta produktu rolnego jest kluczowe 
w świetle art. 613 § 1 k.c. dla oceny stanu faktycznego. W sprawie doszło do zawar-
cia umowy na krótki czas przed zbiorem pszenicy, co przemawiało przeciwko 
temu, że w wyniku zawartej umowy pozwany zobowiązał się wyprodukować 
pszenicę. Tymczasem, jak wskazał Sąd, wytworzenie przedmiotu kontraktacji 
we własnym procesie produkcyjnym producenta rolnego znajduje swoje dalsze 
rozwinięcie w art. 617 i 613 k.c., w których ustanowiono zasadę współdziałania 
i kontroli procesu produkcji u producenta przez kontraktującego i wspólnie przez 
obie strony umowy. W efekcie zawarta przez strony umowa nie zawierała żad-
nych postanowień dotyczących tej współpracy39.

Należy podkreślić, że sprawy z umów kontraktacji są w postępowaniach 
cywilnych traktowane jako sprawy gospodarcze w rozumieniu przepisów ustawy 
o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych40. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w uchwale z 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14, sprawa z powództwa producenta 
rolnego – rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji 
zwierzęcej – przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie wynikające z umowy kon-
traktacji jest sprawą gospodarczą41. Warto wspomnieć, że stronami sporu był 
rolnik prowadzący chów trzody chlewnej, producent rolny, oraz kontraktujący 
– spółka jawna, a w sprawie dochodzono roszczeń o zapłatę z łączącej strony 
umowy kontraktacji, której przedmiotem było wyprodukowanie przez powoda 
i sprzedaż stronie pozwanej konkretnej ilości tuczników.

Wśród innych cech charakterystycznych dla umowy kontraktacji wskazuje się 
także szczególne prawa i obowiązki stron umowy kontraktacji. W jednej z rozpo-
znawanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku spraw pozwany zawarł z powodem 
umowę kontraktacji, na mocy której powód zobowiązał się do wyprodukowa-
nia 56 ton ziarna grochu zielonego i dostarczenia go do zakładu produkcyjnego 
pozwanego, pozwany zaś do zapłaty ceny za dostarczony groch42. Strony w umo-
wie tej postanowiły m.in., że termin dostawy nastąpi między czerwcem a lipcem 
oraz że o rozpoczęciu zbiorów grochu i fasoli decyduje polowa ocena dojrzało-
ści technologicznej dokonana przez przedstawiciela kontraktującego w obecno-
ści plantatora. Zatem o terminie rozpoczęcia zbioru zakontraktowanego grochu 
decydował pozwany. Sąd stwierdził, że wbrew zarzutom pozwanego, upalna 
pogoda nie stanowiła przeszkody do zbioru odpowiedniej ilości plonów. Wręcz, 
„gdyby pozwany wywiązał się ze swojego obowiązku i stale, w odpowiednim 
czasie przeprowadzał kontrolę twardości grochu, mógłby ustalić właściwy termin 
do zbioru plonu”. Sąd, odwołując się do art. 622 k.c., wskazał również, że przepis 
ten ma zastosowanie w sytuacji, gdy żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno-

39 Ibidem.
40 Ustawa z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, Dz.U. tekst 

jedn. z 2015 r., poz. 127.
41 Uchwała Sądu Najwyższego z 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14, Legalis.
42 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 14 czerwca 2011 r., III Ca 76/11, LEX nr 1714461.
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ści za niemożność dostarczenia przedmiotu dzierżawy, co w omawianej sprawie 
nie wystąpiło43. Warto przypomnieć, że według art. 622 § 1 k.c., jeżeli wskutek 
okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, producent nie 
może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu 
pobranych zaliczek i kredytów bankowych, odpowiedzialność producenta zostaje 
ograniczona do wskazanych w przepisie.

VI

Przeprowadzone rozważania upoważniają do sformułowania kilku wniosków 
końcowych. Po pierwsze, umowa kontraktacji uregulowana w Kodeksie cywil-
nym w art. 613–626 w praktyce często jest mylona z innymi umowami powszech-
nie zawieranymi w warunkach rolnych. Chodzi tu przede wszystkim o sprzedaż 
oraz dostawę. 

Po drugie, przeanalizowane orzeczenia sądowe potwierdzają jednak istnie-
nie pewnych kilku wzorcowych cech, których występowanie w danym stosunku 
prawnym pozwala zaliczyć go do umowy kontraktacji. Z drugiej strony, jak 
wskazuje się w orzecznictwie, brak cech charakterystycznych dla kodeksowego 
modelu kontraktacji w zasadzie przekreśla możliwość uznania danej umowy za 
umowę kontraktacji w rozumieniu art. 613–626 k.c. 

Po trzecie, cechy umowy kontraktacji, wyróżniane w praktyce orzeczniczej 
sądów, można podzielić na tzw. odnoszące się do aspektów podmiotowych – stron 
umowy oraz dotyczące przedmiotu umowy. Gdy chodzi o te pierwsze, stroną 
umowy może być producent rolny, wytwarzający we własnym gospodarstwie 
i procesie produkcyjnym produkty rolne i dostarczający je kontraktującemu, oraz 
oczywiście kontraktujący (najczęściej przedsiębiorca). Przedmiotem świadcze-
nia jest facere – wyprodukowanie i dostawa określonej ilości wyprodukowanych 
produktów rolnych we własnym gospodarstwie rolnym. Produkty rolne muszą 
zostać oznaczone w umowie ilościowo, ale wymóg ten może być spełniony już 
wtedy, gdy strony mogą określić ilość produktów, które producent zobowiązuje 
się wyprodukować i dostarczyć „tak precyzyjnie, jak to jest możliwe poprzez 
zobowiązanie do dostarczenia całości wyprodukowanego w gospodarstwie rol-
nym producenta rolnego produktu”. Natomiast w braku precyzyjnego określe-
nia np. ilości mleka, wedle orzecznictwa, należałoby uznać, że strony łączy inna 
umowa niż kontraktacja (nienazwana).

43 Ibidem.
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LEGAL ASPECTS OF THE QUALIFICATION OF THE LEGAL 
RELATIONS AS A CULTIVATION CONTRACT IN ACCORDANCE 

WITH THE JUDICIAL DECISIONS

Summary

The object of considerations is legal issue of qualification of legal relations as 
cultivation contract in accordance with article 613–622 of Civil Code. Cultivation contract 
has productive character. Its subject is closely related to the manufacturing process in 
agriculture, where at the same time it is important starting position in the chain of supply 
of agricultural products, although sometimes it is regarded by mistake as sale or delivery 
contract. 

Judicial decisions, analyzed in the article confirm the existence of several model 
features, which occurence in particular legal relationship makes it a part of cultivation 
contract. While lack of characteristic features for code model of contracting causes that 
the agreement is not recognized as cultivation contract in the meaning of article 613–626 
of Civil Code. 

Features of cultivation contract highlighted in the judicial practice can be divided 
into features so called connected with subjective aspects – parties to the contract and 
features connected with object of the contract. Party to the contract may be agricultural 
producer, who produces agricultural products in his own farm in productive process, 
and provides it to contracting person, and of course contracting person (most often 
entrepreneur). The subject of performance is “facere” – production and delivery of fixed 
amount of agricultural products, produced in own farm. 
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STUDIA IURIDICA LXVI

Przemysław Litwiniuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

IMPLEMENTACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRAKTYK 
ZAZIELENIENIA W SYSTEMIE LPIS

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE PRAKTYK 
ZAZIELENIENIA

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka prowadzonego przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu LPIS1 jako narzę-
dzia wdrożenia i weryfikowania poprawnego wprowadzenia w Polsce przepisów 
w zakresie praktyk zazielenienia stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
oraz omówienie podstawowych elementów konstrukcyjnych tego systemu i ich 
związków z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. Płatność z tytułu 
praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (płatność za zazielenie-
nie) stanowi nowy komponent systemu płatności bezpośrednich. Warunki naby-
cia uprawnień do tej płatności zostały szczegółowo uregulowane w rozdziale 3. 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady 
(WE) nr 73/20092 (dalej: rozporządzenie 1307/2013). Zgodnie z art. 43 ust. 1 roz-
porządzenia 1307/2013 jest to obowiązkowy do wdrożenia przez państwa człon-
kowskie element systemu płatności bezpośrednich. Celem wprowadzenia nowej 
płatności jest poprawa oddziaływania Wspólnej Polityki Rolnej na środowisko, 
przede wszystkim w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu. Tak zwane 
„zazielenienie” (ang. greening) oraz „ekologizacja” WPR i innych polityk euro-
pejskich3 było od dłuższego czasu postulowane w unijnych pracach legislacyjnych 
oraz omawiane w piśmiennictwie. Należy tu wskazać choćby prace, w których 
działania proekologiczne – określane mianem „zrównoważone rolnictwo” – cha-

1 Ang. Land Parcel Identification System – System Identyfikacji Działek Rolnych.
2 Dz.Urz. UE z 20.12.2013 r., L 347/608.
3 G. Bivona, Rolnictwo i środowisko w politykach Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Rol-

nego” 2007, nr 2, s. 45–57.
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rakteryzuje się jako „nowoczesną koncepcję programowania rozwoju wsi i rol-
nictwa, która kojarzy cele produkcyjne z wymaganiami środowiskowymi”4 oraz 
wskazuje się na potrzebę „lepszego ukierunkowania środków [w ramach WPR 
po 2013 r. – przyp. wł.] służących rozwiązaniu problemów ochrony środowiska”5. 
Jak zauważa Adam Niewiadomski, „w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 i tym na lata 2014–2020 przewidziano odpowiednie środki 
finansowe dla rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach Natura 
2000. Większego znaczenia nabiera także finansowanie rolnictwa ekologicznego, 
które przeżywa rozwój na tych terenach”6. Podkreśla się też, że „działalność rol-
nicza odegrała istotną rolę w tworzeniu i utrzymaniu wielu cennych krajobra-
zów wiejskich oraz siedlisk stanowiących ostoję dla zwierząt i roślin”, przy czym 
„obecnie w wyniku szeregu niekorzystnych zjawisk takich jak np. intensyfikacja 
i chemizacja rolnictwa czy porzucanie gospodarki rolnej, stan różnorodności bio-
logicznej obszarów rolniczych osiągnął poziom krytyczny”7.

W efekcie rozstrzygnięć unijnego ustawodawcy, stosownie do wyżej powo-
łanych regulacji rozporządzenia 1307/2013, na wszystkich kwalifikujących się 
hektarach, w rozumieniu art. 32 ust. 2–5 omawianego rozporządzenia, rolnicy 
uprawnieni do płatności w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu 
jednolitej płatności obszarowej muszą przestrzegać praktyk rolniczych korzyst-
nych dla klimatu i środowiska, o których mowa w ust. 2 wspomnianego wyżej 
artykułu, lub praktyk równoważnych, o których mowa w ust. 3 tego artykułu, 
z tym że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego8 (dalej: ustawa o płatnościach bez-
pośrednich) rolnik zobowiązany do przestrzegania praktyk zazielenienia nie może 
ich realizować, stosując praktyki równoważne objęte systemami, o których mowa 
w art. 43 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1307/2013. Są to krajowe lub regionalne sys-
temy certyfikacji środowiskowej, w tym systemy certyfikacji przestrzegania pra-
wodawstwa krajowego w zakresie środowiska, wykraczające poza odpowiednie 
normy obowiązkowe ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdziału I rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

4 B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, s. 253.

5 R. Budzinowski, A. Suchoń, K. Błażejewska, Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach, 
„Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 2 (9), s. 37.

6 A. Niewiadomski, Problematyka prawna rekompensat za ustanowienie formy ochrony 
przyrody – obszarów Natura 2000 na obszarach wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2014, t. XII, 
s. 67. Zob. też: S. Prutis, Regulacje prawne produkcji ekologicznej w rolnictwie polskim, „Studia 
Iuridica Agraria” 2013, t. XI, s. 39–59; K. Leśkiewicz, Nowe spojrzenie na rolnictwo ekologiczne 
– aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 2 (15), s. 121–133.

7 J. Goździewicz-Biechońska, Wsparcie działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 
w świetle Wspólnej Polityki Rolnej UE, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 1 (16), s. 121.

8 Zob.: art. 9 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1551). 
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w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowa-
nia jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, 
(WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/20089 
(zwane dalej: rozporządzenie 1306/2013), które zmierzają do osiągnięcia celów 
odnoszących się do jakości gleby i wody, różnorodności biologicznej, zachowania 
krajobrazu oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. Możliwa 
jest natomiast realizacja praktyki dywersyfikacji upraw poprzez praktyki równo-
ważne, przynoszące ten sam lub większy poziom korzyści dla klimatu i środowi-
ska od praktyki dywersyfikacji upraw10. Praktyki równoważne zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20 marca 2015 r. w spra-
wie wykonania praktyk równoważnych11. Stosownie do powołanego rozporzą-
dzenia wykonanie praktyk równoważnych stanowi realizacja wymogu, o którym 
mowa w ust. 1 w części I. Pakiet I. Rolnictwo zrównoważone załącznika nr 2 
do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202012. Zgodnie z art. 43 
ust. 2 rozporządzenia 1307/2013 praktyki rolnicze korzystne dla klimatu obej-
mują: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych, w tym 
cennych przyrodniczo (TUZ), oraz utrzymywanie na użytkach rolnych obszaru 
proekologicznego.

1.1. DYWERSYFIKACJA UPRAW

Podstawowe zasady dotyczące dywersyfikacji upraw zostały określone 
w art. 44 rozporządzenia 1307/2013 i uszczegółowione w przepisach art. 40 roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 
2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1307/2013, ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośred-
nich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki 
rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (dalej: rozporządze-
nie 639/2014)13. Obowiązek dywersyfikacji upraw dotyczy wyłącznie gospo-
darstw rolnych o powierzchni od 10 ha gruntów ornych, a jego realizacja polega 
na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych 
w gospodarstwie rolnym w danym roku, przy czym obowiązkowa liczba i struk-
tura powierzchni poszczególnych upraw zależy od powierzchni gruntów ornych, 

 9 Dz.Urz. UE z 12.2013, L 347/549.
10 Zob.: art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o płatnościach bezpośrednich.
11 Dz.U., poz. 433.
12 Dz.U., poz. 415.
13 Dz.Urz. z 20.6.2014, L 181/1.
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z uwzględnieniem gruntów ornych niedeklarowanych do jednolitej płatności 
obszarowej. Zatem w gospodarstwach obejmujących obszar od 10 do 30 ha grun-
tów ornych obowiązkowe jest utrzymywanie minimum dwóch różnych upraw na 
gruntach ornych, a uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% grun-
tów ornych. W przypadku gospodarstw zajmujących powierzchnię powyżej 30 
ha gruntów ornych obowiązkowe jest utrzymywanie minimum trzech upraw na 
gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% 
gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 
95% gruntów ornych14.

Do celów dywersyfikacji za uprawę uznaje się uprawę dowolnego rodzaju 
spośród różnych zdefiniowanych w klasyfikacji botanicznej upraw, uprawę 
dowolnego gatunku w przypadku Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae, 
grunt ugorowany, trawę lub inne pastewne rośliny zielne15. Aby obliczyć udział 
różnych upraw, uwzględnia się okres obejmujący najistotniejszą część okresu 
uprawy z uwzględnieniem tradycyjnych praktyk hodowli roślin stosowanych 
w danych państwie16. W Polsce okres ten ustalono od 15 maja do 15 lipca roku, 
w którym został złożony wniosek o przyznanie płatność17. Szczegółowe zasady 
realizacji obowiązkowej praktyki dywersyfikacji upraw zostały określone w roz-
porządzeniu 639/2014 i określają, że:

– każdy hektar na łącznej powierzchni gruntów ornych gospodarstwa 
uwzględnia się tylko raz w jednym roku składania wniosku;

– obszar zajęty pod daną uprawę może obejmować elementy krajobrazu, kwa-
lifikowane do jednolitej płatności obszarowej18;

– na obszarze, na którym stosuje się uprawę mieszaną polegającą na jedno-
czesnym prowadzeniu dwóch lub większej liczby upraw w oddzielnych rzędach, 
każdą uprawę liczy się jako oddzielną, jeżeli pokrywa ona co najmniej 25% tego 
obszaru; powierzchnię obszaru pokrytego oddzielnymi uprawami oblicza się, 
dzieląc powierzchnię obszaru, na którym prowadzi się uprawę mieszaną, przez 
liczbę upraw pokrywających co najmniej 25% tego obszaru niezależnie od fak-
tycznego udziału danej uprawy na tym obszarze19;

– obszary, na których prowadzi się uprawę mieszaną, w której w główną 
uprawę wsiewa się drugą uprawę, uznaje się za obszary zajęte jedynie pod uprawę 
główną20;

14 Artykuł 44 ust. 1 rozporządzenia 1307/2013.
15 Artykuł 44 ust. 4 rozporządzenia 1307/2013.
16 Artykuł 40 ust. 1 rozporządzenia 639/2014.
17 Paragraf 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 

2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz.U. 
poz. 340). Rozporządzenie wydane na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o płatnościach bezpośred-
nich.

18 Artykuł 40 ust. 2 rozporządzenia 639/2014.
19 Artykuł 40 ust. 3 rozporządzenia 639/2014.
20 Artykuł 40 ust. 3 akapit 2 rozporządzenia 639/2014.
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– obszary, na których wsiewa się mieszankę nasion, uznaje się za obszary 
objęte jedną uprawą (uprawa mieszana) niezależnie od składu poszczególnych 
mieszanek. Jeżeli jednak uprawa mieszana składa się z mieszanki nasion traw 
lub innych zielnych roślin pastewnych, które tradycyjnie występują na łąkach 
i pastwiskach, wówczas stanowią one na cele dywersyfikacji grupę upraw trawy 
lub inne zielne rośliny pastewne21.

Odstępstwa od obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw zostały 
określone w art. 44 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1307/2013 i obejmują następujące 
przypadki gospodarstw, w których:

– więcej niż 75% gruntów ornych to trawy lub inne pastewne rośliny zielne, 
grunt ugorowany, lub połączenie powyższych, a pozostałe grunty orne nie prze-
kraczają powierzchni 30 ha22;

– więcej niż 75% kwalifikującej się powierzchni to trwałe użytki zielone, 
trawy lub inne pastewne rośliny zielne, lub połączenie powyższych, a pozostałe 
grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha23;

– powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku 
nie było przez rolnika deklarowanych w roku poprzednim i na wszystkich grun-
tach ornych w danym roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do uprawy 
w poprzednim roku kalendarzowym24.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące powierzchni gospodarstw, 
w których należy stosować dywersyfikację upraw, a także wyłączenia omówione 
powyżej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szacuje, że około 
83% gospodarstw będzie zwolnionych z obowiązku realizacji praktyki dywer-
syfikacji upraw, co stanowi ponad 34% całkowitej powierzchni gruntów ornych 
w Polsce25.

1.2. UTRZYMANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Podstawowe zasady dotyczące utrzymania trwałych użytków zielonych 
(dalej: TUZ) zostały określone w art. 45 rozporządzenia 1307/2013 i uszczegóło-
wione w przepisach art. 41–44 rozporządzenia 639/2014. Trwałe użytki zielone to 
grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych 
rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), 

21 Artykuł 40 ust. 3 akapit 3 rozporządzenia 639/2014.
22 Artykuł 44 ust. 3 lit. a) rozporządzenia 1307/2013.
23 Artykuł 44 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 1307/2013.
24 Artykuł 44 ust. 3 lit. c) rozporządzenia 1307/2013.
25 http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosc-za-zazielenienie-

-w-roku-2015/platnosc-za-zazielenienie-dywersyfikacja-upraw.html.
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które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres 
pięciu lat lub dłużej.

Obowiązkowa praktyka utrzymania trwałych użytków zielonych składa 
się z dwóch elementów: obowiązku utrzymania wyznaczonych cennych przy-
rodniczo TUZ położonych na obszarach Natura 2000 (tj. na obszarze objętym 
dyrektywą 2009/147/WE – tzw. „dyrektywa ptasia”) oraz dyrektywą 92/43/EWG 
– tzw. „dyrektywa siedliskowa”) na poziomie gospodarstwa oraz z utrzymywa-
nia powierzchni TUZ na niezmienionym poziomie w stosunku do powierzchni 
TUZ ustalonej w roku referencyjnym (2015)26.

Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych TUZ 
cennych przyrodniczo, wiąże się z zakazem zaorywania lub przekształcania 
wyznaczonych trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, położonych 
na obszarach Natura 200027. W przypadku ich zaorania lub przekształcenia rol-
nik ma obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zie-
lony (TUZ powstały w wyniku ponownego przekształcenia uznany będzie za 
TUZ cenny przyrodniczo), nie później niż do dnia 31 maja roku następującego 
po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności28. Ponadto utrzymanie trwa-
łych użytków zielonych wiąże się z zakazem ich przekształcania, gdy wskaźnik 
udziału powierzchni tychże użytków ogółem w powierzchni użytków rolnych 
zmniejszy się o więcej niż 5% w stosunku do wskaźnika ustalonego w roku refe-
rencyjnym (2015) na poziomie kraju. W takim przypadku na rolników, którzy 
dokonali przekształcenia TUZ, nakłada się obowiązek ich przywrócenia lub usta-
nowienia, nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia 
wniosku o przyznanie płatności. Procentowa zmiana wskaźnika z danego roku 
w stosunku do wskaźnika z roku referencyjnego jest określana corocznie, w ter-
minie do dnia 30 listopada, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze 
obwieszczenia29.

1.3. UTRZYMYWANIE NA UŻYTKACH ROLNYCH OBSZARU 
PROEKOLOGICZNEGO (EFA)

Podstawowe zasady dotyczące utrzymania obszarów EFA30 na użytkach rol-
nych zostały określone w art. 46 rozporządzenia 1307/2013 i uszczegółowione 
w przepisach art. 45–48 rozporządzenia 639/2014.

26 Artykuł 45 ust. 1 akapit 3 rozporządzenia 1307/2013.
27 Ibidem.
28 Artykuł 11 ust. 1 ustawy o płatnościach bezpośrednich w związku z art. 45 ust. 1 rozpo-

rządzenia 1307/2013.
29 Artykuł 11 ust. 2 i 5 ustawy o płatnościach bezpośrednich w związku z art. 45 ust. 3 roz-

porządzenia 1307/2013.
30 EFA – obszary proekologiczne, o których mowa w art. 46 rozporządzenia 1307/2013 i art. 

45 rozporządzenia 639/2014.
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Co do zasady rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej, posiada-
jący powyżej 15 ha gruntów ornych, są zobowiązani do zapewnienia, że obszar 
odpowiadający przynajmniej 5% gruntów ornych gospodarstwa stanowi obszar 
proekologiczny31. Z obowiązku utrzymania obszarów proekologicznych są 
zwolnione gospodarstwa, w których więcej niż 75% gruntów ornych to trawy 
lub inne pastewne rośliny zielne, grunt ugorowany, grunty wykorzystywane do 
uprawy roślin strączkowych lub połączenie powyższych, a pozostałe grunty orne 
nie przekraczają powierzchni 30 ha, a także gospodarstwa, w których więcej niż 
75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, trawy lub inne 
pastewne rośliny zielne, lub połączenie powyższych, a pozostałe grunty orne nie 
przekraczają 30 ha32.

Obszary proekologiczne w Polsce zostały określone rozporządzeniem Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uzna-
wanych za ekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania 
tych obszarów33. Stosownie do § 2 omawianego rozporządzenia za obszary pro-
ekologiczne uznaje się w Polsce obszary, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. a, c, 
d oraz f–j rozporządzenia 1307/2013, to jest:

– grunt ugorowany, na którym nie jest prowadzona produkcja rolna (grunt 
orny) w okresie od 1 stycznia do 31 lipca34;

– element krajobrazu, chroniony w ramach norm dobrej kultury rolnej35 oraz 
żywopłoty/pasy porośnięte lasem o maksymalnej szerokości do 10 m, zadrzewie-
nie pojedyncze (drzewa wolnostojące) o średnicy korony minimum 4 m, zadrze-
wienia liniowe obejmujące drzewa o średnicy korony minimum 4 m (odległość 
między koronami drzew nie może przekroczyć 5 m), zadrzewienia grupowe/
zadrzewienia śródpolne o maksymalnej powierzchni do 0,3 ha, których korony 
drzew zachodzą na siebie, obrzeża pól o szerokości 1–20 metrów, na których nie 
prowadzi się produkcji rolnej, oczka wodne o maksymalnej powierzchni 0,1 ha, 
z wyłączeniem zbiorników z betonu lub tworzywa sztucznego wraz z możliwo-
ścią wliczenia do powierzchni oczka strefy z roślinnością nadbrzeżną wzdłuż 
wody o szerokości do 10 m, rowy, w tym otwarte cieki wodne, służące do nawad-
niania i odwadniania o maksymalnej szerokości 6 m, z wyłączeniem kanałów 
wykonanych z betonu36;

31 Artykuł 46 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 1307/2013.
32 Artykuł 46 ust. 4 rozporządzenia 1307/2013.
33 Dz.U. poz. 354.
34 Zob.: § 2 w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 

marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za ekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji 
praktyki utrzymania tych obszarów (Dz.U. poz. 354; dalej: rozporządzenie MRiRW EFA).

35 Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. 
w sprawie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz.U. poz. 344).

36 Zob.: § 2 i 4 rozporządzenia MRiRW EFA w związku z art. 45 ust. 4 lit. a–g rozporządze-
nia 639/2014.
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– strefy buforowe, w tym strefy buforowe na TUZ, pod warunkiem, że różnią 
się one od przylegającej kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych, o sze-
rokości ustanowionej w ramach norm dobrej kultury rolnej (5 m, 10 m, 20 m), 
inne strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m, usytuowane na lub przy-
legające do gruntu ornego w taki sposób, że ich dłuższe krawędzie są równole-
głe do krawędzi cieku wodnego; strefy buforowe mogą obejmować również pasy 
z nadbrzeżną roślinnością występujące wzdłuż cieku wodnego o szer. do 10 m; na 
strefach buforowych nie może być prowadzona produkcja rolna, niemniej jednak 
wypas i koszenie na strefach buforowych jest możliwe, pod warunkiem, że strefę 
będzie można odróżnić od przyległych użytków rolnych37;

– pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż obrzeży lasów o szerokości nie 
mniejszej niż 1 m i nie większej niż 10 m, na których nie jest prowadzona produk-
cja rolna albo jest prowadzona produkcja rolna38;

– obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji, na których występuje zakaz sto-
sowania środków ochrony roślin oraz możliwość stosowania nawożenia mineral-
nego, utworzone przez uprawę gatunków drzew z rodzaju wierzba z wyjątkiem 
wierzby wykorzystywanej do wyplatania, gatunki z rodzaju brzoza (Betula sp.), 
topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki39;

– obszary zalesione, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b) ppkt ii) rozporzą-
dzenia 1307/2013, tj. zalesione w ramach PROW 2007–2013;

– obszary z międzyplonami lub okrywą zieloną wytworzone poprzez wsiewki 
trawy w uprawę główną lub mieszanki składające się co najmniej z dwóch gatun-
ków roślin na grupę: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobo-
wate grubonasienne, miododajne, z wyłączaniem mieszkanki złożonej wyłącznie 
z gatunków zbóż40;

– obszary objęte uprawami wiążącymi azot, takie jak: bób, bobik, ciecierzyca, 
fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, 
soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, 
peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, 
koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komo-
nica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna 
chmielowa, lędźwian, wyka kosmata, nostrzyk41.

Należy podkreślić, że w Polsce obowiązuje szeroka lista obszarów proeko-
logicznych, obejmująca większość obszarów przewidzianych w prawie unijnym. 

37 Zob.: § 2 i 5 rozporządzenia MRiRW EFA w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska oraz w związku z art. 45 ust. 5 rozporządzenia 639/2014.

38 Zob.: § 2 i 6 rozporządzenia MRiRW EFA.
39 Zob.: § 2 i 7 rozporządzenia MRiRW EFA.
40 Zob.: § 2 i 8 rozporządzenia MRiRW EFA.
41 Zob.: § 2 i 9 rozporządzenia MRiRW EFA.
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Z listy tej wyłączono jedynie tarasy, tradycyjne ściany kamienne oraz tzw. sys-
temy rolno-leśne.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o płatnościach bezpośrednich do obliczania 
powierzchni obszarów proekologicznych są wykorzystywane współczynniki 
konwersji i ważenia, określone w załączniku X do rozporządzenia 1307/201342.

Rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdują się w bliskiej odległości, mają 
możliwość wspólnej realizacji obowiązku utrzymywania obszarów proekolo-
gicznych. Warunkiem jest, aby 80% powierzchni gospodarstwa każdego z tych 
rolników znajdowało się w promieniu wynoszącym maksymalnie 15 km, przy 
czym promień ten wyznacza się od środka wspólnego obszaru proekologicznego 
albo siedziby gospodarstwa jednego z rolników realizujących wspólnie praktykę 
utrzymania obszarów proekologicznych43. Oznacza to, że gospodarstwa dekla-
rujące wspólne obszary proekologiczne, muszą być wzajemnie oddalone nie 
bardziej niż 15 km, licząc to od elementów. Klasyfikacja powyższa może być pro-
wadzona na dwa różne sposoby. Jeden z nich dotyczący siedziby gospodarstwa 
zaś drugi odległości pomiędzy gruntami rolnymi poszczególnych gospodarstw. 

2. LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM – ZADANIA I ROLA 
LPIS W SYSTEMIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH

2.1. LPIS – ZAKRES POJĘCIOWY I DEFINICJE

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do usta-
nowienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK, ang. IACS), 
w tym do prowadzenia Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (ang. LPIS), usta-
nowionego na podstawie map lub dokumentów, przy wykorzystaniu technik 
skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, najlepiej obrazów lot-
niczych lub satelitarnych44. Rolnicy we wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej podlegają zatem takim samym zasadom weryfikacji powierzchni.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności45 (dalej: ustawa KSEP) system LPIS zawiera:

1) wektorowe granice oraz powierzchnię:

42 Elementy EFA są poddawane przekształceniu (zamianie na powierzchnię) poprzez zasto-
sowanie współczynników ważenia i przekształcenia, tj. pomnożenie rzeczywistej powierzchni 
elementów liniowych i punktów obszarów EFA przez określony współczynnik.

43 Zob.: § 10 i 11 rozporządzenia MRiRW EFA, art. 47 rozporządzenia 639/2014.
44 Artykuł 70 rozporządzenia 1306/2013.
45 Zob.: art. 9a ust. 1 ustawy (Dz.U. poz. 807).
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a) maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 
ust. 2 lit. a i b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 
11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzą-
dzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do 
kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodno-
ści46 (dalej: rozporządzenie 640/2014), tj. maksymalnego kwalifikowalnego 
(obszaru do celów systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do roz-
porządzenia 1307/2013);

b) obszarów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia 
640/2014, tj. maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do celów środków 
obszarowych, o których mowa w art. 28–31 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/200547 (dalej: rozporządzenie 1305/2013);
2) informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia 640/2014, 

tj. m.in. na temat obszarów charakteryzujących się znacznymi ograniczeniami 
naturalnymi i innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ogranicze-
niami, obszarów Natura 2000 i innych wymienionych w tym przepisie;

3) identyfikatory działek ewidencyjnych zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i karto-
graficznego.

Do prowadzenia systemu LPIS wykorzystuje się w szczególności48:
1) ortofotomapy cyfrowe sporządzane zgodnie z przepisami Prawa geodezyj-

nego i kartograficznego;
2) dane z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepi-

sów Prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3) dane z wniosków o przyznanie płatności;
4) wyniki kontroli na miejscu, o których mowa w rozporządzeniu 640/2014 

i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 
ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania 
i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodno-
ści49 (dalej: rozporządzenie 809/2014).

46 Dz.Urz. UE z 20.06.2014 r., L 181/48.
47 Dz.Urz. UE z 20.12.2013 r., L 347/487.
48 Artykuł 9a ust. 2 ustawy KSEP.
49 Dz.Urz. UE z 31.07.2014, L 227, s. 69.
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Podstawą działania systemu LPIS jest baza danych działek referencyjnych. 
W Polsce ustawodawca w przepisach prawnych wskazał pierwotnie państwowy 
zasób ewidencji gruntów i budynków jako źródło danych w celu założenia i pro-
wadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-
nych i wniosków o przyznanie płatności50. Dlatego też przy budowie systemu LPIS 
za działkę referencyjną przyjęto działkę ewidencyjną, a podstawową bazę odnie-
sienia w systemie LPIS stanowiła baza danych ewidencji gruntów i budynków 
(tzw. EGiB). System LPIS w Polsce był wdrażany etapowo. W latach 2004–2008 
kwalifikowanie powierzchni do płatności było w części prowadzone w oparciu 
na ewidencji gruntów i budynków oraz w części z wykorzystaniem powierzchni 
referencyjnych wyznaczonych na podstawie ortofotomapy (tzw. powierzchnie 
ewidencyjno-gospodarcze – PEG). Zatem wśród elementów bazy danych sys-
temu identyfikacji działek rolnych można było wyróżnić dane wektorowe granic 
działek ewidencyjnych, pozyskane od starostów, organów prowadzących EGiB51 
oraz opracowane przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pełniącej w Polsce funkcję agencji 
płatniczej, oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Od 2009 r. kwalifikowanie powierzchni do płatności jest prowadzone wyłącz-
nie z wykorzystaniem powierzchni referencyjnych wyznaczonych na podsta-
wie ortofotomapy (powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza PEG) bezpośrednio 
w systemie LPIS zgodnie z ustawą KSEP. Przyjęte zasady ustalania powierzchni 
kwalifikowanych do płatności jedynie na podstawie powierzchni referencyjnych 
systemu LPIS wynikają wprost z rekomendacji Komisji Europejskiej, która stwier-
dziła, że stosowane wcześniej przez polską administrację zasady kwalifikowania 
powierzchni do płatności były niezgodne z prawem unijnym i stanowiły zagroże-
nie dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Zgodnie z wytyczną Komisji Europejskiej z 2009 r., w wyniku kon-
troli administracyjnych, przeprowadzanych zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. c rozporzą-
dzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie 
do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarzą-
dzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych 
w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu 
wsparcia ustanowionego dla sektora wina52, nie można dokonać żadnych płatno-
ści do powierzchni wykraczających poza działkę referencyjną, której powierzch-
nia ma być wyznaczona przy wykorzystaniu technologii GIS opartej na obrazie 
ortofotomapy. Zatem od roku 2009 dane z EGiB nie są wykorzystywane do celów 

50 Artykuł 5 ust. 2 ustawy KSEP (uchylony).
51 Artykuł 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: 

Dz.U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287, ze zm.).
52 Dz.Urz. UE z 2.12.2009 r., L 316/65.
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określenia maksymalnego obszaru kwalifikującego się do otrzymania płatności. 
Dane alfanumeryczne dotyczące obszaru działki ewidencyjnej i pochodzące 
z EGiB są stosowane jedynie w zakresie unikalnej identyfikacji działki ewi-
dencyjnej w przestrzeni geograficznej oraz jako dane dodatkowe umożliwiające 
detekcję zmian w sposobie użytkowania gruntu (przekształcenie użytkowania 
gruntów rolnych w inne nierolnicze użytkowanie). 

Maksymalną powierzchnię referencyjną (PEG), określoną w systemie LPIS 
dla danej działki referencyjnej, stanowią obecnie grunty rolne spełniające kry-
teria określone w art. 98 akapit pierwszy rozporządzenia 1306/2013 (uprzednio 
art. 124 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. 
ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone sys-
temy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, 
(WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003)53. Zatem od roku 2009 kontrole administracyjne są prowadzone 
wyłącznie na podstawie powierzchni referencyjnych systemu LPIS oraz załączni-
ków graficznych, na których rolnik zaznacza położenie działek rolnych na danej 
działce ewidencyjnej.

Dodatkowym argumentem mającym przemawiać za taką zmianą jest to, że 
definicja gruntów rolnych kwalifikujących się do płatności, na podstawie któ-
rej jest wyznaczana powierzchnia PEG, różni się od definicji użytków rolnych, 
określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków54, zawierają-
cej wytyczne do określania powierzchni użytków rolnych w EGiB. Tym samym 
powierzchnie użytków rolnych określone w EGiB nie mogą stanowić powierzchni 
referencyjnej dla jednolitej płatności obszarowej. 

Warto zaznaczyć, że aktualizowane przez ARiMR dane wektorowe w zakre-
sie granic odniesienia (GO) oraz pól zagospodarowania (PZ) są przekazywane 
przez tę instytucję służbie geodezyjnej i kartograficznej. ARiMR czyni to cen-
tralnie, przekazując dane rokrocznie Głównemu Geodecie Kraju (GGK) jako 
organowi nadzorującemu realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kar-
tografii oraz prowadzącemu m.in. centralny zasób geodezyjny i kartograficzny. 
Dane pochodzące z LPIS są wykorzystywane przez GGK m.in. na potrzeby aktu-
alizacji udostępnionych w serwisie www.geoportal.gov.pl danych wektorowych.

Zgodnie z wytycznymi unijnymi aktualizacja danych LPIS/GIS powinna 
być wykonywana na bieżąco dla danych wektorowych oraz okresowo dla orto-
fotomapy (nie rzadziej niż co 5 lat). W związku z wdrożeniem od 2009 r. pro-
cesu wyznaczania powierzchni kwalifikowanych do płatności, opierając się na 
powierzchniach referencyjnych wyznaczonych na podstawie ortofotomapy, skró-

53 Dz.Urz. WE z 31.01.2009 r., L 30, s. 16.
54 Dz.U. nr 38, poz. 454, ze zm.
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cono w Polsce okres cyklicznej aktualizacji ortofotomapy z 5 lat na 3 lata (pierw-
sze ortofotomapy z aktualnością 3-letnią zostały pozyskane w 2010 r.).

2.2. ZAWARTOŚĆ I WYKORZYSTANIE LPIS W RAMACH SYSTEMÓW 
WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Systemy Identyfikacji Działek Rolnych w krajach Unii Europejskiej obejmują 
różne typy działek referencyjnych (określanych niekiedy jako działki odniesie-
nia, ang. reference parcel) w ramach systemu referencyjnego wykorzystującego 
działkę rolną, blok fizyczny, blok farmerski lub system katastralny. Każdy 
budowany system LPIS jako podstawowy element uznaje działkę referencyjną, 
a w ramach tej działki referencyjnej określana jest powierzchnia kwalifikowalna 
do płatności (w Polsce nazywana powierzchnią PEG). Każde państwo członkow-
skie określa działkę referencyjną dla LPIS zbudowanego na poziomie krajowym 
lub regionalnym. Działki referencyjne powinny zawierać informacje dotyczące 
użytków rolnych, jak określono w art. 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 1307/2013. 
Każdy system LPIS stosowany w państwach członkowskich wymaga regularnych 
przeglądów, tj. ulepszania, aktualizacji i dostosowania. W tym celu konieczne są 
informacje pochodzące z kontroli na miejscu, oceny jakości LPIS tzw. LPIS_QA, 
wskazań beneficjentów, zmian kwalifikowalności warunków, nowych ortofoto-
map itp. W świetle zmian przepisów wynikających z zasad Wspólnej Polityki 
Rolnej 2014–2020 przegląd systemów LPIS jest konieczny we wszystkich pań-
stwach członkowskich, przynajmniej w świetle nowej definicji trwałych użytków 
zielonych, współpracy systemu LPIS z nowymi kwalifikującymi się gruntami 
oraz przygotowania systemu do wdrażania praktyk zazielenienia.

W ramach systemów płatności bezpośrednich każdy z rolników ma możli-
wość zadeklarowania następujących schematów pomocowych: jednolitej płatno-
ści obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności 
dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, 
płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni 
upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków 
skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub 
malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni 
uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do krów, płat-
ności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej 
do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolno-środowiskowo-
-klimatycznej (PROW 2014–2020), w tym za zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie, płatności ekologicznej (PROW 2014–2020), 
płatności rolno-środowiskowej (PROW 2007–2013), w tym za zachowanie zagro-
żonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, pomocy na zalesianie 
(PROW 2007–2013).
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Wszystkie powyżej wskazane działania i schematy pomocowe wymagają 
zdefiniowania w systemie LPIS powierzchni referencyjnej, na podstawie której 
będzie prowadzona kontrola administracyjna. Przepisy unijne określają, w jaki 
sposób wszystkie użytki rolne, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 
1307/2013, oraz odpowiednie obszary, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b) 
tego samego rozporządzenia, a także obszary, o których mowa w art. 28 ust. 2 
rozporządzenia 1305/2013, powinny zostać określone w LPIS55. Artykuł 5 ust. 2 
rozporządzenia 640/2014 ustanawia ponadto dalsze wymagania odnośnie do 
LPIS, m.in. że maksymalny obszar kwalifikowalny (PEG) dla różnych systemów 
lub płatności zostanie określony i zarejestrowany w systemie informatycznym. 
Oznacza to, że maksymalna powierzchnia kwalifikowalna (PEG), np. dla Sys-
temu Płatności Podstawowych lub Systemu Jednolitej Płatności Obszarowej, 
może nie być taka sama. Podział ten powinien być w sposób logiczny obsługi-
wany przez specjalnie dedykowane do tego zadania „warstwy LPIS”, odpowia-
dające każdemu wymogowi wymienionemu w art. 5 rozporządzenia 640/2014. 
Każda „warstwa LPIS” powinna zawierać PEG dla wspomnianego mechanizmu 
przyznawania płatności56.

W celu ułatwienia wnioskowania o pomoc związaną z powierzchnią grun-
tów rolnych i bardziej efektywnego dokonywania kontroli, poszczególne kraje 
członkowskie wykorzystują tzw. formularze geoprzestrzenne, które umożliwiają 
bardziej precyzyjne wprowadzanie zakresów działek rolnych oraz przyporząd-
kowanie im wielu wymaganych przepisami atrybutów – dotyczących rodzaju 
uprawy, gatunku, schematu jakiego dotyczy. Wprowadzanie danych do systemów 
informatycznych obsługujących płatności bezpośrednie jest szczególnie istotne, 
gdy działki referencyjne zawierają użytki rolne, jak określono w art. 4 ust. 1 lit. e) 
rozporządzenia 1307/2013 wraz z obszarami, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. 
b) tego samego rozporządzenia lub z obszarami, o których mowa w art. 28 ust. 2 
rozporządzenia 1305/2013. Jest bardzo ważne, aby te obszary były zlokalizowane 
geograficznie w LPIS za pomocą systemów informatycznych. Takie rozwiązanie 
umożliwia rolnikom wypełnianie wniosków w sposób jednoznaczny przy wspar-
ciu automatycznych kontroli, dzięki czemu mogą oni uniknąć błędów przy wnio-
skowaniu o pomoc57.

55 Zob.: art. 5 ust. 1 rozporządzenia 640/2014.
56 Guidance document (revised version after simplification) on the Land Parcels Identifica-

tion System (LPIS) under articles 5, 9 and 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 640/2014 
(Wytyczne w sprawie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS w ramach art. 5, 9 i 10 rozpo-
rządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014) DSCG/2014/33; https://marswiki.jrc.ec.euro-
pa.eu/wikicap/index.php/Main_Page (4.02.2016).

57 Guidance document (revised version after simplification) on the Land Parcels Identifica-
tion System (LPIS) under articles 5, 9 and 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 640/2014 
(Wytyczne w sprawie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS w ramach art. 5, 9 i 10 roz-
porządzenia 640/2014 od 2015 r. składania wniosków) DSCG/2014/33; https://marswiki.jrc.ec.eu-
ropa.eu/wikicap/index.php/Main_Page (4.02.2016).
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Jak już wcześniej wspomniano „warstwy referencyjne LPIS”, stworzone na 
potrzeby kwalifikowanych obszarów dla SAPS, od 2015 r. mają uwzględniać 
również płatności określone w art. 32 ust. 2 oraz art. 32 ust. 5 rozporządzenia 
1307/2013. Należy zauważyć, że „warstwy referencyjne” służą także zadaniom 
związanym z następującymi płatnościami bezpośrednimi: redystrybucyjną; dla 
młodych rolników; na praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska („eko-
logiczne”); dla małych gospodarstw. Warunki dodatkowe powiązane z działkami 
rolnymi dotyczą dobrowolnego wsparcia oraz zapłaty za działki rolne z natu-
ralnymi ograniczeniami – zatem elementy dotyczące naturalnych ograniczeń 
są również konieczne do zarejestrowania w systemie LPIS. W nowej perspekty-
wie WPR bardzo istotną kwestią jest rozróżnienie użytków rolnych położonych 
na gruntach ornych, trwałych użytków zielonych (TUZ) i upraw trwałych. Te 
powierzchnie są również zarejestrowane w LPIS.

Ponadto w każdym systemie LPIS niezwykle istotną sprawą jest określa-
nie obszarów niekwalifikujących się do płatności. Niezależnie od ich wielkości, 
konstrukcje zbudowane przez człowieka (takie jak budynki, drogi) podlegają 
wykluczeniu z działki referencyjnej przez określenie ich obszaru. W przepisach 
unijnych jest również zawarta reguła ogólna, mówiąca, że obszary powyżej 100 
m², niezmienione przez aktywność rolniczą człowieka, takie jak np. lasy, trwałe 
zbiorniki wodne, niektóre ścieżki, są wykluczone z powierzchni kwalifikowanej 
działki referencyjnej. Obszary niekwalifikujące się do płatności o rozmiarze poni-
żej 100 m² nie są, w ramach ogólnej zasady, odejmowane z powierzchni działki 
referencyjnej, o ile ich zsumowana wielkość nie wypada poza margines toleran-
cji dla działki referencyjnej określony jako 2% powierzchni. Wszelkiego rodzaju 
drogi, inne niż te stworzone przez zwierzęta lub konieczne, aby uzyskać dostęp 
do użytku rolnego, są wykluczone w systemie LPIS z powierzchni PEG. Lasy (na 
działkach nieuznanych za np. zagajniki o krótkiej rotacji) są interpretowane jako 
obszary w obrębie działki rolnej z pokrywą drzew (w tym zarośla), zapobiegające 
wzrostowi wegetatywnemu niższego piętra roślinności odpowiedniego dla wypa-
sania i przez to są wykluczone z powierzchni działki referencyjnej58.

W nowej perspektywie WPR 2014–2010 wszystkie elementy niezbędne 
do prawidłowego wdrożenia nowego systemu płatności obszarowych zostały 
określone przez każde państwo członkowskie z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby dokonane wybory zostały odzwierciedlone w systemie LPIS i przekazane 
beneficjentom z wyprzedzeniem roku w stosunku do terminu składania wnio-
sków o pomoc. W Polsce przed rokiem 2015 taki proces został przeprowadzony 
i wszystkie niezbędne dane do przygotowania deklaracji rolników zostały do nich 
wysłane w formie wniosków spersonalizowanych i opublikowane na stronach 
internetowych ARiMR w formularzach przeznaczonych do składania wniosków.

58 Ibidem.
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Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy i wytyczne Komisji Europej-
skiej w zakresie konstrukcji systemu LPIS, obecnie zawiera on w Polsce nastę-
pujące „warstwy” tematyczne, na podstawie których są weryfikowane deklaracje 
rolnika co do wszystkich wdrożonych w Polsce rodzajów płatności:

 1) granice odniesienia działek ewidencyjnych (tzw. GO);
 2) pola zagospodarowania (tzw. PZ): siedliska, tereny komunikacyjne, lasy, 

uprawy trwałe, trwałe użytki zielone, trwałe użytki zielone cenne przyrodni-
czo, tereny uprzemysłowione lub zurbanizowane, wody, tereny zadrzewione lub 
zakrzaczone, inne tereny nienadające się do działalności rolniczej, potencjalny 
grunt orny, pola nieuprawnione (PNP);

 3) ortofotomapa sporządzona z dokładnością odpowiadającą dokładności 
kartograficznej 1:5 000;

 4) warstwa obszarów Natura 2000 (OSO, SOO);
 5) warstwa parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazo-

wych i obszarów ochrony przyrody wraz z otulinami;
 6) warstwa obszarów szczególnie narażonych na skażenie azotanami (OSN);
 7) dane identyfikacyjne przebiegu granic administracyjnych z Państwo-

wego Rejestru Granic (PRG);
 8) mapa spadków (10%, 20% oraz 120);
 9) mapa danych wysokościowych NMT;
10) mapa obszarów zalesień;
11) mapa obszarów DR10 (nieuprawnionych do płatności w latach 2007–2013);
12) mapa planów zadań ochronnych i planów ochrony przyrody;
13) mapa zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
14) mapa stref ochrony ostoi;
15) mapę płatów siedliskowych;
16) mapa stanowisk dokumentacyjnych;
17) mapa mokradeł;
18) mapa użytków ekologicznych;
19) warstwy elementów proekologicznych EFA: 1. Elementy krajobrazu: 

a) objęte ochroną DKR: pomniki przyrody, rowy do 2 m, oczka wodne do 100 m2; 
b) inne elementy: miedze śródpolne, żywopłoty i pasy zadrzewień, zadrzewie-
nia liniowe, drzewa wolnostojące, zadrzewienia grupowe do 3000 m2, oczka 
wodne do 1000 m2, rowy do 6 m; 2. Pasy gruntów kwalifikujących się do płat-
ności wzdłuż obrzeży lasów; 3. Strefy buforowe; 4. Zagajniki o krótkiej rotacji; 
5. Obszary zalesione po 2008 r. w ramach PROW;

20) mapa użytków ekologicznych;
21) obszary zagrożone erozją wodną;
22) mapa stref ochrony ujęć wody.
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3. BUDOWA SYSTEMU LPIS W ZAKRESIE WDROŻENIA PRAKTYK 
ZAZIELENIENIA

3.1. ZASADY TWORZENIA I ZAWARTOŚĆ „WARSTWY EFA”

Zgodnie z art. 70 ust. 2 rozporządzenia 1306/2013 państwa członkowskie 
zapewnią, że system LPIS zawiera odniesienie do obszarów proekologicznych 
w kontekście składanych wniosków o płatności. Celem utworzenia „warstwy 
EFA” jest wsparcie rolników w przygotowaniu corocznego pojedynczego wnio-
sku i prawidłowej deklaracji obszaru, lokalizacji i typu poszczególnych obszarów 
EFA. Tym samym wstępnie wypełnione formularze (jako część geoprzestrzen-
nego wniosku o przyznanie pomocy) zapewniają dostarczenie istotnych informacji 
dotyczących tychże warstw w danym gospodarstwie. Podobnie jak w przypadku 
administracyjnych kontroli krzyżowych w ramach SAPS, warstwa informacyjna 
EFA umożliwia dokonanie administracyjnej kontroli krzyżowej między obsza-
rami proekologicznymi zadeklarowanymi indywidualnie przez beneficjenta oraz 
potencjalnymi obszarami proekologicznymi w warstwie EFA59.

Warstwa EFA jest warstwą referencyjną zbudowaną w celu wykonywania 
administracyjnych kontroli krzyżowych oraz ma stanowić wsparcie dla deklara-
cji dotyczących wszystkich potencjalnych typów EFA w gospodarstwie rolnika, 
które należy traktować jako stabilne w czasie i które zostaną uwzględnione w sys-
temie LPIS. Z powodu wysokiej liczby możliwości, jakimi dysponują państwa 
członkowskie względem wdrożenia EFA oraz różnic w praktykach rolniczych 
w całej UE, ustawodawca zdefiniował wiele podstawowych zasad kształtowania 
tych elementów oraz sposobu ich wykorzystania przy przyznawaniu rolnikom 
płatności. Zgodnie z zasadą ogólną „warstwa EFA” w systemie LPIS powinna 
zawierać60:

– wszystkie potencjalne typy EFA wybrane przez państwa członkowskie – 
oznacza to wszystkie typy EFA zgłoszone Komisji zgodnie z art. 46 ust. 8 roz-
porządzenia 1307/2013, zlokalizowane w gospodarstwach, bez względu na to czy 
są zadeklarowane przez beneficjenta, czy też nie; innymi słowy, kwestie tego czy 
rolnik oznacza te elementy na formularzu geoprzestrzennym wniosku, czy nie, 
pozostają bez znaczenia, bo nie ma konieczności odwzorowania tych elementów 
w systemie LPIS; 

59 Guidance document (revised version after simplification) on the establishment of the EFA 
layer referred to in article 70(2) of Regulation (EU) 1306/2013 (dokument zawierający wytyczne 
dotyczące utworzenia warstwy EFA, o której mowa w art. 70 ust. 2 rozporządzenia 1306/2014); 
https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Main_Page (4.02.2016). 

60 Artykuł 70 ust. 2 rozporządzenia 1306/2014 oraz Guidance document (revised version af-
ter simplification) on the establishment of the EFA layer referred to in article 70(2) of Regulation 
(EU) 1306/2013.
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– wszystkie elementy EFA bez względu na to, czy dany beneficjent jest zwol-
niony z obowiązku utrzymania EFA, czy nie – oznacza to, że wszystkie elementy 
EFA, które pozostają w dyspozycji rolników, także zwolnionych z wymogów eko-
logizacji, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym i systemie dla drob-
nych producentów rolnych, są uważane za potencjalne EFA i powinny znaleźć się 
w „warstwie EFA” w LPIS; powyższe zasady obowiązują również w przypadku 
jakichkolwiek elementów EFA, które pozostają w dyspozycji beneficjentów zwol-
nionych z wymogów EFA, zgodnie z art. 46 ust. 1 i 4 rozporządzenia 1307/2013, 
czyli np. tych, którzy posiadają mniej niż 15 ha gruntów ornych;

– wszystkie elementy EFA, które są stabilne czasowo lub oczekuje się, że 
utrzymają się przez co najmniej 3 lata; za elementy stabilne, które powinny zna-
leźć się w systemie LPIS, są uznawane elementy wymienione w art. 46 ust. 2 roz-
porządzenia 1307/2013, wszystkie elementy krajobrazu, zadrzewienia grupowe 
do 3000 m2, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione oraz obiekty podlega-
jące zasadzie wzajemnej zgodności.

Artykuł 70 ust. 2 rozporządzenia 1306/2013 wymaga ponadto, aby „warstwa 
EFA” pokrywała w szczególności podjęte przez rolnika zobowiązania lub przy-
jęte systemy certyfikacji ekologicznej, które są równoważne z praktykami EFA. 
W tym zakresie praktyki równoważne i EFA, które są wymienione w Aneksie IX 
do rozporządzenia 1307/2013, muszą być uwzględnione i zaleca się stosowanie 
tych samych kryteriów w zakresie oceny ich stabilności przez okres trzech lat. 
W wielu przypadkach przewiduje się, że obszary objęte środkiem rolno-środowi-
skowo-klimatycznym będą trwać co najmniej 5 lat i tym samym powinny stać się 
zasadą w „warstwie EFA” jako obszary równoważne EFA, począwszy od pierw-
szego roku61. 

Podstawową funkcję w procesie utworzenia „warstwy EFA” pełnią grunty 
orne ujęte w ramach systemu LPIS. Zawartość tej warstwy została omówiona 
powyżej, ale należy podkreślić, że elementy lub obszary EFA muszą posia-
dać maksymalne lub minimalne wymiary określone w art. 45 rozporządzenia 
639/2014 indywidualnie dla każdego z nich. Inaczej rzecz ujmując, każdy typ EFA 
musi posiadać parametry uprawniające ten element do zastosowania go w gospo-
darstwie jako element EFA, np. pojedyncze drzewa muszą mieć średnicę korony 
większą niż 4 m. Również w przypadku, gdy są użyte współczynniki przeli-
czeniowe, określone w Aneksie II do rozporządzenia 639/2014, elementy EFA, 
cechy lub obszary powinny odpowiadać konkretnym wymiarom, aby mogły być 
uwzględnione jako potencjalne EFA, czyli takie, które są przygotowane w „war-
stwie EFA” systemu LPIS, ale nie muszą być deklarowane przez rolników (np. 
znajdują się w gospodarstwach wyłączonych z obowiązku utrzymania elemen-
tów EFA). Jako elementy EFA mogą kwalifikować się także, zgodnie z art. 45 
ust. 4 rozporządzenia 639/2014, cechy krajobrazu chronione w ramach przepisów 

61 Ibidem.
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o wzajemnej zgodności. W Polsce te cechy krajobrazu są elementami EFA i są 
to np. oczka wodne do 100 m2, pomniki przyrody, drogi nieutwardzone do 2 m 
szerokości, rowy do 2 m szerokości, ale państwa członkowskie mogą chronić też 
inne cechy krajobrazu i określać szerokość lub wyodrębniać obszary inne niż 
cechy krajobrazu kwalifikujące się do EFA. Z wyjątkiem zagajników o krótkiej 
rotacji i obszarów zalesionych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. g i h rozporzą-
dzenia 1307/2013, EFA są lokalizowane na gruntach ornych. Jednakże cechy kra-
jobrazu, jak również strefy buforowe, mogą także przylegać do gruntów ornych, 
jak określono w art. 46 ust. 2 akapit drugi wyżej wspomnianego rozporządze-
nia. Zasadniczo linearne cechy krajobrazu lub strefy buforowe są uważane za 
„przyległe do gruntów ornych”, gdy fizycznie dotykają działki gruntu ornego na 
najdłuższej krawędzi danego EFA. Nielinearne cechy, takie jak zbiorniki wodne, 
pojedyncze drzewa, grupy drzew i zagajniki są uważane za przyległe do gruntów 
ornych, jeżeli fizycznie dotykają gruntów ornych.

W przypadku zbiorowego wdrożenia EFA, o którym mowa w art. 46 ust. 6 roz-
porządzenia 1307/2014, sąsiadujące EFA powinny być włączone w „warstwę EFA”, 
we wszystkich przypadkach. Różne typy wspólnych EFA muszą być rozpoznane 
i zarejestrowane oddzielnie. Zastosowanie, jeżeli to konieczne, współczynników 
przeliczeniowego lub wagowego musi zostać także zarejestrowane w „warstwie 
EFA”. Ponadto zaleca się, aby system LPIS obejmował funkcjonalności wykona-
nia kontroli, opierając się na GIS, w celu sprawdzenia, czy rolnicy uczestniczący 
w zbiorowym wdrożeniu spełniają wymagania „bezpośredniej bliskości”.

Należy podkreślić, że przy ustalaniu „warstw EFA” kluczowe jest, aby dzielić 
grunty rolne na grunty orne, trwałe użytki zielone i trwałe pastwiska. Komisja 
Europejska zaleca, aby stworzyć „warstwę EFA” na podstawie fotointerpretacji 
ortoobrazów lotniczych używanych w systemie LPIS. Za każdym razem, gdy 
nastąpi zmiana, błąd lub pominięcie w „warstwie EFA”, bądź gdy zasady WPR 
się zmienią, „warstwa EFA” powinna być zaktualizowana w celu odzwiercie-
dlenia nowej sytuacji. Ponadto konieczne kontrole i aktualizacje powinny być 
wykonywane w razie konieczności, by ponownie ustanowić spójność pomiędzy 
poszczególnymi obiektami w zintegrowanym systemie. Cechy krajobrazu oto-
czone przez trwałe użytki zielone lub trwałe pastwiska nie są uważane za poten-
cjalne EFA. Informacja w LPIS powinna być także zaktualizowana, gdy trwałe 
użytki zielone lub trwałe pastwiska zostały przekształcone w grunt orny. Nie 
tylko zmiany z trwałych użytków zielonych lub trwałych pastwisk w grunty orne 
powinny być rejestrowane, ale także powinny być wykonywane kontrole nowych 
potencjalnych EFA, które to obszary powinny zostać włączone w „warstwę EFA”. 
Niezadeklarowane przez rolnika elementy EFA nie mogą być z nich usunięte. 
Jednakże, jeżeli jest pewne, że potencjalne EFA nie istnieją (np. żywopłot został 
ścięty) powinny być usunięte z „warstw EFA”. Począwszy od 2018 r., „warstwa 
EFA” powinna zostać uznana za kompletną, gdy wszystkie potencjalne EFA, 
które są stabilne czasowo lub oczekuje się, że pozostaną przez co najmniej 3 lata, 
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są włączone w „warstwę EFA”. Nieuchronnym jest, że „warstwa EFA” będzie się 
nieustannie zmieniać i podlegać procesom aktualizacyjnym.

4. WYKORZYSTANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PRAKTYK 
ZAZIELENIENIA PRZEZ ROLNIKÓW

W 2014 r. krajowy prawodawca w drodze rozporządzenia62 obwieścił o wybo-
rze poniższych elementów, związanych z zazielenieniem, w tym elementach EFA, 
których przygotowanie na potrzeby kontroli administracyjnej z racji ich charak-
teru leży w kompetencjach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1) Elementy krajobrazu: 
a) objęte ochroną DKR: pomniki przyrody, rowy do 2 m, oczka wodne 

do 100 m2; 
b) inne elementy: miedze śródpolne, żywopłoty i pasy zadrzewień, 

zadrzewienia liniowe, drzewa wolnostojące, zadrzewienia grupowe do 
3000 m2, oczka wodne do 1000 m2, rowy do 6 m;
2) Pasy gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasów;
3) Strefy buforowe;
4) Zagajniki o krótkiej rotacji;
5) Obszary zalesione po 2008 r. w ramach PROW.

Rolnicy podlegający obowiązkowi realizacji praktyk w zakresie dywersyfi-
kacji upraw lub utrzymania obszaru EFA są zobowiązani do:

– podania we wniosku o przyznanie płatności poszczególnych upraw i ich 
powierzchni;

– dołączenia do wniosku oświadczenia o powierzchni obszarów proekolo-
gicznych;

– wyrysowania poszczególnych upraw i elementów proekologicznych na 
materiale graficznym63.

W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności za zazielenienie do wnio-
sku dołącza się ponadto: 

– oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych;
– oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazie-

lenienia.

62 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie 
obszarów uznawanych za ekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania 
tych obszarów (Dz.U. poz. 354).

63 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. poz. 352).
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Rolnicy, realizujący wspólnie praktykę utrzymania obszarów proekologicz-
nych, do wniosku o przyznanie płatności dołączają ponadto umowę oraz deklara-
cję o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych64. 

W wyniku wdrożenia wyżej opisanych regulacji w polskim systemie LPIS 
znalazło swoje odzwierciedlenie prawie 14 mln obiektów przeznaczonych do 
wykorzystania jako potencjalne EFA:

Tabela

Dane dla przykładowych elementów EFA zarejestrowanych w systemie LPIS 
z wyłączeniem obiektów związanych z obszarem TUZ, upraw trwałych, pomników 

przyrody, pojedynczych drzew

L.p. Nazwa elementu stabilnego EFA
Liczba obiektów na 

działkach ewidencyjnych 
w gospodarstwach

1. Liczba wszystkich działek ewidencyjnych 34 598 031

2. Liczba działek, na których jest przynajmniej 1 obiekt EFA 7 853 632

3. Oczka wodne (liczba działek) 238 492

4. Oczka wodne (liczba obiektów) 185 121

5. Zadrzewienia grupowe (liczba działek) 3 698 632

6. Zadrzewienia grupowe (liczba obiektów) 1 995 781

7. Rowy 2 m (liczba działek) 432 169

8. Rowy 2 m (liczba obiektów) 359 415

9. Rowy 6 m (liczba działek) 5 005 620

10. Rowy 6 m (liczba obiektów) 2 101 979

11. Zalesienia (liczba działek) 59 565

12. Zalesienia (liczba obiektów) 19 970

13. Zagajniki (liczba działek) 20 121

14. Zagajniki (liczba obiektów) 6 747

Opracowanie własne, na podstawie informacji pozyskanych z ARiMR.

Ponadto na potrzeby wyznaczenia gruntów ornych zaistniała konieczność 
wektoryzacji około 4,5 mln obiektów zakwalifikowanych jako trwałe użytki 
zielone. W roku 2015, wskutek złożenia nowych deklaracji, powierzchnie TUZ 
wyznaczone w 2014 r. uległy zmianie dla prawie 350 tys. działek ewidencyj-
nych. W tym miejscu należy również wskazać, że obecnie rolnicy w Polsce oraz 

64 Ibidem.
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w innych krajach UE w swych deklaracjach wykorzystują dane dotyczące ele-
mentów stabilnych EFA jedynie na poziomie 8% wszystkich złożonych deklara-
cji EFA. 

Wydaje się, że w celu spełnienia praktyk zazielenienia dotyczących obsza-
rów proekologicznych o wiele bardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby dekla-
rowanie przez rolników wyłącznie elementów tzw. niestabilnych w czasie, tzn. 
działek rolnych deklarowanych jako obszary gruntów ugorowanych, obszarów 
z międzyplonami lub okrywą zieloną lub obszarów objętych uprawami wiążą-
cymi azot, przy jednoczesnym automatycznym „zaciąganiu” przez ARiMR 
z systemu LPIS informacji o elementach stabilnych EFA na deklarowanych we 
wnioskach obszarach. Niedeklarowanie przez rolników we wnioskach elementów 
stabilnych wynika przede wszystkim ze zbytniego skomplikowania sposobu ich 
zgłaszania. Rolnik, chcąc je wykorzystać we wniosku o płatności, musi każdy 
z tych elementów odrębnie wykazać w załączniku papierowym oraz oznaczyć na 
mapie. Nie może podać ogólnej informacji o wielkości obiektów EFA na działce 
rolnej analogicznie jak w przypadku powierzchni PEG, ale każdą z tych warto-
ści musi wprowadzić niezależnie. Wydaje się, że poprzez skomplikowanie zasad 
wypełniania wniosku ustawodawca doprowadził do niskiego wykorzystywa-
nia przez rolników gotowych danych zarejestrowanych w systemie LPIS. Dla-
tego, pozytywnie oceniając sposób implementacji do systemu LPIS przepisów 
w zakresie praktyk zazielenienia, należy postulować lepsze wykorzystanie przez 
ustawodawcę i podmioty stosujące prawo (przede wszystkim ARiMR) danych 
zgromadzonych w tym systemie w celu uproszczenia procedury ubiegania się 
o płatności przez poszczególnych beneficjentów. W tym celu należy wykorzystać 
to, że aktualnie trwają prace na poziomie legislacji unijnej nad uproszczeniem 
tych zasad poprzez modyfikację niektórych warunków budowania i aktualizacji 
warstw EFA, a także zasad deklarowania obiektów EFA przez beneficjentów we 
wnioskach o przyznanie płatności.

THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATIONS ON GREENING 
PRACTICES IN THE LPIS SYSTEM

Summary

Payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment 
(payment for greening) is a new component of the direct payment system. It is part of the 
system of direct payments obligatory for implementation by the Member States of the 
European Union. The aim of its introduction is to improve the impact of the Common 
Agricultural Policy on the environment, mainly in the area of biodiversity and climate. 
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All Member States are required to establish an integrated system of management and 
control (IACS), including the administration of Land Parcel Identification System 
(LPIS), established on the basis of maps or documents and with the use of the techniques 
of computerized geographical information system, preferably aerial or satellite images. 
The aim of this study is to characterize the LPIS as a tool for the implementation and 
verification of the proper application of the regulations regarding the practice of greening 
within the Common Agricultural Policy.
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NAGŁÓWKI W TEKŚCIE AKTU NORMATYWNEGO

W niniejszym artykule język prawny jest rozumiany jako język tekstów 
prawa, które obowiązuje lub obowiązywało. W takim rozumieniu język prawny 
jest wyłącznie językiem pisanym, tekstami tego języka są akty normatywne. 
Wyrażeniami języka prawnego są przepisy prawne. Poza przepisami, wyraże-
niami języka prawnego są również inne części składowe aktu normatywnego, 
w szczególności nagłówki, preambuła i tytuł aktu. 

Systematykę traktujemy jako podział zbioru na grupy według jakiegoś sys-
temu1, gdzie przez system (gr. systematikos – stanowiący układ, system) rozu-
miemy zbiór elementów powiązanych ze sobą relacjami w ten sposób, że stanowią 
one całość. W literaturze teoretycznoprawnej tego typu wyodrębnienia odno-
szone do tekstu aktu normatywnego najczęściej są określane jako systematyka 
wewnętrzna tego aktu; w takim też rozumieniu pojęcie systematyki wewnętrznej 
jest używane w niniejszym artykule2.

Zespoły przepisów (człony partycji) wyodrębniane przez prawodawcę 
w ramach systematyki wewnętrznej są opatrywane nagłówkami umieszczo-
nymi nad tekstem każdego z tych zespołów. Nagłówek każdej jednostki syste-
matyzacyjnej obejmuje nazwę tej jednostki („część”, „księga”, „tytuł”, „dział”, 
„rozdział”, „oddział”), jej liczbę porządkową (cyfra arabska albo rzymska) oraz 
napis hasłowy, zawierający charakterystykę zespołu przepisów. W sensie logicz-
nym nagłówki funkcjonują w zdaniach jako nazwy, w sensie gramatycznym na 

1 Termin „podział zbioru” nie jest jednoznaczny, bywa rozumiany także jako podział zbioru 
na klasy w jakiejś klasyfikacji – por.: Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. M. Dem-
bowska, Ossolineum 1979, s. 111.

2 Od systematyki wewnętrznej należy odróżnić systematykę zewnętrzną, rozumianą jako po-
dział przepisów na usystematyzowane grupy regulujące w sposób kompleksowy określone dzie-
dziny życia społecznego – por.: A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, 
Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006, s.149–151, 254–256. 
Podobnie: L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2004, s. 122 i n. Dosyć zbliżone do 
opisanego wyżej uporządkowania norm systemu prawa J. Jabłońska-Bonca nazywa „systematyką 
wewnętrzną prawa” – por.: J. Jabłońska-Bonca, Wprowadzenie do prawa, Warszawa 2004, s. 138 
i n. Inaczej rozumie pojęcie systematyki zewnętrznej J. Wróblewski w Zasadach tworzenia pra-
wa, Warszawa 1989, s. 143–144. Por. też: A. Bałaban, D. Dąbek, P. Kędziora, A. Malinowski [red.], 
R. Pawelec, R. Piotrowski, Zarys metodyki legislatora, Warszawa 2009, s. 325 i n. 
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prawach rzeczowników. Wszystkie części nagłówka stanowią integralną całość 
i każda z nich pełni określone funkcje w tekście prawnym.

Nazwa jednostki i jej liczba porządkowa identyfikują określony zespół przepi-
sów ujętych w jednostce systematyzacyjnej, a także pełnią funkcję wskaźnika roli 
strukturalnej, tzn. nazwa jednostki systematyzacyjnej jest wskaźnikiem szczebla 
systematyki, a jej liczba porządkowa jest wskaźnikiem miejsca w ramach jed-
nostki nadrzędnej. Wymienione dwie części nagłówka pokazują związki logiczne 
zachodzące pomiędzy jednostkami systematyzacyjnymi aktu i relacje, w jakich 
pozostaje dana jednostka systematyzacyjna wobec innych jednostek systematy-
zacyjnych tego aktu. Stopień nasycenia tekstu wykładnikami relacji intertekstu-
alnych (w tym nagłówkami) zależy od długości tekstu i jest w pewnym stopniu 
również skorelowany ze skomplikowaniem stosunków społecznych, regulowa-
nych przez dany akt normatywny3.

Napis hasłowy (trzecia część nagłówka), przypisany wyodrębnionemu 
w ramach systematyki zespołowi przepisów, zawiera informację opracowaną 
przez prawodawcę na podstawie dokumentów pierwotnych, jakimi są w tym 
przypadku tworzące ten zespół podstawowe jednostki redakcyjne aktu4. Napis 
hasłowy identyfikuje zespół przepisów ujęty w ramach jednostki systematyki 
wewnętrznej, opierając się na kryteriach semantycznych. Jest on zbudowany ze 
słów zawierających określoną informację dotyczącą jakiejś właściwości zespołu 
przepisów opatrzonych wspólnym nagłówkiem, najczęściej przedstawia to, co 
zdaniem prawodawcy jest w tym zespole przepisów szczególnie istotne. Napis 
zawiera słowa informacyjnie i normatywnie ważne, znaczące w określeniu 
zawartości tematycznej przepisów ujętych w jednej jednostce. 

W polskich tekstach prawnych podstawowe jednostki redakcyjne (arty-
kuły, paragrafy) nie są opatrzone napisami hasłowymi, tylko nazwą i numerem 
porządkowym. W aktach prawa unijnego legislator może dodatkowo poprze-
dzić artykuł napisem hasłowym, który musi być koherentny z treścią przepisu. 
Praktyka pokazuje, że regułą jest nadawanie tytułów poszczególnym artykułom. 
Jednostki niższego rzędu nie są opatrywane tytułami5. Dla uproszczenia w dal-

3 Wprowadzenie systematyki wewnętrznej jest celowe, gdy tekst obejmuje co najmniej 5 stron 
tekstu, zob. np.: zasada 6. w artykule: M. P. Painter, Legal writing 201. 30 Suggestions to Improve 
Readability or How to Write For Judges, Not Like Judges (dostępny pod adresem: http://www.
plainlanguagenetwork.org/legal/legalwriting.pdf). 

4 Uznanie danej jednostki za podstawową jednostkę redakcyjną aktu normatywnego prze-
sądza o tym, że jest ona obligatoryjnym składnikiem tego aktu i zachowuje ciągłość numeracji. 
W ustawie podstawową jednostką jest artykuł, w aktach niższego rzędu paragraf. W prawie unij-
nym za podstawową jednostkę redakcyjną części normatywnej aktu prawotwórczego (basic unit) 
przyjęto artykuł. Jeśli tekst części normatywnej aktu nie jest podzielony na oddzielne artykuły, to 
powinien być ujęty w jedynym (Sole Article) artykule. W aktach niewiążących (opinie, rekomen-
dacje EC i Euratom, rezolucje) podstawową jednostką redakcyjną jest punkt. 

5 Por.: A. Malinowski, Teksty prawne Unii Europejskiej. Opracowanie treściowe i redakcyj-
ne oraz zasady ich publikacji, Warszawa 2010, s. 111 i n.
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szej części artykułu „podstawową jednostkę redakcyjną aktu” określam skrótem 
„przepis”.

Celem zamieszczenia nagłówków w akcie normatywnym jest zarówno dostar-
czenie adresatom charakterystyk wyszukiwawczych dla poszczególnych zespo-
łów przepisów wyodrębnionych w jednostkach systematyzacyjnych, jak również 
zapewnienie spójności aktu normatywnego. 

Nagłówki stanowią zbiór usystematyzowanej metainformacji niezbędnej do 
wyszukania informacji o normach ujętych w przepisach aktu. Są swego rodzaju 
opisami dla opatrzonych nimi zespołów przepisów i stanowią podstawę do 
wyszukiwania relewantnych przepisów przez odbiorcę tekstu. Zbiór nagłówków 
nadanych przez prawodawcę częściom składowym aktu (zespołom przepisów) 
może być rozpatrywany w kategoriach języka haseł przedmiotowych, tzn. napisy 
hasłowe tworzą system prostych haseł przedmiotowych. Są one wyznaczone 
w celu opisu zakresu regulacji albo rodzaju przepisów prawnych, albo wskazują 
umiejscowienie zespołu przepisów w tekście. 

W utworzonym przez nagłówki języku haseł przedmiotowych dokumentami 
są jednostki systematyzacyjne poszczególnych aktów normatywnych. Z punktu 
widzenia teorii wyszukiwania informacji są to dokumenty niesamoistne, będące 
elementami całości, którą jest akt normatywny. Podział tekstu aktu normatyw-
nego na tak rozumiane dokumenty jest przydatny do późniejszego odszukiwania 
tych dokumentów z ich zbioru6.

Słownictwo napisów hasłowych składa się w przeważającej części ze słów 
i połączeń słów zaczerpniętych w drodze derywacji treściowej z tekstów przepi-
sów prawnych sprowadzającej się do uogólnienia lub opuszczenia części infor-
macji zawartej w tych przepisach, a w pozostałej części wyraża ono utworzone 
na innych zasadach charakterystyki przepisów. Napisy hasłowe są tworzone ze 
słów języka prawnego i same są wyrażeniami tego języka. Słowa użyte w napi-
sie hasłowym różnią się tym od równokształtnych słów (takich samych zesta-
wień liter) występujących bezpośrednio w tekstach przepisów prawnych, że 
reprezentują one treść (względnie cechy formalne) zespołu przepisów objętych 
daną jednostką systematyzacyjną. Napis hasłowy wyraża taką charakterystykę 
opatrzonego nim zespołu przepisów, która stanowiła podstawę wyodrębnienia 
tego zespołu i ze względu na którą jednolite są przepisy wchodzące w skład tego 
zespołu. Jest on nazwą wspólnej własności przepisów ujętych w jednej jednostce 
systematyzacyjnej.

Sposób, w jaki zostaje wyznaczony napis hasłowy przypisany do przepi-
sów ujętych w jednostce systematyzacyjnej, wiąże się z zastosowanym przez 
prawodawcę kryterium zaliczania poszczególnych przepisów do tej jednostki. 
Jest on w znacznym stopniu dowolny, stąd też w tekstach prawnych występują 
napisy hasłowe bardzo różniące się pod względem zastosowanych metod opisu 

6 Por.: A. I. Czerny, Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa1981, s. 36 i n. 
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poszczególnych jednostek systematyzacyjnych i przez to różniące się rodzajem 
zawartej w nich informacji, a także różniące się stopniem szczegółowości zawar-
tych w nich określeń7. Niemniej jednak dobór słownictwa napisów hasłowych 
musi spełniać warunki tożsame ze stawianymi terminologii całego języka praw-
nego. Konstrukcja napisu hasłowego powinna być precyzyjna pod względem 
semantycznym i składniowym. Jako napis hasłowy prawodawca wybiera wypo-
wiedzenie wyróżniające i identyfikujące tekst przepisów objętych jednostką 
systematyzacyjną przy użyciu możliwie małej liczby cech znaczeniowych tego 
tekstu. Napis powinien zawierać jedynie słowa informacyjnie ważne do opisu 
zespołu przepisów8. 

Badając teksty ustaw, możemy ex post skonstruować propozycję typologii 
najczęściej stosowanych przez prawodawcę sposobów oznaczania napisami hasło-
wymi zespołów przepisów wyodrębnionych w ramach systematyki wewnętrznej 
aktu. Obserwujemy następujące kryteria, stosownie do których są formułowane 
napisy hasłowe:

1. Określenie osoby lub zorganizowanej grupy osób, lub jednostki organiza-
cyjnej działających na podstawie zespołu artykułów wyodrębnionych w jednej 
jednostce systematyzacyjnej9. 

2. Nazwa stosunków powstających między podmiotami w wyniku obowią-
zywania przepisów (ściślej norm) ujętych w danej jednostce systematyzacyjnej. 
Gdy jednostka systematyzacyjna obejmuje zespół przepisów regulujących łącz-
nie jedną grupę stosunków w dziedzinie (w szczególności instytucję prawną), to 
taki człon systematyki jest opatrywany nazwą określającą treść lub zakres regu-
lowanych w tych przepisach spraw10. 

3. Nazwa czynności prawnej, której dotyczy regulacja zawarta w zespole 
przepisów ujętych w danej jednostce systematyzacyjnej. Elementem napisu 

 7 Prawodawca dysponuje jedynie bardzo ogólnym wskazaniem § 62 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2002 r., 
nr 100, poz. 908), rozporządzenia określanego dalej skrótem ZTP. Brakuje opracowanych przez 
doktrynę zasad i kryteriów, na podstawie których powinny być redagowane napisy hasłowe. 

 8 Skrótowości sprzyja stereotypowość wielu z napisów hasłowych, gdyż kompetentny od-
biorca zna (chociażby z ZTP) ich konwencjonalne znaczenie, np. Przepisy ogólne, Przepisy 
przejściowe i końcowe, Przepisy karne itp.

 9 Przykład czteroszczeblowego hierarchicznego układu napisów hasłowych utworzonych 
zgodnie z powołaną tutaj regułą zawiera KSH, w którym obserwujemy następujący układ napisów 
hasłowych: Tytuł III Spółki kapitałowe; Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Roz-
dział 3 Organy spółki; Oddział 1 Zarząd; Oddział 2 Nadzór; Oddział 3 Zgromadzenie Wspólników.

10 Opisaną zasadę zastosowano w kodeksie cywilnym, gdzie na szczeblu oznaczanym jako 
tytuł mamy nazwy takich instytucji prawnych, jak sprzedaż, użyczenie, ugoda, kontraktacja, 
dostawa itp., kolejna zaś, bardziej ogólna partycja obejmująca wymienione wyżej tytuły i ozna-
czona jako księga grupuje przepisy regulujące stosunki podobnego rodzaju i jest określona na-
zwą nadrzędną zobowiązania. Innym przykładem jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, w którym 
wyróżniono następujące tytuły: Tytuł I. Małżeństwo; Tytuł II. Pokrewieństwo; Tytuł III Opieka 
i kuratela.
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hasłowego jest w takim przypadku derywat odczasownikowy określający czyn-
ność, której dotyczy unormowanie11. 

4. Umiejscowienie członu systematyki w stosunku do początku (przepisy 
wstępne) lub do końca tekstu aktu normatywnego (przepisy końcowe), a także 
do oznaczania tych części, które są zlokalizowane poza częścią artykułową i są 
określane jako załącznik12. Oznaczenia takie występują dosyć często, pomimo że 
faktycznie nie niosą żadnej informacji, gdyż miejsce ich zamieszczenia w tekście 
jest w sposób oczywisty widoczne13. 

5. Ogólność zakresu normowania przepisów zawartych w danym członie sys-
tematyki, co wyraża się w zamieszczeniu w napisie hasłowym takich nazw, jak: 
przepisy ogólne, przepisy szczegółowe14. Wyodrębnienie opiera się w zasadzie 
na ocenie stopnia ogólności regulacji zawartych w przepisach ustawy i nie jest 
prostym zastosowaniem tradycyjnego podziału przepisów na leges generales 
i leges speciales. Oczywiste jest, że własność „ogólności” nie jest jednoznaczna 
i oparte na niej kryterium nie jest ostre, nie zawsze też jest oczywiste, czy dany 
przepis jest ogólny, czy jest szczegółowy. 

6. Formalne odniesienie zespołu przepisów ujętych w określonej jednostce 
systematyzacyjnej danego aktu normatywnego do innych przepisów zawartych 
w tym samym lub w innym akcie. W napisie hasłowym zamieszczone są nazwa 
lub nazwy relacji zachodzącej pomiędzy przepisami objętymi jednostką a innymi 
przepisami tego samego lub innego aktu normatywnego15. 

11 Na przykład skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, wyłączenie wspólnika, 
rozwiązanie i likwidacja spółki, postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoho
lu, przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną. 

12 Oznaczenie Załącznik występuje samodzielnie albo częściej jest opatrywane dodatkowo 
napisem hasłowym skonstruowanym na zasadzie zbliżonej do stosowanych przy oznaczeniach 
przepisów merytorycznych np. Załącznik. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lo-
kalu mieszkalnego, ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych 
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, Dz.U. z 2005 r., nr 177, poz. 1468.

13 ZTP określa merytoryczną zawartość zespołu artykułów oznaczonych jako końcowe i nie 
określa zawartości określanych jako wstępne. Przepisy wstępne często obejmują takie artykuły, 
które zgodnie z zasadami określonymi w § 21 ZTP powinny się znaleźć w części opatrzonej nazwą 
Przepisy ogólne (przykładem jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270). Nazwą przepisy wstępne nie-
kiedy prawodawca opatruje również niższy człon systematyki wyróżniony w ramach Przepisów 
ogólnych (np. w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2004 r., nr 29, 
poz. 257), czasami stosuje oba te oznaczenia równocześnie (np. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne 
w KPC).

14 Por.: § 21–§ 24 ZTP.
15 Na przykład: Przepisy przejściowe, Zmiany w przepisach obowiązujących, Zmiana (no-

welizacja) ustawy, Przepisy dostosowujące i przejściowe, Przepis uchylający oraz przepisy przej-
ściowe i końcowe. Rozdział 5. ZTP dosyć szczegółowo wyznacza zakres tematyczny zespołów 
artykułów opatrzonych wymienionymi wyżej napisami hasłowymi. 
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7. Wskazanie organów wyposażonych w kompetencje do określonych czyn-
ności związanych z przedmiotem regulacji lub organy, na które nałożono okre-
ślone obowiązki16. 

Przedstawiono powyżej wstępną typologię metod, przy użyciu których pra-
wodawca wyznacza i redaguje napisy hasłowe, przypisane poszczególnym jed-
nostkom systematyki wewnętrznej aktu normatywnego. Należy zauważyć, że 
w jednym akcie zwykle jest stosowanych równocześnie kilka różnych metod 
wyznaczania tych napisów, używanych zgodnie z zasadą precyzji (jednoznacz-
ności i adekwatności) i ekonomiczności (zwięzłości). W odniesieniu do niektó-
rych napisów hasłowych trudno jest jednak wskazać zasady, którymi kierował się 
prawodawca przy ich redagowaniu. 

Drugą istotną funkcją nagłówka jest zapewnienie spójności aktu normatyw-
nego na poziomie treści, jego budowy wewnętrznej, funkcji komunikacyjnych17. 

Tekst aktu często składa się z bardzo wielu przepisów (w kategoriach lingwi-
stycznych jest wielozdaniowy) i wysławia normy tyczące dziedzin spraw regu-
lowanych pod względem wielu aspektów, nawet pozornie tematycznie od siebie 
oddalonych. W takiej sytuacji szczególną funkcję w zapewnieniu spójności aktu 
normatywnego pełnią wyrażenia metatekstowe, wskazujące na relacje zacho-
dzące pomiędzy zawartymi w nim informacjami (fragmentami tekstu), jakimi są 
nagłówki stanowiące element składowy systematyki wewnętrznej. Wskazują one 
na relacje pomiędzy jednostką systematyzacyjną opatrzoną nagłówkiem a innymi 
jednostkami systematyzacyjnymi zawartymi w tym samym akcie. Systematyka 
wewnętrzna polega na podziale tekstu na podstawowe jednostki redakcyjne oraz 
jego wewnętrzne rozczłonkowanie na poziomie mikrokompozycji i bardziej 
ogólne partycje przeprowadzone na poziomie makrokompozycji18. Wiele sąsiadu-
jących ze sobą podstawowych jednostek redakcyjnych aktu (artykułów, paragra-
fów) może cechować brak spójności tematycznej, powiązania treściowe występują 
często pomiędzy znacznie od siebie oddalonymi jednostkami. Wysłowiona przy 
użyciu nagłówków systematyka aktu wskazuje na te powiązania i miejsce (loka-
lizację) określonych zespołów jednostek podstawowych w całym tekście, tworzy 
przy tym układ hierarchiczny, który jest wynikiem stosowania wielostopnio-

16 Powtarzającym się w napisach hasłowych tego typu jest zwrot organy właściwe, uzupeł-
niony o bliższe określenie zakresu właściwości, np. Organy właściwe do wypełniania funkcji 
oskarżyciela; Organy właściwe w sprawach obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym.

17 Tekst aktu normatywnego powinna cechować spójność cech semantycznych (koherencja), 
która jest efektem połączenia wszystkich znaczeń w komunikacie, jakim jest akt normatywny, 
z wiedzą o świecie adresatów, a także formalna spójność syntaktyczna, strukturalna (kohezja) – na 
temat rozumienia koherencji i kohezji w polskiej literaturze tekstologicznej por.: K. Kaczmarek, 
Interpretacja terminologii związanej z teorią tekstu w aspekcie spójności (aspekt synchroniczny 
i diachroniczny w kształtowaniu się znaczeń na przykładzie terminów „kohezja” i „koherencja”), 
[w:] Spójność tekstu specjalistycznego, red. M. Kornacka, Warszawa 2014, s. 35 i n.

18 Por. na ten temat: A. Malinowski, Systematyka wewnętrzna ustawy, Warszawa 2007.
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wych partycji tekstu aktu normatywnego19. Nagłówki zawierają metainformację 
o zawartości semantycznej przepisów aktu normatywnego (tzn. treści zawartej 
w jednostkach podstawowych i podzbiorach tych jednostek). Organizują tekst 
aktu normatywnego i wyrażają relacje paradygmatyczne systematyki wewnętrz-
nej. Hierarchii partycji (klasyfikacji mereologicznej) odpowiada hierarchia napi-
sów nagłówkowych, nadawanych członom partycji, które zawierają informację 
o relacjach semantycznych, zachodzących pomiędzy treścią przepisów zawartych 
w poszczególnych jednostkach systematyzacyjnych20. Relacje te w szczególno-
ści mogą dotyczyć zakresów zastosowania lub zakresów normowania tych norm, 
które zostały zakodowane w przepisach danej jednostki systematyzacyjnej i są 
sygnalizowane w napisie nagłówkowym. Napisy nagłówkowe wraz z oznacze-
niem rodzaju i numeracją jednostki pokazują strukturę rozłożenia treści w danym 
akcie, służą do wiązania tematycznego poszczególnych części składowych aktu 
i wskazują odbiorcy, że ma do czynienia z wypowiedzią jednolitą treściowo 
i uporządkowaną kompozycyjnie21. 

Szczególnym nagłówkiem, odnoszącym sie do całego tekstu aktu normatyw-
nego, jest jego tytuł22. Służy on do identyfikacji aktu i w tej funkcji jest nazwą 
własną aktu normatywnego, dostarcza też wstępnej informacji o jego treści (funk-
cja metawypowiedzi, w której tytuł jest integralną częścią aktu). Tytuł sytuuje 
akt normatywny w systemie prawa23. W ustawie tytuł obejmuje (§ 16 ust. 1 ZTP) 
oznaczenie rodzaju aktu, datę ustawy i ogólne określenie przedmiotu ustawy, tj. 
napis hasłowy. W tytule (§ 18 ust. 1 ZTP) określa się możliwie najzwięźlej, jed-
nakże w sposób adekwatnie informujący, treść ustawy. Określenie przedmiotu 

19 Tego typu struktury mogą być przedstawiane w postaci drzew lub w postaci tabelarycznej. 
W wielu mniej obszernych ustawach prawodawca nie tworzy układu hierarchicznego wyodręb-
nionych podzbiorów przepisów i wydzielone części tworzą jednoszczeblowe, poziome rozczłon-
kowanie tekstu. 

20 Ze względu na funkcje semantyczne nagłówki mogą być traktowane jako specyficzne wy-
rażenia języka informacyjno-wyszukiwawczego w postaci swobodnych słów kluczowych – por.: 
W. Babik, Słowa kluczowe, Kraków 2010.

21 Zapewnieniu spójności nie służą napisy nagłówkowe przypisane do podstawowych jed-
nostek redakcyjnych aktu (artykułów, paragrafów), zawierają one jednak informację przydatną 
w procesie wyszukiwania relewantnej informacji prawnej. W tekstach polskich takich napisów na-
główkowych nie nadaje się, natomiast w aktach unijnych podstawowe jednostki redakcyjne mogą, 
ale nie muszą, być nimi opatrzone (zob.: wytyczna 15. Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących jakości prawodaw-
stwa wspólnotowego. Przewodnik w języku polskim jest dostępny na stronie: http://eur-lex.europa.
eu/homepage.html?locale=pl).

22 Homonimu „tytuł” użyto w znaczeniu napisu wyjaśniającego treść utworu, umieszczone-
go na początku tekstu (zob.: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN – hasło „tytuł”).

23 Por.: F. Studnicki, System tytułów w aktach normatywnych, [w:] Szkice z teorii pra-
wa i szczegółowych nauk prawnych ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Ziembińskiemu, red. 
i wstęp S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990; też: F. Studnicki, The System of Headings 
in Statutory Texts, [w:] Second International Conference on „Logic, Informatics, Law”, Florence 
1985, s. 549–555.
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ustawy (§ 19 ZTP) może być opisowe albo rzeczowe (gdy ustawa wyczerpująco 
reguluje obszerną dziedzinę spraw), albo określające ustawę jako wprowadzającą. 

Znacznie bardziej szczegółowo jest uregulowana budowa tytułu w publiko-
wanych aktach prawa unijnego24, w których napis hasłowy powinien zawierać 
precyzyjne, kompletne i zwięzłe oznaczenie przedmiotu aktu i sygnalizować 
w sposób możliwie zwięzły i pełny treść zawartych w akcie przepisów, czytelnie 
i przejrzyście wskazywać główny przedmiot aktu i obszar, do którego akt się 
odnosi. W szczególności musi umożliwiać jednoznaczne określenie adresata lub 
adresatów aktu. W tytule powinny wystąpić wyłącznie słowa, które mają charak-
ter informacyjny i są łatwe do indeksowania. Prawodawca unijny, poza pełnym 
tytułem, może uznać za celowe podanie skróconego tytułu aktu, w szczególności 
ze względu na doniosłość danego aktu prawotwórczego, co ma na celu ułatwienie 
późniejszego przywoływania tego aktu25.

W kategoriach logiki napisy hasłowe przypisane jednostkom systematyzacyj-
nym są nazwami generalnymi26: napis nie tylko denotuje (oznacza, jest etykietą) 
jednostkę systematyzacyjną, ale też konotuje (ma znaczenie, o czym była mowa). 
Treść (konotację) napisu hasłowego stanowi jedno- lub wieloelementowy zbiór 
właściwości treściowych lub formalnych, które są charakterystyczne dla każdego 
z przepisów włączonych do jednostki systematyzacyjnej, oznaczonej tym napi-
sem. Napis jest wyrażeniem metajęzykowym, gdyż jego przedmiotem jest inna 
wypowiedź prawodawcy, wyrażona w formie przepisów ujętych łącznie w okre-
ślonej jednostce systematyzacyjnej aktu. O metajęzykowym charakterze napisu 
hasłowego nie przesądza brak cudzysłowu, gdyż istotna jest intencja legislatora, 
którą jest wskazanie jakiejś istotnej, jego zdaniem, właściwości fragmentu tekstu, 
tj. przepisów ujętych w jednostce systematyzacyjnej. Napis denotuje odpowied-
nią jednostkę systematyzacyjną, a nie jest tytułem tej jednostki. Napisy hasłowe 
przyjmują najczęściej postać nazw złożonych i są swoistymi zestawieniami kilku 
słów (zwykle nazw), stanowią nierozerwalne całości. 

Relacje pomiędzy zakresami nazw użytych jako napisy hasłowe są określane 
najczęściej na podstawie kryteriów logicznych. Dla dwu dowolnych napisów (tj. 
dla dwu nazw generalnych niepustych) możemy określić relację, jaka zachodzi 
pomiędzy zakresami tych nazw27. Przy poprawnie skonstruowanej systematyce 
wewnętrznej jest to najczęściej relacja generyczna (nadrzędności i podrzędno-

24 A. Malinowski, Teksty prawne Unii Europejskiej…, s. 74–79.
25 Ibidem.
26 Nawet wtedy, gdy napis hasłowy jest pisaną z dużych liter nazwą określonej instytucji, 

należy rozumieć go jako skrót wyrażenia „organ o nazwie…”, gdyż regulacja nie dotyczy jedne-
go indywidualnego obiektu, lecz zmieniającego swój skład i czasami zadania obiektu noszącego 
określoną nazwę napisaną z dużych liter: np. rozdział V Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej reguluje zasady funkcjonowania każdej osoby powołanej na tę funkcję, a nie tylko jed-
nego podmiotu indywidualnego.

27 W odniesieniu do terminów prawnych przyjmujemy, że są one nazwami niepustymi i po-
siadają desygnaty. 
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ści zakresowej, gdy nazwa nadana członowi partycji na niższym poziomie sys-
tematyki jest podrzędna w stosunku do nazwy nadanej nadrzędnemu członowi 
partycji, umieszczonemu na wyższym szczeblu systematyki wewnętrznej), ewen-
tualnie relacja mereologiczna (część – całość), relacja współrzędności lub relacja 
wykluczania. Ponieważ napisy nagłówkowe, wyznaczone dla poszczególnych 
jednostek systematyzacyjnych zawierają informację o treści przepisów objętych 
tymi jednostkami, to relacjom zakresowym zachodzącym pomiędzy napisami 
nagłówkowymi przyporządkowanymi dwu różnym jednostkom systematyzacyj-
nym odpowiadają (aczkolwiek nie zawsze) analogiczne relacje zakresowe, zacho-
dzące pomiędzy przedmiotami regulacji zespołów przepisów zawartych w tych 
jednostkach systematyzacyjnych. Z opisanych względów należy stwierdzić, że 
nagłówki integrują tekst aktu normatywnego, zapewniają jego ciągłość i trans-
parentność. 

Stanowiąca napis hasłowy nazwa X zastępuje wyrażenie „jest X-em”, otwiera 
ono pozycję dla argumentów przedmiotowych, tzn. łączy się z wyrażeniami 
odnoszącymi się do obiektów fizycznych lub mentalnych, których dotyczą regu-
lacje prawne zawarte w przepisach opatrzonej tym napisem jednostki systema-
tyzacyjnej. Nazwa X jest traktowana jako funkcja ustalająca przyporządkowanie 
pomiędzy nią samą a opatrzonym tą nazwą zbiorem poszczególnych przepisów 
zawartych w jednostce systematyzacyjnej. Przyporządkowanie to ma charakter 
normatywny i jest jednym z elementów (obok innych czynników, jak np. nazwa 
aktu) branych pod uwagę przez adresata przy ustalaniu zakresu zastosowania 
zespołu przepisów tworzących jednostkę systematyzacyjną opatrzoną napisem 
hasłowym. 

Napisy hasłowe objaśniają właściwości jednostek leksykalnych odpowiednich 
dla języka prawnego, jakimi są przepisy prawne, i nie wyrażają bezpośrednio 
norm prawnych, aczkolwiek mają pewne znaczenie normatywne. Zbiór napisów 
hasłowych przyporządkowanych zespołom artykułów ujętym w poszczególnych 
jednostkach systematyki wewnętrznej pozwala na ustalenie terminologii (nomen-
klatury) napisów hasłowych, rozumianej jako zbiór nazw lub wyrażeń o ściśle 
ustalonym znaczeniu, używanych przez prawodawcę do redagowania tych ele-
mentów nagłówka. Terminologia ta nie tylko umożliwia wskazanie zawartości 
treściowej poszczególnych zespołów przepisów (jednostek systematyzacyjnych), 
lecz także przedstawia relacje zachodzące pomiędzy tymi zespołami. Znaczenia 
poszczególnych słów są wyznaczone przez definicje legalne, w zakresie stoso-
wania których znajduje się napis hasłowy, a w pozostałej części są to znacze-
nia przejęte z języka prawniczego lub z języka ogólnego. Forma syntaktyczna 
nazwy przesądza o udziale w napisach hasłowych tych części mowy, które mogą 
pełnić samodzielnie funkcję nazwy lub są elementami nazwy złożonej28. Zasób 

28 Należy jednak mieć na uwadze, że przynależność wyrażenia do kategorii syntaktycz-
nej nazw zależy od sposobu jego użycia. Por.: S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, 
J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2015, s. 31 i n.
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słownictwa napisów hasłowych jest znacznie uboższy w porównaniu do słow-
nictwa używanego w języku prawnym i ma charakterystyczny skład w zakresie 
reprezentowanych w nim poszczególnych części mowy29. Nazwy użyte w napisie 
hasłowym zwykle występują w liczbie pojedynczej. Uwagę zwraca fakt dużego 
udziału nazw abstrakcyjnych oraz takich nazw, które mogą być użyte w odpo-
wiednim kontekście jako nazwy abstrakcyjne (np. kościół, uczelnia, bank, 
rynek, przepis). W napisach hasłowych odnotowano tylko kilka nazw konkret-
nych (np. statek, żołnierz, zwierzę). 

Nazwami są przede wszystkim rzeczowniki, funkcję nazwy mogą pełnić 
również przymiotniki (np. duży, ważny, szczególny), imiesłowy przymiotnikowe 
(np. przejściowy, krajowy, majątkowy), a także czasami przysłówki (np. drugi 
raz) i liczebniki (np. pierwszy), zaimki (np. on, ich, inny, który). Wymienione 
części mowy w napisie hasłowym albo są częściami składowymi nazwy złożonej, 
albo napis hasłowy jest nazwą prostą i pełnią one samodzielnie funkcję nazwy. 

Z syntaktyczną formą napisów hasłowych jest związany udział w tych napi-
sach poszczególnych części mowy30. Rzeczownik w napisie hasłowym (i w dowol-
nym innym tekście) jest zawsze nazwą prostą lub elementem składowym nazwy 
złożonej31. Rzeczowniki stanowią najliczniejszy zbiór pod względem pokrycia 
tekstów korpusu napisów hasłowych i zajmują 57% tekstu tych napisów: jest ich 
o 19% więcej niż w całym języku prawnym, także o 27% więcej niż w języku 
polszczyzny współczesnej. Olbrzymią przewagą udziału procentowego rzeczow-
ników w słownictwie można uznać za charakterystyczną dla języka napisów 
hasłowych. 

Przymiotniki zajmują 22% tekstu napisów hasłowych, w napisach hasłowych 
udział przymiotników jest o ok. 9% wyższy niż w języku prawnym. Jest to zwią-
zane z tym, że napisy hasłowe pełnią funkcję opisową i informacyjną, wypo-
wiedzi zaś pełniące takie funkcje zawierają więcej przymiotników służących do 
opisu obiektów lub stanów, lub czynności. Przymiotnik w napisach hasłowych 
jest najczęściej funktorem nazwotwórczym od argumentu nazwowego, tzn. 
wchodzi w skład nazwy złożonej. 

Mała liczebność czasowników w korpusie napisów hasłowych (ok. 3%) jest 
związana z tym, że w napisach hasłowych czasowniki są używane wyłącznie 
do formułowania zdań względnych, podrzędnych przydawkowych, określających 
własności desygnatów nazwy. Zdania takie pełnią funkcję funktora nazwotwór-

29 Napis hasłowy traktujemy jako ciąg słów i znaków interpunkcyjnych. Słowo rozumiemy 
jako ciąg liter bez odstępu oddzielony od innych za pomocą separatorów słów takich jak: odstęp, 
nawias, cudzysłów, znak przestankowy. Słowo jest rozumiane w sensie przedstawionym w pracy: 
R. Hammer, J. Sambor, O statystycznych prawach językowych, Warszawa 1993, s. 20–22 . 

30 Podane w niniejszym artykule wielkości liczbowe przytaczamy za pracą: A. Malinowski, 
Systematyka wewnętrzna…

31 Jako rzeczowniki traktujemy również tzw. nominalizacje czasowników, tj. nazwy czyn-
ności i nazwy rezultatów czynności (np. postępowanie, wykonywanie, finansowanie, działanie 
itp.).
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czego. Zważywszy na fakt, że napisów hasłowych o budowie obejmującej takie 
zdania jest niewiele, to w konsekwencji niewiele występuje w tych napisach cza-
sowników. Charakterystyczne dla napisów hasłowych są czasowniki obowiązy
wać, dostosowywać.

Przeciętnie co 13. słowem w napisie hasłowym jest spójnik odpowiadający 
koniunkcji (i, oraz, także), co jest wyrazem tendencji do skrótowego ujmowania 
nazw charakteryzujących treść zespołów przepisów wyodrębnionych w jedno-
stce systematyzacyjnej, gdyż przy użyciu takiego spójnika można w jednym napi-
sie hasłowym wskazać równocześnie dwa lub więcej tematów, których dotyczą 
regulacje. 

Do prezentacji zróżnicowania zasobu słów wykorzystanego w korpusie napi-
sów hasłowych w porównaniu ze zróżnicowaniem słownictwa języka prawnego 
oraz ze zróżnicowaniem słownictwa języka ogólnego służy wskaźnik oryginalno-
ści słownictwa V równy stosunkowi liczby słów użytych w tekście jeden raz do 
ogólnej liczby słów występujących w tekście. Odzwierciedla on oryginalność stylu 
i zróżnicowanie słownictwa w badanym korpusie tekstów – im jest on większy, tym 
większy jest udział w słownictwie słów specjalistycznych (niezwykłych i rzadkich). 
Wskaźniki V obliczone dla trzech rodzajów tekstów pokazują, że zróżnicowanie 
słownictwa napisów hasłowych jest prawie trzykrotnie większe (2,73-krotnie) niż 
zróżnicowanie słownictwa języka prawnego, a zarazem jest dwukrotnie mniejsze 
w porównaniu do słownictwa języka ogólnego32. Świadczy to o bardzo nikłym 
udziale słownictwa rzadkiego w tekstach sformułowanych w języku prawnym oraz 
nieco większym zróżnicowaniu słownictwa napisów hasłowych, również jednak 
znacząco niższym w porównaniu do języka ogólnego. Niski udział słownictwa 
rzadkiego w napisach hasłowych i w języku prawnym wynika ze stosowanych 
zasad techniki legislacyjnej, dotyczących przystępności tekstu prawnego i zwią-
zanym z nim ograniczeniem stosowania określeń specjalistycznych, zapożyczeń 
obcojęzycznych i neologizmów, a także nieużywania synonimów zgodnie z zasadą 
jeden wyraz – jedno znaczenie, dwa wyrazy – dwa znaczenia.

Kończąc uwagi na temat stosowania nagłówków w aktach normatywnych, 
należy odnotować, że tematyka formułowania nagłówków nie jest praktycznie 
poruszana w literaturze teoretycznoprawnej, jedynie nieliczne podręczniki doty-
czące poprawnego formułowania tekstów prawnych zawierają bardzo krótkie 
omówienia roli i konstrukcji nagłówków33. 

32 Wskaźnik V wynosi odpowiednio: napisy hasłowe V= 0,041; język prawny V= 0,015; pol-
szczyzna współczesna V= 0,086. Por.: A. Malinowski, Systematyka wewnętrzna…, s. 85 i n.

33 Na przykład: L. H. Edwards, Legal Writing: Process, Analysis and Organization, New 
york–Gaithersburg 2002, s. 293–300; M. Butterick, Typography for Lawyers: Essential Tools for 
Polished & Persuasive Documents, Jones McClure 2010, s. 94–96; A. Enquist, L. Currie Oates, 
Just Writing, Grammar, Punctuation, and Style for the Legal Writer, New york–Gaithersburg 
2001, s. 23–25. Polskojęzyczny Poradnik językowy dla prawników autorstwa H. Jadackiej (War-
szawa, kilka wydań) nie porusza tego tematu. 



204 ANDRZEJ MALINOWSKI

THE SYSTEM OF HEADINGSIN NORMATIVE ACT TEXTS

Summary

Set of regulations extracted in the systematics of normative act shall be accompanied 
by headings. Headings of systematics unit includes the name of the individual, the ordinal 
number and the signal inscription, which contains the characteristics of team rules. Name 
of entity together with its ordinal number identifies the unit and show relationships, 
in which remains the unit to other systematics units in this normative act. The signal 
inscription is an expression of metalinguistic and identifies a set of rules included in the 
systematics unit, based on semantic criteria. The essay proposes a typology of methods 
for creating signals inscriptions.

The signal inscriptions occurring in the Polish legal language allowed the 
determination of terminology (nomenclature) signal inscriptions and to discuss the terms 
of ownership, including ownership of logic and language (grammar). Shows the diversity 
and originality of the vocabulary used in the signal inscriptions compared to the 
vocabulary of the entire legal language and general language.

BIBLIOGRAFIA

Babik W., Słowa kluczowe, Kraków 2010
Bałaban A., Dąbek D., Kędziora P., Malinowski A. [red.], Pawelec R., Piotrowski R., 

Zarys metodyki legislatora, Warszawa 2009
Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk 

prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006
Butterick M., Typography for Lawyers: Essential Tools for Polished & Persuasive Docu-

ments, Jones McClure 2010
Czerny A. I., Teoria wyszukiwania informacji, Warszawa 1981
Edwards L. H., Legal Writing: Process, Analysis and Organization, New york–Gaithers-

burg 2002
Enquist A., Currie Oates L., Just Writing, Grammar, Punctuation, and Style for the Legal 

Writer, New york–Gaithersburg 2001
Hammer R., Sambor J., O statystycznych prawach językowych, Warszawa 1993
Jabłońska-Bonca J., Wprowadzenie do prawa, Warszawa 2004
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników, Warszawa, kilka wydań 
Kaczmarek K., Interpretacja terminologii związanej z teorią tekstu w aspekcie spójności 

(aspekt synchroniczny i diachroniczny w kształtowaniu się znaczeń na przykładzie 
terminów „kohezja” i „koherencja”), [w:] Spójność tekstu specjalistycznego, red. 
M. Kornacka, Warszawa 2014

Lewandowski S., Machińska H., Malinowski A., Petzel J., Logika dla prawników, War-
szawa 2015



 NAGŁÓWKI W TEKŚCIE AKTU NORMATyWNEGO 205

Malinowski A., Systematyka wewnętrzna ustawy, Warszawa 2007
Malinowski A., Teksty prawne Unii Europejskiej. Opracowanie treściowe i redakcyjne 

oraz zasady ich publikacji, Warszawa 2010
Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2004 
Painter M. P., Legal writing 201. 30 Suggestions to Improve Readability or How to Write 

For Judges, Not Like Judges; http://www.plainlanguagenetwork.org/legal/legalwri-
ting.pdf 

Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. M. Dembowska, Ossolineum 1979
Studnicki F., System tytułów w aktach normatywnych, [w:] Szkice z teorii prawa i szcze-

gółowych nauk prawnych ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Ziembińskiemu, red. 
i wstęp S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990 

Studnicki F., The System of Headings in Statutory Texts, [w:] Second International Con-
ference on „Logic, Informatics, Law”, Florence 1985

Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989 

KEYWORDS

normative act, systematics, heading, terminology

SŁOWA KLUCZOWE

akt normatywny, systematyka, nagłówek, terminologia





STUDIA IURIDICA LXVI

Rafał Mańko
Uniwersytet Amsterdamski 
Uniwersytet Wrocławski

WYBRANE RELIKTY PRAWNE EPOKI REALNEGO 
SOCJALIZMU W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM – 

ANALIZA ZMIANY FUNKCJI SPOŁECZNEJ INSTYTUCJI 
PRAWNYCH W NASTĘPSTWIE TRANSFORMACJI 

USTROJOWEJ*

1. WPROWADZENIE

Transformacja ustrojowa, jaka miała miejsce w Polsce i innych krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej przed ponad ćwierćwieczem, pociągnęła za 
sobą głębokie przemiany w ich systemach prawnych1. Nie ulega wątpliwości, że 
przemiany te objęły wszystkie działy prawa, włączając w to niewątpliwie prawo 
cywilne. Wystarczy wspomnieć, że z Kodeksu cywilnego znikły przepisy o spe-
cjalnej zdolności prawnej osób prawnych, o typach i rodzajach własności, czy 
też o umowach pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. Pojawiły się 
natomiast przepisy o swobodzie umów, klauzula rebus sic stantibus, a z cza-
sem i inne nowe uregulowania, jak choćby dotyczące leasingu, niedozwolonych 
postanowień umownych czy sprzedaży konsumenckiej. Myliłby się więc ten, kto 
twierdziłby, że dominującym elementem kultury prawa prywatnego w Polsce po 
1989 r. jest jej ciągłość z okresem realnego socjalizmu2. Ponad wszelką wątpli-
wość dominantą okazały się transformacja i zerwanie z minioną epoką.

* Autor pragnie podziękować dr. hab. Piotrowi Tereszkiewiczowi (UJ) za lekturę wcześniej-
szej wersji tekstu i uwagi krytyczne. Artykuł stanowi wyraz osobistych poglądów autora i nie 
przedstawia stanowiska żadnej instytucji lub organizacji.

1 Brakuje, jak dotychczas, kompleksowego opracowania problematyki wpływu zmiany ustro-
jowej na systemy prawne państw regionu. Zagadnienie to było niedawno przedmiotem międzynar-
odowej konferencji naukowej pt. 25 Years After the Transformation: Law and Legal Culture in 
Central and Eastern Europe Between Continuity and Discontinuity. Por.: W. Zomerski, 25 Years 
After the Transformation: Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe Between Conti-
nuity and Discontinuity, Brno, Republika Czeska, 16–17.04.2015 r., „Archiwum Filozofii Prawa 
i Filozofii Społecznej” 2016, nr 1. 

2 Por. w szczególności stwierdzenie T. Giaro, wedle którego „wciąż istniejące różnice życia 
prawnego Wschodu i Zachodu są raczej kwestią kultury prawnej i stylu prawniczego niż prawa 
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Czy oznacza to jednak, że w polskim prawie cywilnym brakuje wszelkich 
śladów ancien régime’u sprzed 1989 r.? Bynajmniej. Można bowiem wskazać 
na wiele instytucji prawa cywilnego materialnego3, których geneza sięga okresu 
realnego socjalizmu i które niejednokrotnie stanowiły transfery (przeszczepy) 
prawne z prawa radzieckiego lub też ich powołanie do życia związane było z prze-
mianami polskiego prawa, wynikającymi z uwarunkowań ustrojowych realnego 
socjalizmu4. Na myśl przychodzą takie instytucje, pojęcia i normy prawne jak 
klauzule generalne: „zasady współżycia społecznego” i „społeczno-gospodarcze 
przeznaczenie prawa”, jak prawo użytkowania wieczystego czy – istniejące wciąż 
w obrocie (scil. na tzw. rynku wtórnym) – spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, jak też wprowadzona do kodeksu cywilnego w 1964 r., za wzorem 
radzieckim, umowa kontraktacji. 

Celem niniejszego artykułu nie jest krytyka omówionych instytucji prawnych, 
ani formułowanie wniosków de lege ferenda zmierzających do ich abrogacji. Nie 
jest też celem ich apologia i wskazanie, że, przykładowo, zasady współżycia czy 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przyczyniły się do socjalizacji nazbyt 
liberalnego prawa cywilnego. Cel artykułu jest bowiem zgoła odmienny, a jest 
nim próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób instytucje prawne 
wywodzące się z radykalnie odmiennego ustroju społeczno-gospodarczego – 
tzw. „relikty prawne”5 – uległy dostosowaniu do warunków nowego ustroju (lub 
też dlaczego takiego dostosowania wręcz nie wymagały). Innymi słowy, zagad-
nieniem badawczym, jakie niniejszy artykuł stawia sobie za cel zanalizować, jest 
poznanie warunków możliwości przetrwania tego rodzaju instytucji prawnych po 
transformacji ustrojowej6. 

materialnego”; T. Giaro, Legal Tradition of Eastern Europe. Its Rise and Demise, „Comparative 
Law Review” 2011, t. II, z. 1, s. 21.

3 Przykłady reliktów prawnych epoki realnego socjalizmu w polskim prawie cywilnym pro-
cesowym omówiono np. w pracy: R. Mańko, Is the Socialist Legal Tradition ‘Dead and Buried’? 
The Continuity of the Certain Elements of Socialist Legal Culture in Polish Civil Procedure, [w:] 
Private Law and the Many Cultures of Europe, red. T. Wilhelmsson, E. Paunio, A. Pohjolainen, 
Alphen aan den Rijn 2007. 

4 Pojęcia realnego socjalizmu (ang. actually existing socialism) używam tu w sposób kon-
wencjonalny na oznaczenie ustroju panującego w Polsce w latach 1944–1989, zwanego potocznie 
„ustrojem komunistycznym” (choć, co oczywiste, z zasadą „każdemu według jego potrzeb”, ustrój 
ten miał w rzeczywistości niewiele wspólnego). 

5 Termin polski „relikt” jako przekład angielskiego survival jest niedoskonały. Jego główną 
wadą jest aura znaczeniowa, sugerująca przestarzałość („relikt przeszłości”), w odróżnieniu od 
angielskiego survival, które kładzie nacisk na aspekt przetrwania (to survive). Do czasu jednak 
wypracowania lepszego terminu omawiane pojęcie będzie oznaczane nazwą „relikt”. 

6 Nie ulega kwestii, że przyjęte w niniejszej pracy podejście badawcze jest nowatorskie, a co 
za tym idzie – kontrowersyjne. W szczególności, uprzedzając potencjalny zarzut, należy wskazać, 
że instytucje prawne, które są w niniejszej pracy traktowane jako należące do zbioru „reliktów 
prawnych”, są pokrewne instytucjom prawnym istniejącym w innych epokach lub systemach 
prawnych. A zatem „zasady współżycia” są pokrewne Treu und Glauben (obie to klauzule gene-
ralne), prawo użytkowania wieczystego jest pokrewne rzymskiej emphiteusis czy niemieckiemu 
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W nawiązaniu do tak sformułowanego problemu badawczego artykuł będzie 
bronił tezy, że warunkiem przetrwania określonego reliktu prawnego jest jego 
funkcjonalność7 wobec realiów nowego ustroju. Funkcjonalność tę można osią-
gnąć na dwa sposoby: po pierwsze, przez całościową lub częściową kontynuację 
dotychczasowej funkcji danej instytucji prawnej (jeżeli funkcja ta jest in toto albo 
częściowo użyteczna także w warunkach nowego ustroju); po drugie, poprzez 
pełnienie nowych funkcji (użytecznych w warunkach nowego ustroju, których 
rozpatrywana instytucja prawna w warunkach poprzedniego ustroju nie pełniła). 
Możliwe jest też, oczywiście, łączenie sposobu pierwszego z drugim, a zatem 
może powstać sytuacja, w której dana instytucja prawna pełni częściowo funkcje 
dotychczasowe, a częściowo nowe. 

Pod względem metodologicznym artykuł więc w pierwszej kolejności ma 
charakter empiryczny (w odróżnieniu od podejścia analitycznego), gdyż udziela 
on odpowiedzi na pytanie badawcze, opierając się na badaniu konkretnych 
przypadków (case studies) reliktów prawnych8. Dodatkowo ma on charakter 
deskryptywno-interpretacyjny, w odróżnieniu od podejścia normatywnego 
(preskryptywnego), ponieważ jego celem jest wyjaśnienie przyczyn warunku-
jących występowanie elementów ciągłości obecnej w polskim prawie prywat-
nym pomimo zaistniałej przed ćwierćwieczem transformacji ustrojowej, nie zaś 
dokonywanie oceny jakości istniejących przepisów i orzecznictwa sądowego, 
ani też formułowanie wniosków de lege ferenda. Rozumowanie, prowadzone 
w artykule, ma też charakter indukcyjny (w odróżnieniu od dedukcyjnego) – 
na podstawie analizy szeregu przykładów została sformułowana ogólniejsza 
teoria reliktów prawnych, co jest pochodną empirycznego (a nie analitycznego) 
podejścia metodologicznego. Należy też podkreślić, że w artykule nie przyjęto 
za cel dogmatycznej rekonstrukcji omawianych tu instytucji, nawet w wymia-
rze historycznym (historii dogmatycznej, Dogmengeschichte), lecz skupiono 

Baurecht itd. Nie idzie jednak o tak generalne pokrewieństwa, lecz o prześledzenie losów (ze 
szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się funkcji społecznej) instytucji prawnych wprowa-
dzonych jako nowe, odrębne, w prawie socjalistycznym okresu PRL. 

7 Pojęcia funkcji i funkcjonalności będą zdefiniowane poniżej w punkcie 2.2. 
8 Artykuł wychodzi od założenia, że Polska po roku 1989, w szczególności zaś polskie 

prawo prywatne, jest przypadkiem godnym analizy dla potrzeb badania ciągłości i nieciągłości 
w prawie w warunkach zasadniczej transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej. Jest tak 
ze względu na okoliczność, że w ostatnim stuleciu polska historia gospodarcza, społeczna, poli-
tyczna, jak też prawna cechowały się gwałtownymi i głębokimi zmianami, wobec czego wszelkie 
przejawy ciągłości w prawie – relikty wcześniejszej epoki występujące wbrew ogólnej tendencji 
do nieciągłości – są godne szczególnej uwagi badacza. 

Należy jednak z całą mocą podkreślić, że zjawisko reliktów prawnych nie jest ograniczone 
ani do kultur prawnych okresu potransformacyjnego, ani w szczególności do państw należących 
do dawnej rodziny prawa socjalistycznego (socialist legal family). Przeciwnie, założenia definicyj-
ne pojęcia reliktu prawnego (zob. dalej, w punkcie 2.2) w sposób oczywisty nasuwają obserwację, 
że relikty stanowią naturalny element wszelkiej kultury prawnej (por. dalej, punkt 4), podobnie 
jak przeszczepy prawne. 
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się na uchwyceniu funkcji społecznej badanych instytucji9, a zatem na punk-
tach „sprzężenia” pomiędzy subświatem instytucjonalnym prawa a innymi 
subświatami rzeczywistości społecznej (w szczególności – gdy idzie o prawo 
cywilne – subświatem gospodarczym)10. Stąd skrótowe potraktowanie ewolucji 
dogmatycznej omawianych instytucji prawnych, która zresztą jest dobrze zba-
dana w dogmatycznoprawnej literaturze przedmiotu. Nawiązując do A. Kozaka, 
można by powiedzieć, że – z perspektywy dogmatyki cywilistycznej – podej-
ście przyjęte w niniejszym tekś cie jest prawdziwie filozoficzne. Kozak pisał 
bowiem przewrotnie, że filozofia jest „wioskowym głupkiem zadającym róż-
nym ludziom dziwne, niestosowne pytania. Mówiąc jeszcze inaczej, jest »czło-
wiekiem źle wychowanym« w znaczeniu arystotelejskim, tzn. taki, który nie 
wie, jakich pytań nie należy zadawać”11. Wypada zatem podkreślić raz jeszcze: 
proponowane w niniejszej pracy narzędzie patrzenia na prawo nie jest narzę-
dziem cywilistycznym, nie rości sobie żadnych zastosowań w dogmatyce prawa 
cywilnego czy procesu cywilnego. Jest narzędziem teoretycznoprawnym, czy 
też filozoficznoprawnym, a celem jego zastosowania jest pogłębienie naszej wie-
dzy o ewolucji prawa, o dynamice jego relacji z otoczeniem społeczno-gospo-
darczym, o dialektyce ciągłości i zmiany w prawie. 

Struktura artykułu jest następująca. Najpierw zostaje wprowadzone narzę-
dzie badawcze – pojęcie reliktu prawnego – które posłuży do analizy poszcze-
gólnych przykładów instytucji prawnych wywodzących się z okresu realnego 
socjalizmu, które przetrwały w polskim prawie prywatnym po roku 1989 r. 
(punkt 2). W dalszej kolejności analizie zostaną poddane przykłady reliktów 
prawnych, zaczerpnięte z prawa cywilnego materialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian ich funkcji społecznej po 1989 r. (punkt 3). Całość zamy-
kają wnioski końcowe (punkt 4). 

 9 Odpowiada to zaproponowanemu we wcześniejszym opracowaniu tzw. ujęciu nieanalitycz-
nemu w odniesieniu do badania ciągłości w prawie (R. Mańko, Relikty w kulturze prawnej. Uwa-
gi metodologiczne na tle pozostałości epoki socjalizmu realnego w polskim prawie prywatnym, 
„Przegląd Prawa i Administracji” 2015, t. CII, s. 222). 

10 Pojęciem subświatów instytucjonalnych posługuję się w nawiązaniu do socjologii wiedzy 
Bergera i Luckmanna – zob.: P. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality: A Tre-
atise in the Sociology of Knowledge, London 1991, s. 65 i n. Na gruncie nauk prawnych do kon-
cepcji tych nawiązywał w szczególności wrocławski filozof prawa Artur Kozak – zob.: A. Kozak, 
Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, Wrocław 2010.

11 A. Kozak, Myślenie analityczne w nauce prawa…, s. 54. 
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2. POJĘCIE RELIKTÓW PRAWNYCH

2.1. GENEZA POJĘCIA

Na potrzeby analizy zjawiska ciągłości w prawie niniejszy artykuł posłu-
guje się pojęciem reliktów prawnych (legal survivals)12. Podobnie jak pojęcie 
przeszczepów prawnych (legal transplants), zaproponowane i rozwinięte przez 
A. Watsona13, otworzyło nowe perspektywy dla badań prawnoporównawczych, 
tak i pojęcie reliktów prawnych umożliwia, jak się wydaje, istotną zmianę podej-
ścia do zjawiska ciągłości prawnej. Pojęcie reliktów prawnych pozwala bowiem 
na przesunięcie akcentu badawczego z ciągłości prawnej w ogólności na trwanie 
konkretnych składników kultury prawnej, takich jak przepisy, instytucje, pojęcia 
czy potencjalnie nawet metody rozumowań prawniczych14. Omawiane narzędzie 
badawcze jest szczególnie użyteczne w odniesieniu do epoki następującej po 
mniej lub bardziej gwałtownej przemianie społeczno-gospodarczej lub politycz-
nej, takiej jak polska transformacja od socjalizmu realnego do gospodarki rynko-
wej oraz demokratycznego państwa prawnego na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX w. 

Genealogia pojęcia reliktu prawnego sięga antropologii i socjologii15. 
W szczególności pojęcie to korzysta z pojęcia reliktu (survival) wprowadzo-
nego do antropologii przez B. Malinowskiego16, a także z pojęcia działań tra-
dycjonalnych, zwanych też „rutynowymi”, wprowadzonego do socjologii przez 
M. Webera17. Ponadto nawiązuje do pojęcia reliktu (survie), jakim posługiwał 
się francuski poststrukturalista L. Althusser18, a za nim angielski filozof prawa 

12 Por.: R. Mańko, Legal Survivals: A Conceptual Tool for Analysing Post-Transformation 
Continuity of Legal Culture, [w:] Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā [Skuteczność prawa 
w społeczeństwie ponowoczesnym], red. J. Rozenfelds, Riga 2015; R. Mańko, Relikty w kulturze 
prawnej…, passim. 

13 A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Athens–London 1993, 
passim, w szczególności s. 21–30, 95–101. 

14 W niniejszym artykule pojęcie reliktów prawnych zostanie jednak ograniczone wyłącznie 
do instytucji prawnych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by idąc za wzorem nauki prawa po-
równawczego, które za przedmiot transferów (przeszczepów) prawnych uznaje także metody ro-
zumowań prawniczych, poddać je także analizie, stosując metodologię reliktów prawnych. Szcze-
gólnie jeśli przyjąć normatywny charakter metod rozumowania prawniczego, ich przejmowanie 
w przestrzeni (transfery) i czasie (relikty) może być analizowane za pomocą podobnych narzędzi 
do analizowania „wędrówek” przepisów prawnych. 

15 R. Mańko, Relikty w kulturze prawnej…, s. 204–207. 
16 B. Malinowski, A Scientific Theory of Culture and Other Essays, New york 1961, s. 29–31. 
17 M. Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Berkeley–Los An-

geles 1978, s. 25, 69–71. Por.: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007, 
s. 60. 

18 L. Althusser, Contradiction and Overdetermination: Notes for an Investigation, [w:] 
L. Althusser, For Marx, London–New york 2005, s. 114–115. 



212 RAFAŁ MAŃKO

i cywilista H. Collins (survival)19. Wreszcie czerpie ono inspirację również z ana-
lizy reliktów prawnych, przeprowadzonej przez austriackiego socjologa prawa 
K. Rennera20. 

2.2. ELEMENTY KONSTYTUTYWNE RELIKTU PRAWNEGO

Nie wchodząc w dokładniejszą analizę konstrukcji wprowadzonego obecnie 
pojęcia, którą przeprowadzono już gdzie indziej21, zostanie ono zdefiniowane na 
potrzeby niniejszego artykułu jako: 

– określona instytucja prawna (na którą składa się jeden lub więcej funk-
cjonalnie powiązanych formantów22 ustawodawczych – przepisów prawa pozy-
tywnego – oraz formantów orzeczniczych, tj. mających de facto lub de iure moc 
prawotwórczą precedensowych orzeczeń sądowych lub utrwalonych linii orzecz-
niczych); 

– wywodząca się z wcześniejszego ustroju społeczno-gospodarczego i poli-
tycznego; 

– której wprowadzenie, w okresie panowania tego ustroju, nie było czysto 
przypadkowe, lecz celowe (tj. instytucja pełniła określoną funkcję społeczną, 
służebną wobec tego ustroju lub jego praktyki); 

– która przetrwała pomimo transformacji ustrojowej bądź w sposób całkowi-
cie niezmieniony (identyczne brzmienie przepisów, powoływanie się na te same 
precedensowe orzeczenia), bądź w sposób zmodyfikowany, ale jednak pozwala-
jący na stwierdzenie tożsamości tej instytucji (np. nowe przepisy, ale zawierające 
tę samą lub zbliżoną treść normatywną, albo przepisy poddane nowelizacji, jed-
nakże z zachowaniem odrębności i tożsamości danej instytucji prawnej wzglę-
dem pokrewnych lub zbliżonych instytucji prawnych);

– która jest, pomimo transformacji, stosowana w praktyce obrotu.

Poszczególne elementy definicji reliktu prawnego wymagają krótkiego 
komentarza. I tak, odnosząc się do pierwszego elementu, należy wskazać, że pod 
pojęciem reliktu prawnego będą rozumiane przede wszystkim takie instytucje 
prawne, jak prawa rzeczowe czy umowy nazwane, ale także klauzule generalne 
czy inne instytucje prawne, pod warunkiem, że dają się one funkcjonalnie wyod-
rębnić spośród materiału normatywnego. 

19 H. Collins, Marxism and Law, Oxford–New york 1988, s. 52–55. 
20 K. Renner, The Institutions of Private Law and their Social Functions, London–Boston 

1976. 
21 R. Mańko, Legal Survivals…, passim; R. Mańko, Relikty w kulturze prawnej…, s. 207–209.
22 Pojęcie formantów i sposób jego używania w niniejszym artykule zostaną omówione dalej 

(zob. przypis 23). 
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Od strony ontologicznej istota reliktu prawnego zostaje zasadniczo spro-
wadzona do formantów23 ustawowych (tj. przepisów prawa stanowionego) oraz 
orzeczniczych (tj. poglądów prawnych zawartych w orzeczeniach precedenso-
wych lub utrwalonych liniach orzeczniczych)24. Jest przy tym obojętne, w jaki 
sposób dana kultura prawna postrzega miejsce orzeczeń sądowych w katalogu 
źródeł prawa; liczy się ich rzeczywisty wpływ na treść prawa operatywnego25. 

Drugi element zaproponowanej definicji reliktu prawnego ma charakter czy-
sto chronologiczny (i zarazem formalny) – dana instytucja prawna może zostać 
uznana za relikt określonej epoki, jeżeli została wprowadzona do systemu prawa 
pozytywnego w tym właśnie okresie, a zatem jeżeli np. pojawiła się wówczas 
w Kodeksie cywilnym. Odrębność danej instytucji od instytucji jej pokrewnych, 
np. odrębność użytkowania wieczystego (zob. dalej, punkt 3.4) od prawa zabu-
dowy, prawa dzierżawy wieczystej czy emfiteuzy wynika po części z kryterium 
formalnego (nowe prawo zastąpiło stare z woli ustawodawcy26), a po części 
materialnego (różnice pomiędzy treścią starego i nowego prawa27).

Trzeci element definicji wprowadza z kolei materialny aspekt związku z daną 
epoką (i panującą wówczas formacją ustrojową). Sama bowiem zbieżność cza-
sowa (drugi element definicji) niekoniecznie oznacza, że geneza danej instytucji 
jest rzeczywiście związana z określoną formacją. Dlatego też do definicji wpro-
wadzono element związku funkcjonalnego. Pojęcie funkcji jest tutaj rozumiane 
szeroko, jako oznaczające zarówno zamierzony cel instytucji prawnej (tj. zamie-

23 Pojęciem formantów – jako najmniejszych jednostek tworzących system prawa operatyw-
nego – posługuję się tu za włoskim komparatystą Rodolfem Sacco – zob.: R. Sacco, Legal For-
mants: A Dynamic Approach to Comparative Law, „American Journal of Comparative Law” 1991, 
t. XXXIX, z. 1 i 2. Przyjmuję przy tym na potrzeby niniejszego artykułu, że formantowi ustawo-
dawczemu w rozumieniu Sacco odpowiada przepis prawa, a nie norma prawna zrekonstruowana 
na podstawie przepisu. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto zatem roboczo podstawowe 
założenie derywacyjnej teorii wykładni kategorialnie odróżniającej przepisy prawne od norm 
prawnych. Por. do dziś aktualną konfrontację obu teorii w pracy: K. Płeszka, T. Gizbert-Studnic-
ki, Dwa ujęcia wykładni. Próba konfrontacji, „ZNUJ – Prace z Nauk Politycznych” 1984, z. 20.

24 Możliwe jest także przetrwanie reliktu prawnego jedynie w sferze utrwalonej linii orzecz-
nictwa i to pomimo uchylenia danego przepisu. Przykładem takiego „ukrytego reliktu prawnego” 
jest dyskrecjonalna władza sądu w zakresie uwzględnienia biegu przedawnienia roszczenia. Choć 
przepis statuujący taką kompetencję organu stosującego prawo (art. 117 § 3 k.c.) został uchylony 
w 1990 r., to jednak w orzecznictwie SN „dotworzono” stosowną normę, opierając się na art. 5 k.c. 
Zob. szerzej: R. Mańko, Relikty w kulturze prawnej…, s. 215–216. 

25 Rozróżnienie na prawo stanowione (treść promulgowanych przepisów prawa, które uważa 
się za obowiązujące w danym miejscu i czasie) oraz prawo operatywne (rozumiane jako normy 
prawne rzeczywiście stosowane przez sądy) przyjmuję za Jerzym Wróblewskim (J. Wróblewski, 
Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988). 

26 Por.: J. Winiarz, Prawo użytkowania wieczystego, Warszawa 1970, s. 67–72. 
27 Pozostając przy prawie użytkowania wieczystego, jego odrębności od pokrewnych insty-

tucji prawnych można w szczególności upatrywać na łączeniu w sobie elementów prawa cywilne-
go i administracyjnego, jak i na jego szczególnym statusie pomiędzy prawem własności a prawami 
rzeczowymi ograniczonymi. 
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rzony przez ustawodawcę historycznego lub jego politycznych mocodawców), 
jak i rzeczywistą funkcję (rolę), jaką dana instytucja pełniła w przedmiotowym 
okresie28, nawet wbrew pierwotnym założeniom29. Przykładowo, umowa kontrak-
tacji, wprowadzono do kodeksu cywilnego w 1964 r. miała na celu i rzeczywiście 
pełniła funkcję powiązania rolników indywidualnych z systemem gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej30. Należy jednak podkreślić, że prawo pełni nie tylko 
funkcje regulacyjne (wpływania na zachowania ludzi i ich grup), ale także funk-
cje symboliczne czy też ideologiczne (wpływania na świadomość społeczną)31. 
Stąd też np. można uznać, że wprowadzenie klauzuli generalnej pochodzenia 
radzieckiego pełniło m.in. funkcje symboliczno-ideologiczne32. 

Czwarty element definicji reliktu prawnego ma znów charakter formalny, 
zakłada bowiem, że analizowana instytucja prawna w dalszym ciągu stanowi 
część prawa pozytywnego. Możliwe są przy tym trzy odmienne sytuacje. Pierw-
sza polega na tym, że przepisy tworzące daną instytucję pozostały niezmienione. 
Jest to sytuacja niebudząca wątpliwości. Druga sytuacja polega na tym, że prze-
pisy tworzące daną instytucję zostały wprawdzie uchylone, lecz zastąpiły je inne 
przepisy odpowiadające z grubsza treści normatywnej przepisów uchylonych, np. 
w sytuacji, gdy stary kodeks cywilny został uchylony, a zastąpił go nowy kodeks, 
zawierający tę samą umowę nazwaną czy prawo rzeczowe w niemal niezmienio-
nej formie33. 

Trzecia sytuacja polega z kolei na tym, że przepisy tworzące daną instytucję 
uległy zmianie bądź to w wyniku wydania nowych przepisów, które zastąpiły 
stare, ale zawierają istotne modyfikacje, bądź to w wyniku stosownej noweliza-
cji, bądź też w wyniku interwencji sądu konstytucyjnego, który określone prze-
pisy uznał za niekonstytucyjne. Trzeci wypadek jest o tyle trudny analitycznie, 
że powstaje zagadnienie odgraniczenia od siebie sytuacji tożsamości instytucji 
prawnej (pomimo jej zmian) od sytuacji, gdy instytucja w rzeczywistości prze-

28 Przyjęte w niniejszej pracy podejście w odniesieniu do pojęcia funkcji należałoby określić, 
posługując się terminologią amerykańskiego filozofa prawa Briana Tamanahy mianem „realizm 
funkcjonalny” ( functional realism). Zob.: B. Z. Tamanaha, Realistic Socio-Legal Theory: Prag-
matism and a Social Theory of Law, Oxford 1997, s. 105–107. Szerzej o pojmowaniu funkcjonal-
ności w kontekście reliktów prawnych zob.: R. Mańko, Legal Survivals…, s. 22–24. 

29 D. Šulmane, Versatility of Effects of Legal Provisions, [w:] The Quality of Legal Acts and 
Its Importance in Contemporary Legal Space, red. J. Rozenfelds, Riga 2012, s. 438–439. 

30 Zob.: dalej, punkt 3.6. 
31 W. Voermans, Concern about the Quality of EU Legislation: What Kind of Problem, by 

What Kind of Means?, „Erasmus Law Review” 2009, t. II, z. 1, s. 62; R. Mańko, Quality of Legisla-
tion Following a Transition from Really Existing Socialism to Capitalism: A Case Study of General 
Clauses in Polish Private Law, [w:] The Quality of Legal Acts and Its Importance in Contemporary 
Legal Space, red. J. Rozenfelds, Riga 2012, s. 541; R. Mańko, Koncepcja interpelacji ideologicznej 
a krytyczny dyskurs o prawie, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2014, nr 1 (8). 

32 R. Mańko, Quality of Legislation…, s. 552–553. 
33 W tej sytuacji ciągłość reliktu prawnego będzie miała miejsce w sferze norm prawnych, 

zakodowanych w odmiennych przepisach niż pierwotne. 
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stała istnieć i nie może być już mowy o ciągłości pomimo zachowania dawnej 
nazwy. 

Wydaje się, że o tożsamości instytucji prawnej można mówić poprzez odwo-
łanie się do jej istoty (essentia) czy też rdzenia, którą należy określić w zależności 
od natury instytucji prawnej oraz uwarunkowań systemowych (miejsca instytucji 
w systemie prawa)34. A zatem na istotę prawa rzeczowego będzie się składać 
rdzeń uprawnień podmiotu tego prawa, na istotę umowy nazwanej – podstawowe 
prawa i obowiązki jej stron itd. Uznanie jednak, że chodzi o relikt prawny, nie 
będzie w takim wypadku oczywiste i będzie wymagać pogłębionej analizy tre-
ści przepisów, funkcji społeczno-gospodarczej badanej instytucji prawnej, jak 
też nastawienia praktyki prawniczej. Ten ostatni czynnik pozwoli np. potwier-
dzić ciągłość pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu epoki 
socjalistycznej a prawami istniejącymi w obrocie obecnie, pomimo kilkakrotnej 
zmiany nazwy omawianego prawa rzeczowego oraz wielokrotnej nowelizacji 
przepisów je regulujących35. 

Piąty element definicji reliktu prawnego oznacza, że linia graniczna oddziela-
jąca relikty prawne od tych instytucji prawnych, które nie przetrwały, jest wyzna-
czana przez praktykę prawniczą. Inaczej rzecz ujmując, przyjęto, że jeżeli sądy 
nie rozstrzygają spraw, opierając się na danym przepisie prawa lub zespole takich 
przepisów, uczestnicy obrotu zaś nie korzystają z danej instytucji w celu ure-
gulowania swoich stosunków cywilnoprawnych, to należy przyjąć, że przepisy 
składające się na analizowaną instytucję nie stanowią reliktu prawnego36, nawet 
jeżeli nie zostały wyraźnie derogowane z porządku prawnego37. Z drugiej strony, 
jeżeli dana instytucja w dalszym ciągu jest wykorzystywana w praktyce obrotu, 
to stanowi ona eo ipso relikt prawny, nawet jeżeli funkcja społeczna analizowanej 

34 Zob. szerzej: R. Mańko, Legal Survivals…, s. 25–26. 
35 Idzie np. o to, że spółdzielcze prawo do lokalu o charakterze ius in rem, nabyte pod rzą-

dami ustawy spółdzielczej z 1961 r., jest traktowane w obrocie jako spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu pod rządami aktualnie obowiązującej ustawy. Będące przedmiotem obrotu prawo 
rzeczowe jest wszak samo w sobie wytworem instytucjonalnego subświata prawa, wobec czego 
przyjmując wewnętrzny punkt widzenia tego subświata możemy wypowiadać sądy ontologiczne 
o istnieniu bądź nieistnieniu albo też tożsamości bądź jej braku wytworzonych przez ten subświat 
przedmiotów obrotu, jakimi są np. prawa rzeczowe. Jak bowiem pisał swego czasu Artur Kozak, 
wypowiedzi prawników dotyczące zjawisk prawnych są wypowiedziami o istnieniu, a nie o zna-
czeniu (A. Kozak, Myślenie analityczne w prawie i nauce prawa, Wrocław 2010, s. 84). 

36 Czy też stanowią one „relikt pozorny”, istniejący jedynie w sferze przepisów prawnych 
(R. Mańko, Relikty w kulturze prawnej…, s. 212–215). Przykładami takich reliktów pozornych 
są użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (wciąż uregulowane w k.c.) czy też kom-
petencja Prokuratora Generalnego do wnoszenia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym 
(będąca reliktem dawnej rewizji nadzwyczajnej w sprawach cywilnych), z której to kompetencji 
Prokurator Generalny od wielu lat nie korzysta.

37 Nie zajmuję przy tym stanowiska na temat walidacyjnych konsekwencji niestosowania da-
nego przepisu prawa w postaci tzw. desuetudo. Wyłączenie spod zakresu analizy przepisów prawa 
niestosowanych w praktyce obrotu ma tu jedynie na celu delimitację obszaru badań. 
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instytucji uległa zmianie, niekiedy wręcz głębokiej, np. ze względu na zmianę 
wykładni operatywnej przepisów składających się na daną instytucję.

3. PRZYKŁADY RELIKTÓW PRAWNYCH EPOKI SOCJALIZMU 
REALNEGO W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM

3.1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Prima facie mogłoby się wydawać, że wszelkie instytucje prawne, które 
nie tylko zostały wprowadzone w okresie socjalizmu realnego, ale wręcz były 
względem niego w szczególny sposób funkcjonalne, gdyż zostały zaprojekto-
wane celowo z myślą o socjalistycznym porządku prawnym w Polsce lub stały 
się przedmiotem przeszczepu z prawa radzieckiego – powinny były zostać usu-
nięte po roku 1989. Taki pogląd można by opierać na założeniu, że tego rodzaju 
instytucje prawne utraciły jakiekolwiek znaczenie w nowym ustroju albo że 
nawet mogłyby podważać jego skuteczność, ponieważ, zgodnie z dominującym 
poglądem, okres socjalizmu realnego miałby stanowić „zaćmienie” (blackout) 
polskiej historii prawa38. Nawet jeśli takie intuicyjne rozumowanie sprawdza się 
w odniesieniu do wielu instytucji prawa prywatnego, pewna liczba innych insty-
tucji, równie funkcjonalnych w ustroju socjalizmu realnego, nie została usunięta 
z porządku prawnego zmodyfikowanego w następstwie transformacji politycznej 
i społeczno-gospodarczej. Przykłady takich właśnie instytucji będą przedmiotem 
poniższej analizy. 

Karl Renner w swojej monografii poświęconej funkcjom społecznym insty-
tucji prawa prywatnego postawił tezę, że instytucje prawne, powołane do życia 
w warunkach wcześniejszego ustroju społeczno-gospodarczego ulegają dostoso-
waniu do nowych warunków nie poprzez zmianę ich treści normatywnej („formy 
prawnej”), ale poprzez zmianę ich funkcji społecznych, tj. rzeczywistej roli 
w obrocie gospodarczym39. Renner analizował przemiany, jakim uległy w okre-
sie pomiędzy uchwaleniem ABGB a początkiem XX w. funkcje takich instytucji 
prawnych, jak własność i umowa najmu. Odwołując się do danych dotyczących 

38 Termin „blackout” został wprowadzony w tym kontekście przez Tomasza Giaro, który 
poddał krytyce tego rodzaju stereotypowe podejście do kultury prawnej epoki socjalizmu realne-
go – zob.: T. Giaro, Some Prejudices about the Legal Tradition of Eastern Europe, [w:] Comparati-
ve Law in Eastern and Central Europe, red. B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. Bauknecht, Newcastle 
upon Tyne 2013, s. 45. Por. krytykę dominującej metanarracji o prawie epoki socjalizmu realnego 
w pracy: R. Mańko, Weeds in the Gardens of Justice? The Survival of Hyperpositivism in Polish 
Legal Culture as Symptom/Sinthome, „Pólemos: Journal of Law, Literature and Culture” 2013, 
t. VII, z. 2. 

39 K. Renner, The Institutions of Private Law…, s. 76. 
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życia gospodarczego, Renner bronił poglądu, że pomimo braku zmiany brzmie-
nia przepisów (a zatem w sytuacji, gdy treść normatywna stanowiła constans), 
zmianie uległa funkcja społeczno-gospodarcza analizowanych instytucji. 

Jednym z celów niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy 
tezy Rennera wytrzymały próbę czasu, a w szczególności, czy ciągłość wybra-
nych instytucji prawa prywatnego w okresie po 1989 r. może zostać wyjaśniona 
poprzez odwołanie się do Rennerowskiej siatki pojęciowej. W tym celu każdy 
z reliktów prawnych, omówionych poniżej, zostanie przeanalizowany pod kątem 
jego funkcji społecznej i jej zmian związanych z transformacją ustrojową. 

Artykuł podda analizie pięć reliktów prawnych: dwie klauzule generalne 
– zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie 
(prawa lub rzeczy); dwa prawa rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu oraz prawo użytkowania wieczystego; jedną umową nazwaną – kontrak-
tację. Każdy z pięciu wymienionych reliktów prawnych został wprowadzony 
do polskiego prawa prywatnego w czasie realnego socjalizmu i spełniał w tym 
ustroju określoną funkcję. Niemniej jednak po transformacji ustrojowej instytu-
cje te zostały w prawie prywatnym utrzymane. Jak już wskazano wyżej, celem 
artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób stało się możliwe, 
by wskazane relikty prawne przetrwały pomimo transformacji, co może pozwolić 
na wyciągnięcie wniosków o charakterze bardziej ogólnym co do ciągłości w pra-
wie, pomimo zmian w jego otoczeniu społeczno-gospodarczym i politycznym. 

3.2. KLAUZULA GENERALNA ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

3.2.1. Ramy prawne 

Zasady współżycia społecznego wywodzą się z prawa radzieckiego, 
gdzie znane były jako „zasady współżycia socjalistycznego” (принципы 
социалистического общежития)40. Ich genezy należy dopatrywać się w kon-
cepcjach W. I. Lenina, wyłuszczonych w pracy Państwo i rewolucja, wedle 
których po przejściu społeczeństwa socjalistycznego w społeczeństwo komu-
nistyczne prawo zostanie zastąpione właśnie przez zasady współżycia społecz-
nego41. W prawie radzieckim zasady współżycia występowały zarówno w prawie 

40 Odwołanie do „zasad współżycia socjalistycznego” znajdowało się w Konstytucji ZSRR 
z 1936 r., a także w powojennym projekcie k.c. ZSRR (o czym wspomina G. Ajani, Le fonti non 
scritte nel diritto dei paesi socialisti, Milano 1985, s. 81, przypis 17), a następnie w Zasadach 
ustawodawstwa cywilnego ZSRR i republik związkowych z 1961 r. Por.: R. Mańko, Quality of 
Legislation…, s. 543; R. Mańko, „We Do Not Recognise Anything ‘Private’”: Public Interest and 
Private Law under the Socialist Legal Tradition and Beyond, [w:] Private Interest and Public 
Interest in European Legal Tradition, red. B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, M. Szpa-
nowska, K. Wasyliszyn, Olsztyn 2015, s. 36–37. 

41 W. I. Lenin, Państwo a rewolucja. Nauka marksizmu o państwie a zadania proletariatu 
w Rewolucji, [w:] W. I. Lenin, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1955, s. 133 i n., w szczególności 
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konstytucyjnym, jak i w prawie cywilnym. Klauzulę generalną „zasad współ-
życia społecznego” wprowadzono do prawa polskiego w roku 195042, a od roku 
196443 wyparła ona tradycyjne klauzule generalne, takie jak „dobra wiara”, 
„dobre obyczaje” czy „słuszność”. 

Ramy prawne rozpatrywanego reliktu prawnego obejmują nie tylko wiele 
przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności jego art. 5, w którym ujęto zakaz 
nadużycia prawa podmiotowego, ale również utrwalone orzecznictwo, określa-
jące „proceduralne”44 aspekty powoływania się na zasady współżycia społecz-
nego w poszczególnych rodzajach spraw. Pod pojęciem zasad „proceduralnych” 
posługiwania się omawianą klauzulą generalną rozumiane są tu sformułowane 
w orzecznictwie SN45 zasady dotyczące np. działów prawa, do których klauzula 
ma zastosowanie (np. dopuszczalność powoływania się na zasady współżycia 
w sprawach o zachowek46, a niedopuszczalność powoływania się na nie w spra-
wach z zakresu ubezpieczeń społecznych47), wymóg uwzględniania całokształtu 
okoliczności danego wypadku, a nie tylko wybranych jego aspektów48, „zasadę 
czystych rąk”49 czy też założenie, że zasady stanowią „tarczę”, a nie „miecz”, 

s. 198 („reguły współżycia”) i s. 204 („zasadnicze normy współżycia”). Por.: R. Mańko, Quality 
of Legislation…, s. 543. 

42 Zob.: art. 3, 41, 47 i 82 p.o.p.c. z 1950 r.
43 Zob. w szczególności: art. 5, 56, 58 § 2, 65 § 1, 140 k.c. 
44 Nie chodzi tu oczywiście o zasady prawa cywilnego procesowego w ścisłym znaczeniu 

tego słowa. 
45 Interesującym przedmiotem analizy prawnoporównawczej, której ze względu na ramy ni-

niejszego artykułu w nim nie dokonano, byłoby porównanie zasad sformułowanych w orzecznic-
twie SN z analogicznymi zasadami posługiwania się np. klauzulą Treu und Glauben. 

46 Leading case w tej dziedzinie pozostaje uchwała SN z 19.05.1981 r., sygn. akt III CZP 
18/81, LEX 2666, ostatnio cytowana np. w wyroku SN z 7.04.2004 r., sygn. akt IV CK 215/03, LEX 
152889; wyrok SA w Warszawie z 9.09.2009 r., sygn. akt VI ACa 286/09, LEX 1120244; wyrok SA 
w Szczecinie z 22.04.2009 r., sygn. akt I ACa 459/08, LEX 550912. 

47 Wyrok SN z 19.06.1986 r., sygn. akt II URN 96/86 – cytowany ostatnio w wyroku SN 
z 23.10.2006 r., sygn. akt I UK 128/06, LEX 221705 oraz wyrok SN z 2.12.2009 r., sygn. akt I UK 
174/09, LEX 585709. 

48 Zob. np.: orzeczenia przywołane w wyroku SN z 20.01.2011 r., sygn. akt I PK 135/10, LEX 
794776. 

49 Na przykład w wyroku SN z 20.01.2011 r., sygn. akt II I PK 135/10, LEX 794776, przywo-
łano, na poparcie tezy o zasadzie czystych rąk, wiele orzeczeń z lat 1957–1976, jak też orzeczeń 
zapadłych po 1989 r. Spośród orzeczeń z okresu PRL przywołano orzeczenia SN: z 13.05.1957 r., 
sygn. akt II II CR 343/57, LEX 178051; z 13.01.1960 r., sygn. akt II II CR 1013/59, LEX 115388; 
z 11.09.1961 r., I CR 693/61, LEX 105707; z 6.04.1963 r., III CR 117/62, „Państwo i Prawo” 1964, 
nr 4; z 29.01.1964 r., sygn. akt II III CR 344/63, LEX 105536; z 8.05.1973 r., sygn. akt II I PR 90/73, 
LEX 12264; z 29.01.1975 r., sygn. akt II III PRN 67/74, LEX 12321; z 30.01.1976 r., sygn. akt II 
I PRN 52/75, LEX 13460. Ponadto SN powołał się na szereg orzeczeń zapadłych po roku 1989, 
co tylko spotęgowało wrażenie ciągłości sądowego dyskursu prawniczego dotyczącego klauzuli 
generalnej zasad współżycia społecznego. 
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a zatem nie mogą stanowić podstaw uprawnień o trwałym charakterze i nie mają 
charakteru nadrzędnego nad innymi normami prawnymi50. 

3.2.2. Funkcja społeczna w okresie PRL 

Funkcja społeczna klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego prze-
szła znamienną ewolucję w okresie realnego socjalizmu. Opierając się na anali-
zie orzecznictwa, można wyodrębnić dwa okresy jej stosowania. W pierwszym 
okresie, obejmującym przede wszystkim lata pięćdziesiąte, sądowa wykładnia 
i stosowanie omawianej klauzuli były traktowane jako qaestio iuris. Sądy pro-
klamowały na jej podstawie skonkretyzowane, poszczególne zasady współżycia 
społecznego, a nawet określały ich datę wejścia w życie. Odwołania do klauzuli 
pełniły zarówno funkcję korekcyjną (odmowa stosowania obowiązujących for-
malnie przepisów, sprzecznych z nowym ustrojem)51, jak i otwarcie prawotwór-
czą52. Doktryna rozpoczęła proces katalogowania zasad współżycia społecznego. 
Można stwierdzić, że trwał wówczas proces budowania „wewnętrznego systemu” 
omawianej klauzuli (inneres System)53, pełniła ona funkcję „ustnika”54, tj. narzę-
dzia pozwalającego sądom na tworzenie nowych treści normatywnych.

Po kodyfikacji prawa cywilnego w 1964 r. – uwzględniającej w szerokim 
zakresie zmiany ustrojowe – sądy zaprzestały posługiwania się zasadami współ-
życia społecznego w celu odmowy stosowania formalnie nadal obowiązujących 

50 Zob. np. postanowienie SN z 2.06.2011 r., sygn. akt I CSK 520/10, LEX nr 1129076, w któ-
rym powołano się na uchwałę SN (7 sędziów) z 19.04.1971 r., sygn. akt III PRN 7/71, LEX 527259. 

51 G. Ajani, Le fonti non scritte…, s. 82; A. Stawarska-Rippel, O klauzulach generalnych 
w pierwszych latach Polski Ludowej słów kilka, „Miscellanea Iuridica” 2005, t. VI, s. 126–129; 
R. Mańko, Quality of Legislation…, s. 545. Zob. np. orzeczenia SN: z 11.12.1951 r., sygn. akt C 
1573/51, LEX 207385; z 18.06.1954 r., sygn. akt I CZ 730/54, LEX 118473. 

52 Zob. np. orzeczenie SN z 13.12.1952 r., sygn. akt C 1208/52, LEX 117610, gdzie nie tylko 
sformułowano abstrakcyjnie ujętą, konkretną zasadę współżycia społecznego, ale nawet określo-
no termin jej wejścia w życie. Inne przykłady sądowego prawotwórstwa opartego na zasadach 
współżycia to np. orzeczenie SN z 9.02.1952 r., sygn. akt C 1270/51, gdzie SN orzekł, że osoba 
fizyczna nie może żądać od j.g.u. czynszu najmu, który byłby znacząco wyższy niż czynsz płatny 
przez tę j.g.u. na rzecz innej j.g.u.; orzeczenie SN z 7.11.1950 r., sygn. akt C 162/50, LEX 117060, 
gdzie SN sformułował ogólny zakaz bezpłatnych praktyk i staży.

53 Pod pojęciem wewnętrznego systemu klauzuli rozumie się, w nauce niemieckiej i holen-
derskiej, zbiór generalnych i abstrakcyjnych norm prawnych indukcyjnie wywiedzionych przez 
orzecznictwo i doktrynę z klauzuli generalnej. Zob.: S. Whittaker, R. Zimmermann, Good Faith 
in European Contract Law: Surveying the Legal Landscape, [w:] Good Faith in European Con-
tract Law, red. S. Whittaker, R. Zimmermann, Oxford 2000, s. 23 i n.; P. Schlechtriem, The Func-
tions of General Clauses, Exemplified by Regarding Germanic Laws and Dutch Law, [w:] General 
Clauses and Standards in European Contract Law, red. S. Grundmann, D. Mazeaud, The Hague 
2006, s. 43–47; M. W. Hesselink, The Concept of Good Faith, [w:] Towards a European Civil 
Code, red. A. Hartkamp i in., wyd. 4, Alphen aan de Rijn 2010, s. 623–624. 

54 Ang. mouthpiece – metaforę zaproponował, w odniesieniu do klauzuli generalnej dobrej 
wiary, holenderski cywilista Martijn Hesselink (zob.: M. W. Hesselink, The Concept of Good 
Faith…, s. 645). 
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przepisów prawa przedwojennego lub w celu proklamowania nowych norm praw-
nych. Zamiast tego zasady współżycia stały się „klapą bezpieczeństwa”, jak ujął 
to swego czasu A. Stelmachowski55, a zatem środkiem służącym do korygowa-
nia rozstrzygnięć w nietypowych przypadkach, bez formułowania uogólnień 
dotyczących treści samych zasad. Zapanowało podejście „sytuacjonistyczne” do 
zasad, co wykluczyło budowanie przez orzecznictwo i doktrynę „wewnętrznego 
systemu” klauzuli generalnej56. 

Sąd Najwyższy wyraźnie przesądził w 1967 r., że zasady współżycia mogą 
być powoływane jedynie do korekty rozstrzygnięcia w wypadkach nietypo-
wych57, a w 1973 r. dodał, że niedopuszczalne jest tworzenie na podstawie tej 
klauzuli generalnej prawa sędziowskiego58. Tę zmianę linii orzeczniczej w sto-
sunku do praktyki lat pięćdziesiątych można wyjaśnić, odwołując się do dycho-
tomii queastio iuris – quaestio facti. W tej optyce kwestia zgodności określonych 
stanów rzeczy z klauzulą przestała być uważana za quaestio iuris, a stała się 
czystą quaestio facti, której rozstrzygnięcie powierzono sądowi faktu, a nie 
sądowi prawa59. Ta niewątpliwa zmiana funkcji społecznej omawianej klauzuli 
pozwoliła jej bezpiecznie przetrwać transformację ustrojową, gdyż treść roz-
strzygnięć Sądu Najwyższego (pomijając lata pięćdziesiąte) była formułowana 
na tak wysokim poziomie abstrakcji (np. przywołane wyżej zasada czystych 
rąk, zasada oceny całokształtu okoliczności itp.), że trudno byłoby dopatrywać 
się w tymże orzecznictwie treści typowo socjalistycznych, które kolidowałyby 
z nowym ustrojem państw po transformacji. Za prezentowaną tu tezą przemawia 
fakt ciągłego odwoływania się do orzecznictwa sprzed 1989 r., dotyczącego zasad 
współżycia społecznego, we współczesnym orzecznictwie Sądu Najwyższego. 

Oprócz zmiany formalnej funkcji klauzuli (z „ustnika” w „klapę bezpie-
czeństwa”) należy także odnotować zmianę jej funkcji materialnej. Idzie o to, 
że w początkowym okresie swego obowiązywania omawiana klauzula była 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego odczytywana jako wskazówka nakazująca 
przyjmowanie prymatu interesu społecznego i państwowego nad interesem pry-
watnym60. Tego rodzaju rozumienie klauzuli niewątpliwie zanikło po roku 1989.

55 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 120. 
56 In abstracto należy podkreślić, że podejście sytuacjonistycznie nie wyklucza podejścia 

normatywistycznego, tzn. jedna i ta sama klauzula generalna może być zarówno „wentylem bez-
pieczeństwa” (aspekt sytuacjonistyczny), jak i „ustnikiem”, czyli normą kompetencyjną, pozwala-
jącą sędziom budować system prawa słusznościowego (aspekt normatywistyczny). Rzecz jednak 
w tym, że w polskich warunkach nastąpiła w tym względzie znamienna ewolucja i odejście od 
budowania systemu sformalizowanego prawa słusznościowego opartego na klauzuli. 

57 Wyrok SN z 28.11.1967 r., sygn. akt I PR 415/67, LEX 4615. 
58 Uchwała SN z 17.01.1974 r., sygn. akt III PZP 34/73, LEX 15390. 
59 R. Mańko, Quality of Legislation…, s. 545–547. 
60 L. Leszczyński, Właściwości posługiwania się klauzulami generalnymi w prawie prywat-

nym. Perspektywa zmiany trendu, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1995, t. IV, z. 3; L. Leszczyń-
ski, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s. 77–78. 
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Oprócz funkcji normatywnych omawiana klauzula pełniła, w szczególności 
bezpośrednio po jej wprowadzeniu do systemu prawnego, funkcje symboliczno-
-ideologiczne. Klauzulę generalną zasad współżycia społecznego ukazywano 
bowiem w literaturze i orzecznictwie jako emanację moralności socjalistycznej 
oraz ideologii marksistowsko-leninowskiej i przeciwstawiano ją tradycyjnym 
klauzulom generalnym, określanym jako burżuazyjne61. Wydaje się, że ta funk-
cja, jaskrawo widoczna w latach pięćdziesiątych, ulegała stopniowemu osłabieniu 
wraz z upływem czasu, co pozwoliło na przykład, już roku 1970 J. Wróblew-
skiemu uznać ją za przejaw ogólniejszego zjawiska słuszności w prawie, tym 
samym niepomiernie osłabiając symboliczną moc jej Leninowskiej genealogii62. 

3.2.3. Funkcja społeczna po transformacji 

Po transformacji nie nastąpiły zasadnicze zmiany w funkcji społecznej oma-
wianej klauzuli generalnej. W dalszym ciągu pełni ona funkcję „klapy bezpieczeń-
stwa”, a jej wykładnia i stosowanie stanowią questio facti, a nie quaestio iuris. 
Wypracowane w orzecznictwie okresu PRL zasady „proceduralne” posługiwania 
się klauzulą (omówione w punkcie 3.2.1. powyżej) nie uległy zasadniczej zmianie. 

Odnosząc się do funkcji symboliczno-ideologicznych, pełnionych przez 
zasady współżycia społecznego w okresie PRL, należy przyjąć, że klauzula ta nie 
pełni już tego rodzaju funkcji, lecz jedynie funkcje czysto normatywne. Dowo-
dzą tego liczne wypowiedzi doktryny i orzecznictwa, w których podkreśla się 
zerwanie z wcześniejszą aksjologią klauzuli63. 

Podsumowując rozważania o funkcji społecznej zasad współżycia społecz-
nego przed i po transformacji, należy podkreślić, że zmiana jej funkcji nastą-
piła w praktyce w latach sześćdziesiątych XX w. Rok 1989 nie stanowi w tym 
względzie istotnej cezury, o czym świadczy przywoływana już ciągłość odwołań 
do orzecznictwa z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Niewątpli-
wie, ciągłość taką umożliwiła specyfika posługiwania się omawianą klauzulą 
w orzecznictwie sądowym, gdzie ustalenie treści zasad współżycia następuje 
jedynie a casu ad casum, a nie w sposób uogólniony. 

3.3. KLAUZULA GENERALNA SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO 
PRZEZNACZENIA

3.3.1. Ramy prawne

Klauzulę generalną „społeczno-gospodarczego przeznaczenia” wprowa-
dzono do prawa polskiego po raz pierwszy w roku 1946 (jako „społeczne prze-

61 Zob. np.: S. Szer, Prawo cywilne: część ogólna, wyd. 2, Warszawa 1962, s. 25. 
62 J. Wróblewski, Słuszność w systemie prawa polskiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny 

i Społeczny” 1970, t. XXXII, z. 1. 
63 Zob. np.: orzeczenie SN z 2.06.2011 r., sygn. akt I CSK 520/10, LEX 1129076. 
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znaczenie”), następnie usunięto ją w roku 1950, by przywrócić ją w roku 1964 
w nowo uchwalonym kodeksie cywilnym64. Klauzula ta pochodzi z prawa radziec-
kiego (социально-хозяйственнoe назначение), gdzie po raz pierwszy pojawiła 
się w art. 1 Kodeksu cywilnego RFSRR z roku 192265. Jak wskazał Ludowy 
Komisarz Sprawiedliwości Piotr Stuczka, klauzula społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia cywilnych praw podmiotowych miała być „mieczem Damoklesa” 
wiszącym nad prawami kapitalistów w okresie NEP-u66. Choć jej terminologia 
zdradzała inspiracje francuską doktryną cywilistyczną (Saleilles, Duguit, Josse-
rand)67, jej wprowadzenie do kodeksu było niewątpliwie radziecką innowacją68. 
W doktrynie tej podkreślano, że normatywne znaczenie klauzuli oznacza, że 
prawa podmiotowe są nieodłącznie związane z obowiązkami i – w odróżnieniu 
od prawa burżuazyjnego – nie podlegają bezwarunkowej ochronie69.

3.3.2. Funkcja społeczna w okresie PRL

Pierwotnym celem tej klauzuli generalnej było nadanie priorytetu interesowi 
publicznemu nad prywatnym, w szczególności w kontekście gospodarki naka-
zowo-rozdzielczej, jak również wzmocnienie uprzywilejowanej pozycji wła-
sności społecznej70. W jednym z orzeczeń SN omawiana klauzula stała się np. 
podstawą uznania za nieważne nabycie gruntu rolnego przez mieszkańca miasta 
w celach nierolniczych71. 

Ponadto klauzula generalna społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa 
(względnie „rzeczy”) odgrywała, w okresie jej wprowadzenia, doniosłą rolę sym-
boliczno-ideologiczną. Wraz z zasadami współżycia zastąpiła bowiem inne klau-
zule, uznawane za burżuazyjne, którym była przeciwstawiana.

3.3.3. Funkcja społeczna po transformacji

Po roku 1989 klauzula ta przetrwała, jednak jest stosowana przez sądy oględ-
nie, głównie w wypadkach oczywistego konfliktu pomiędzy prawnie chronio-
nym interesem prywatnym a interesem publicznym72. Można więc powiedzieć, 

64 Zob.: art. 5 p.o.p.c. z 1946 r. oraz art. 5, 54, 140, 144, 211, 273 i 354 k.c. z 1964 r. 
65 V. Gsovski, Soviet Civil Law: Private Rights and their Background under the Soviet Re-

gime, t. I: Comparative Survey, Ann Arbor 1948, s. 314.
66 V. Gsovski, Soviet Civil Law…, s. 316. 
67 Por. w tym kontekście: art. 153 III Konstytucji Republiki Weimarskiej. 
68 V. Gsovski, Soviet Civil Law…, s. 317. 
69 Ibidem, s. 319. 
70 Z. Radwański, M. Zieliński, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. I: Pra-

wo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 344. Por.: T. Justyński, Nadużycie 
prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000, s. 114. 

71 Wyrok SN z 30.12.1976 r., sygn. akt III CRN 297/76, LEX 2085.
72 Przykładowo, za niezgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa 

uznał sąd powództwo windykacyjne dotyczące gruntów lotniska Okęcie w Warszawie (wyrok SA 
w Warszawie z 2.02.2009 r., sygn. akt VI ACa 606/08, LEX 530990).
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że funkcja społeczna tego reliktu prawnego pozostała, gdy chodzi o funkcję regu-
lacyjną, i choć jest taka sama w sensie jakościowym, to jednak uległa znacznemu 
ograniczeniu w sensie ilościowym. Jeśli natomiast chodzi o funkcję symboliczno-
-ideologiczną omawianej klauzuli, należy stwierdzić, że odpadła ona całkowicie 
po roku 1989, także ze względu na zmienioną aksjologię konstytucyjną73. 

3.4. PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

3.4.1. Ramy prawne

Prawo użytkowania wieczystego jest sui generis prawem rzeczowym, które 
zostało stworzone74 w okresie realnego socjalizmu (w roku 1961)75 na podstawie 
pewnych inspiracji prawem radzieckim, choć nie można go uznać za transfer 
gotowego wzorca prawnego z ZSRR76. W doktrynie podkreślano, że instytucja 
użytkowania wieczystego ma swoisty charakter, który odróżnia ją od zbliżonych 
instytucji istniejących w innych epokach i systemach prawnych77. Pierwotne ramy 
prawne tej instytucji miały charakter mieszany, łącząc w sobie elementy zarówno 
prawa prywatnego, jak i publicznego78, zwłaszcza że umowa o ustanowienie 
prawa użytkowania wieczystego79 była poprzedzona wydaniem decyzji admini-
stracyjnej80. Po roku 1989, mimo ponawianych prób jego usunięcia (w szczegól-
ności poprzez przekształcenie w prawo własności), prawo to nie zostało zniesione, 
jednak wzmocnieniu uległ jego komponent cywilistyczny (choć nadal jest ono 

73 P. Machnikowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 
wyd. 6, Warszawa 2014, s. 18–19. 

74 Por. wcześniejsze uwagi (punkt 2.2) o tożsamości i odrębności instytucji prawnych po-
mimo rozmaitego między nimi podobieństwa. Należy jeszcze raz powtórzyć, że mniejszy lub 
większy stopień podobieństwa konstrukcyjnego pomiędzy, dajmy na to, użytkowaniem wieczy-
stym a rzymską emphiteusis czy niemieckim Erbbaurecht nie przekreśla odrębności użytkowania 
wieczystego i jego socjalistycznej genezy. 

75 Ustawa z 14.07.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. nr 32, poz. 159). 
Po uchwaleniu k.c. prawo było regulowane dwutorowo – w k.c. oraz w u.g.t. 

76 W prawie radzieckim funkcjonowało prawo zabudowy (право застpойки), będące w isto-
cie reliktem prawnym prawa przedrewolucyjnego, dostosowanym do wymogów gospodarki naka-
zowo-rozdzielczej. Zob.: V. Gsovski, Soviet Civil Law…, s. 580–582.

77 A. W. Rudziński, A Comparative Study of Polish Property Law, [w:] Polish Civil Law, 
t. I, red. D. Lasok, Leiden 1973, s. 70–72; Z. Gawlik, Użytkowanie wieczyste de lege ferenda, [w:] 
Czterdzieści lat kodeksu cywilnego, red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s. 116. 

78 Por.: ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. 
nr 32, poz. 159, z późn. zm.), w szczególności rozdz. 3. zatytułowany „Oddawanie terenów pań-
stwowych w użytkowanie wieczyste, sprzedaż budynków na tych terenach oraz sprzedaż lokali 
w budynkach”. 

79 Por.: art. 234 k.c. odsyłający w tym względzie do przepisów o przeniesieniu własności. 
80 Artykuł 20 u.g.t. 
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regulowane dwutorowo, w Kodeksie cywilnym oraz w publicznoprawnej ustawie 
o gospodarce nieruchomościami81). 

3.4.2. Funkcja społeczna w okresie PRL

Pierwotną funkcją społeczną prawa użytkowania wieczystego w okresie 
PRL było zapewnienie osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym 
stabilnego tytułu prawnego do państwowych gruntów na obszarach zurbanizo-
wanych82, w praktyce na potrzeby budownictwa mieszkaniowego83, jednak bez 
możliwości nabycia przez beneficjenta prawa własności ziemi, która pozostawała 
państwowa. Rozwiązanie takie było podyktowane wolą zachowania i rozszerza-
nia państwowej własności środków produkcji, włączając w to grunty84. Geneza 
prawa użytkowania wieczystego ma więc charakter ideologiczny85, co pozwala 
także wskazać na funkcję symboliczno-ideologiczną omawianej instytucji praw-
nej. Dodatkową funkcją makrospołeczną prawa użytkowania wieczystego było 
dążenie do skłonienia obywateli do finansowania budownictwa mieszkaniowego 
z własnych środków86. Ponadto, oprócz ideologicznego waloru pozostawienia 
prawa własności gruntów w ręku państwa, stan taki pozwalał na skuteczniejsze 
planowanie przestrzenne, co stanowiło dodatkową funkcję społeczną omawianej 
instytucji87.

3.4.3. Funkcja społeczna po transformacji

Po roku 1989 omawiany relikt prawny zachował swą pierwotną funkcję pole-
gającą na umożliwieniu podmiotom prywatnym uzyskanie stabilnego tytułu 

81 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2015 r., poz. 782). 

82 Artykuł 232 § 1 k.c. wyraźnie stanowił, że przedmiotem użytkowania wieczystego mogą 
być: „Grunty stanowiące własność państwową a położone w granicach administracyjnych miast 
lub osiedli oraz grunty państwowe położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta lub osiedla i przekazane do realizacji zadań jego gospodar-
ki[…]”. 

83 J. Winiarz, Prawo użytkowania…, s. 34–35; E. Gniewek, komentarz do art. 232 k.c., 
pkt 1.2, [w:] Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 
2001 (dostęp elektroniczny w bazie LEX nr 8229). Należy jednak podkreślić, że w odróżnieniu od 
innych ustawodawstw państw socjalistycznych, polska regulacja nie ograniczała potencjalnych 
funkcji społecznych prawa użytkowania wieczystego (J. Winiarz, Prawo użytkowania…, s. 34). 
W praktyce, było także wykorzystywane dla potrzeb produkcji rolnej (ibidem, s. 39). 

84 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 163; A. Cisek, K. Górska, [w:] 
Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wyd. 6, Warszawa 2014, s. 454.

85 Z. Gawlik, Użytkowanie wieczyste…, s. 115; Zielona Księga – optymalna wizja Kodeksu 
cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006, s. 69.

86 B. Wierzbowski, O przydatności użytkowania wieczystego, [w:] Honeste vivere… Księga 
pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 618. 

87 J. Winiarz, Prawo użytkowania…, s. 30–33. 
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prawnego do gruntu bez nabywania jego własności i płacenia całej ceny kupna88. 
Funkcja ta uległa jednak rozszerzeniu, albowiem obecnie każda osoba fizyczna 
lub prawna może nabyć prawo użytkowania wieczystego i to nie tylko na obsza-
rach zurbanizowanych, ale także wiejskich, co czyni omawiane prawo bardziej 
elastycznym i szerzej dostępnym zarówno dla potrzeb prywatnych, jak i dla 
celów działalności gospodarczej89. 

Pierwotna funkcja polegająca na ochronie zasobu własności państwowej 
została odrzucona, a jej miejsce zajęła odmienna funkcja społeczna w postaci 
zapewnienia stabilnego dochodu (z opłat rocznych) jednostkom samorządu 
terytorialnego90. Odpadła także funkcja symboliczno-ideologiczna dotycząca 
skupienia w ręku państwa własności środków produkcji (scil. ziemi) zgodnie 
z wymogami ideologii marksizmu-leninizmu.

Podsumowując, można stwierdzić, że prawo użytkowania wieczystego prze-
trwało właśnie dlatego, że jego funkcja społeczna pozostała aktualna w warun-
kach gospodarki rynkowej (chodzi o funkcję polegającą na możliwości nabycia 
przez użytkownika wieczystego stabilnego tytułu prawnego do gruntu, zazwyczaj 
na potrzeby budownictwa mieszkaniowego). Omawiany relikt prawny zawdzię-
cza jednak swą ciągłą popularność temu, że uzyskał on nowe, dodatkowe funkcje 
społeczne, w szczególności z punktu widzenia osób prywatnych i przedsiębior-
ców (mogą oni nabywać prawo do gruntu nie tylko dla potrzeb mieszkaniowych, 
ale także dla celów związanych z działalnością gospodarczą), a także z punktu 
widzenia jednostek samorządu terytorialnego (które mogą traktować ustanowie-
nie prawa użytkowania wieczystego jako źródło stabilnego, corocznego dochodu 
do budżetu danej jednostki, zamiast poprzestawania na jednorazowym zysku ze 
sprzedaży gruntu)91. 

3.5. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

3.5.1. Ramy prawne

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu92 jest ograniczonym prawem 
rzeczowym, które wprowadzono w okresie realnego socjalizmu jako substytut 

88 E. Gniewek, komentarz do art. 232 k.c., pkt 1.3, [w:] Kodeks cywilny… 
89 Por. aktualne brzmienie art. 232 k.c.: A. Cisek, K. Górska, [w:] Kodeks cywilny…, s. 454. 
90 A. Cisek, Użytkowanie wieczyste, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, 

t. IV: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 145; A. Cisek, K. Górska, [w:] 
Kodeks cywilny…, s. 454.

91 Tym bardziej że skumulowany zysk z opłaty rocznej niejednokrotnie przekracza wartość 
rynkową nieruchomości – tak: A. Cisek, Użytkowanie wieczyste…, s. 145. 

92 Nazwa omawianego prawa rzeczowego ulegała zmianom. Było ono określane pierwotnie 
jako „spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych”, następnie 
jako „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych”, 
„własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych, „własnościowe 
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odrębnej własności lokali przysługującej osobom fizycznym93. Zgodnie z zasa-
dami tego prawa rzeczowego budynek stanowi własność spółdzielni, podczas 
gdy poszczególnym spółdzielcom, nawet jeśli w pełni pokryli koszty wybudowa-
nia lokalu, przysługuje jedynie tzw. prawo własnościowe do posiadanego lokalu, 
będące w swej istocie ius in re aliena94. Pierwotne ramy prawne spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu przewidywały wiele ograniczeń w zakresie dys-
ponowania tym składnikiem majątkowym, które zostały stopniowo usunięte po 
roku 1989. Obecnie nie istnieje już możliwość ustanawiania nowych spółdziel-
czych własnościowych praw do lokali, jednakże te, które już zostały ustanowione, 
mogą być zbywane i podlegają dziedziczeniu95. 

Konstrukcja dogmatyczna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
zbliżała je, pod pewnymi względami, do odrębnej własności lokalu – prawo to 
podlegało alienacji inter vivos i mortis causa i podlegało egzekucji96. Niemniej 
jednak, zważywszy, że budynek stanowił własność spółdzielni, a zatem res 
aliena97, omawiane prawo podlegało wielu ograniczeniom. Po pierwsze, jed-
nej osobie fizycznej mogło przysługiwać tylko jedno prawo do lokalu i mogła 
być ona członkiem tylko jednej spółdzielni mieszkaniowej98. W wypadku osób 
pozostających w związku małżeńskim, małżonkom mogło przysługiwać (łącz-
nie) tylko jedno prawo do lokalu99. Wykluczona była sytuacja, w której prawo 

spółdzielcze spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego”, a obecnie nosi nazwę: „spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu”. Pod tą (aktualną) nazwą będzie ono omawiane w niniejszej pracy. 

93 Genezy omawianej instytucji prawnej należy poszukiwać w latach pięćdziesiątych XX 
w. Zob. w szczególności: dekret z 25.06.1954 r. (Dz.U. nr 31, poz. 120); uchwała Rady Ministrów 
nr 269 z 8.05.1954 r. (MP nr A-59, poz. 729); uchwała Rady Ministrów nr 81 z 15.03.1957 r. (MP 
nr 22, poz. 157); uchwała Rady Ministrów nr 60 z 15.03.1958 r. (MP nr 22, poz. 133); uchwa-
ła Rady Ministrów nr 64 z 15.03.1958 r. (MP nr 26, poz. 155); uchwała Rady Ministrów nr 65 
z 15.03.1958 r. (MP nr 26, poz. 156). Ostateczny kształt spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu uzyskało w ustawie z 17.06.1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz.U. nr 12, poz. 161), 
zastąpione po dwóch dekadach przez ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 
nr 30, poz. 210). Rekodyfikacja prawa spółdzielczego w 1982 r. nie zmieniła wiele w konstrukcji 
dogmatycznej omawianej instytucji prawnej (tak: K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. 
Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2010, s. 52–53). 

94 Artykuł 244 § 1 k.c. 
95 Według stanu na 2010 r. wciąż 2,6 mln lokali mieszkalnych stanowiło własność spółdzielni 

mieszkaniowych, a większość spośród nich stanowiła przedmiot spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu (M. Cesarski, Dorobek materialny spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, [w:] 
Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, red. Z. Gotfalski, Warszawa 2011, 
s. 8 i 42). 

96 Ustawa spółdzielcza z 1961 r., art. 147 § 1 zd. 1.
97 Ibidem, art. 147 § 2 zd. 1. Lokal nie stanowił wówczas odrębnej rzeczy w rozumieniu 

kodeksowym. 
98 Ustawa spółdzielcza z 1961 r., art. 136 § 1; Ustawa spółdzielcza z 1982 r., art. 206 § 1. 
99 Ustawa spółdzielcza z 1961 r., art. 138. Nota bene niedopuszczalne było także posiadanie 

więcej niż jednego prawa własności do wyodrębnionego lokalu, a to z mocy art. 29 pkt 3 ustawy 
z 30 stycznia 1959 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn. Dz.U. z 1962 r., nr 47, poz. 227). Por.: R. Strzel-
czyk, Prawo nieruchomości, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 125–126. 
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przysługiwałoby łącznie więcej niż jednej osobie, chyba że małżonkom100. Prawo 
było ściśle powiązane z członkostwem w spółdzielni, a sprzedaż, darowizna 
lub odziedziczenie prawa do lokalu stawało się skuteczne dopiero po przyjęciu 
nabywcy w poczet członków spółdzielni101. Wynajęcie lokalu wymagało zgody 
spółdzielni102. Wreszcie podmiot prawa uczestniczył nie tylko w kosztach utrzy-
mania swego lokalu oraz proporcjonalnie w kosztach utrzymania budynków, 
ale był także obowiązany uczestniczyć w finansowaniu społecznej, kulturalnej 
i edukacyjnej działalności spółdzielni103. 

Po roku 1989 r. ramy prawne spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
uległy charakterystycznej ewolucji. W 1991 r. ustawodawca dopuścił obciąża-
nie tego prawa hipoteką104; w 1994 r. zniesiono zasadę, wedle której jedna osoba 
może posiadać tylko jeden lokal spółdzielczy105, od 2001 r. dopuszczono współ-
posiadanie spółdzielczego prawa106, a także zezwolono, by prawo przysługiwało 
osobie małoletniej107. Orzeczeniem TK z 2001 r. rozdzielono posiadanie prawa 
spółdzielczego z członkostwem w spółdzielni108. 

Pomimo daleko idących przemian ram prawnych spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu można jednak mówić o zachowaniu tożsamości (ciągłości) 
omawianego reliktu prawnego, który współistnieje obecnie z odrębną własnością 
lokali, stanowiąc odmienny tytuł prawny nie tylko na poziomie czysto nominal-
nym (różna nazwa prawa podmiotowego), ale także na poziomie praktycznym. 
Prawo to zakłada bowiem inny sposób zarządzania nieruchomością mieszka-
niową (w budynkach spółdzielczych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych). 
Choć nowe spółdzielcze prawa do lokali nie mogą już być ustanawiane, są one 
szeroko dostępne na rynku nieruchomości, a nabywcy poszukujący mieszkania 

100 Ustawa spółdzielcza z 1961 r., art. 138. 
101 Ustawa spółdzielcza z 1961 r., art. 147 1 zd. 2; art. 150. 
102 Ustawa spółdzielcza z 1982 r., art. 217 § 2. 
103 Ustawa spółdzielcza z 1961 r., art. 208 § 1. Finansowane z tych środków formy działalno-

ści obejmowały m.in. biblioteki, ośrodki kulturalne, kluby, warsztaty hobbystyczne, urządzenia 
sportowe, żłobki, urządzenia dla seniorów itp. Zob. szerzej: T. Janczyk, Spółdzielczość w Polsce 
Ludowej, Warszawa 1980, s. 231–232; I. Drozd-Jaśniewicz, Straty poniesione przez spółdzielczość 
mieszkaniową w Polsce w okresie transformacji, [w:] Historia i przyszłość spółdzielczości miesz-
kaniowej w Polsce, red. Z. Gotfalski, Warszawa 2011, s. 66–67. 

104 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustaw – 
o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo 
lokalowe (Dz.U. nr 115, poz. 496). 

105 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz.U. nr 90, poz. 419). 

106 Wyrok TK z 25.02.1999 r., sygn. akt K 23/98 OTK Zb.Urz. 1999, nr 2, poz. 25; wyrok TK 
z 29.06.2001 r., sygn. akt K 23/00, OTK Zb.Urz. 2001, nr 5, poz. 124.

107 Artykuł 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r., nr 4, 
poz. 27). 

108 Wyrok TK z 21.05.2001 r., sygn. akt SK 15/00, OTK Zb.Urz. 2001, no. 4, item 85; wyrok TK 
z 30.03.2004 r., sygn. akt K 32/03, OTK Zb.Urz. 2004, nr 3A, item 22; wyrok SN z 28.04.2006 r., 
sygn. akt V CSK 42/06, LEX 240585. 
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na rynku wtórnym mają wybór pomiędzy dwoma odrębnymi tytułami prawnymi 
wraz z ich względnymi zaletami i wadami. 

3.5.2. Funkcja społeczna w okresie PRL

W okresie PRL omawiana instytucja prawna pełniła dwie funkcje. Po pierw-
sze, pozwalała ona państwu zachować własność nieruchomości (grunt pozo-
stawał własnością państwową, obciążoną prawem użytkowania wieczystego 
na rzecz spółdzielni mieszkaniowych109, podczas gdy budynki i znajdujące się 
w nich lokale stanowiły własność tychże spółdzielni, pozostających pod kontrolą 
państwa), co pełniło zarówno funkcję gospodarczą, jak i symboliczno-ideolo-
giczną. Osoby fizyczne mogły nabywać jedynie ograniczone prawo rzeczowe 
do lokalu, którego budowę w całości sfinansowały z własnych środków, zamiast 
nabycia odrębnej własności lokalu, jak ma to miejsce we wspólnocie mieszkanio-
wej. Stanowiło to odstępstwo od ustroju spółdzielczości mieszkaniowej w Pol-
sce w okresie przed II wojną światową, w ramach którego ci spółdzielcy, który 
sfinansowali budowę lokalu, nabywali prawo własności tego lokalu, a nie ogra-
niczone prawo rzeczowe. Z punktu widzenia państwa istnienie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu umożliwiało „zjeść ciastko i mieć ciastko”, tj. 
pozyskać od obywateli środki na budownictwo mieszkaniowe (w formie wkładu 
budowlanego), a jednocześnie zachować własność gruntu (państwowa), budynku 
i lokalu (spółdzielcza), zmuszając obywatela by zadowolił się ius in re aliena do 
sfinansowanego przez siebie lokalu.

Z perspektywy obywateli rozpatrywana instytucja pełniła funkcję zapew-
nienia osobom fizycznym stabilnego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego 
w zamian za pokrycie kosztów jego wybudowania. 

3.5.3. Funkcja społeczna po transformacji

Po roku 1989 ta funkcja zapewnienia osobom fizycznym stabilnego tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego w zamian za pokrycie kosztów jego wybu-
dowania została zachowana, jednakże porzucono funkcje związane z systemem 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej, a w szczególności funkcję zapewnienia 
uspołecznionej własności budynków (i stanowiących ich niewyodrębnioną część 
lokali mieszkalnych). 

Ponadto rozpatrywany relikt prawny zaczął pełnić nowe funkcje społeczne, 
typowe dla gospodarki wolnorynkowej. Spółdzielcze własnościowe prawa do 
lokali stały się dobrami inwestycyjnymi, czyli możliwe stało się inwestowanie 
w nie oszczędności, nabywanie ich w celach spekulacyjnych, jak również pobie-
ranie za ich pomocą renty kapitałowej (w drodze wynajęcia lokalu osobie trzeciej). 

Wszystkie te funkcje, typowe dla gospodarek rynkowych, ale zasadniczo 
sprzeczne z ustrojem realnego socjalizmu, zostały wprowadzone po roku 1989. 

109 J. Winiarz, Prawo użytkowania…, s. 37. 
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Tymczasem pierwotne ramy prawne rozpatrywanego reliktu prawnego zostały 
zaprojektowane właśnie w sposób mający uniemożliwić korzystanie z nich we 
wskazanych celach. Z tego powodu te ramy prawne musiały ulec dostosowaniu, 
co nastąpiło zarówno dzięki działaniu ustawodawcy, jak i w wyniku wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzających niezgodność z Konstytucją sze-
regu przepisów prawa spółdzielczego, które uniemożliwiały rozszerzenie funk-
cji społecznych spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (zob. wyżej, 
punkt 3.5.1). 

3.6. UMOWA KONTRAKTACJI

3.6.1. Ramy prawne

Umowa kontraktacji jest umową nazwaną, której przedmiotem jest nabycie 
płodów rolnych od producenta rolnego. Choć tego rodzaju umowy były zawie-
rane w Polsce już w okresie międzywojennym, na zasadzie ogólnej swobody 
umów110, to jednak skodyfikowanie kontraktacji jako kodeksowej umowy nazwa-
nej nastąpiło dopiero w k.c. z 1964 r.111 co – jak można przypuszczać – stanowiło 
transfer prawny z ZSRR. Za taką hipotezą przemawia fakt, że umowę kontrak-
tacji (договор контрактации) jako umowę typową skodyfikowano w art. 51–52 
Zasad przewodnich ustawodawstwa cywilnego ZSRR i republik związkowych 
z 1961 r., nie jest ona natomiast stypizowana w żadnym z zachodnich kodek-
sów cywilnych, pod wpływem których pozostaje polskie prawo prywatne (k.N., 
ABGB, BGB, OR)112. 

Pierwotnie umowa kontraktacji mogła być zawierana jedynie przez uspołecz-
nione przedsiębiorstwa skupu, które nabywały plony od gospodarstw rolnych, 
w tym od rolników indywidualnych. Po roku 1989 umowę tę mogą zawierać 
z producentami rolnymi wszelkie podmioty.

3.6.2. Funkcja społeczna w okresie PRL

Jeśli chodzi o funkcję społeczną pełnioną przez omawianą instytucję prawną, 
to w okresie PRL było nią niewątpliwie dążenie do powiązania rodzinnych 
gospodarstw rolnych, które nie stały się przedmiotem kolektywizacji, z siecią 

110 J. Krzyżanowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 1972, s. 1348; A. Stel-
machowski, Kontraktacja, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. VII: Prawo zo-
bowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 249–252. 

111 Artykuł 613 i nast. k.c. 
112 Odrębnych badań wymaga natomiast ustalenie, przy użyciu jakich form prawnych nastę-

powało nabycie płodów rolnych w państwach, w których obowiązywały wymienione kodeksy, 
czy posługiwano się, na zasadzie swobody umów, umową kontraktacji oraz, jeżeli tak, dlaczego 
takiej umowy nie zaliczono do umów nazwanych. Nie ulega natomiast kwestii, że ze względu na 
znaczenie tej umowy w gospodarce o modelu nakazowo-rozdzielczym podniesiono ją do rangi 
contractus nominati w prawie radzieckim, a jego wzorem – także w prawie polskim. 
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kontrolowanej przez państwo, centralnie planowanej gospodarki nakazowo-roz-
dzielczej113. Z perspektywy samych rolników funkcją omawianej instytucji było 
natomiast zorganizowanie z góry zbytu produkcji rolnej, przy równoczesnym 
prawie kontraktującego do nadzoru nad jej jakością. 

3.6.3. Funkcja społeczna po transformacji

Po roku 1989 pierwsza z omawianych funkcji została porzucona w związku 
z przejściem od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej114. 
Druga funkcja instytucji prawnej została natomiast utrzymana, umożliwiając 
umowie kontraktacji przetrwanie. Wystarczyła w tym celu jedynie niewielka 
zmiana przepisów regulujących umowę poprzez zniesienie wymogu, by stroną 
kontaktującą musiała być jednostka gospodarki uspołecznionej. W pozosta-
łym zakresie rozkład praw i obowiązków stron pozostał bez zmian. Jak wynika 
z opublikowanego orzecznictwa115, umowa ta jest dość często zawierana przez 
podmioty prywatne działające w branży rolnej. Szczególnie dogodna z punktu 
widzenia rolnika jest możliwość umówienia się o zbyt produktów z określonego 
obszaru i ustalenie ceny poprzez odesłanie do cen skupu w chwili wykonania 
umowy116. Ponadto na uwagę zasługuje unormowanie (mające charakter ius semi-
cogens) ryzyka niemożności świadczenia w sposób korzystny dla producenta 
rolnego117.

113 A. Stelmachowski, Kontraktacja, [w:] System prawa…, s. 252–253; W. Czachórski, Pra-
wo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968, s. 473; J. Krzyżanowski, [w:] Kodeks cywilny…, t. II, 
s. 1348. Zob. także: wyrok SN z 7.08.1975 r., sygn. akt III CRN 179/75, LEX 7732; wyrok SN 
z 25.05.1988 r., sygn. akt II CR 129/88, LEX nr 8884. 

114 Poza zakresem niniejszych rozważań zostaje pozostawiona kwestia posługiwania się for-
mą prawną oznaczaną jako „umowa kontraktacji” w prawie Unii Europejskiej. Zob. np.: art. 4 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 97/95 z dnia 17 stycznia 1995 r. ustanawiającego szczegółowe za-
sady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie ceny minimalnej i płatności 
wyrównawczej wypłacanej producentom ziemniaków oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 
ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz.U. L 16, s. 3), zmienionego 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1125/96 z dnia 24 czerwca 1996 r. (Dz.U. L 150, s. 1), który 
posługuje się tym terminem. 

115 Świadczy o tym występowanie sporów z umowy kontraktacji w orzecznictwie. Zob. np. 
wyrok SN z 18.03.1998 r., sygn. akt I CKN 576/97, LEX 746161; wyrok SN z 27.06.2002 r., sygn. 
akt IV CKN 1165/00, LEX 80264; wyrok SN z 17.12. 2003 r., sygn. akt IV CK 303/02, LEX 
599555; wyrok SN z 19.02.2009 r., sygn. akt III SK 31/08, LEX 503413; wyrok WSA w Gdańsku 
z 20.10.2009 r., sygn. akt I SA/Gd 465/09, LEX 571204. 

116 Artykuł 613 § 2 k.c. 
117 Artykuł 622 k.c. Odpowiedzialność producenta rolnego jest bowiem ograniczona do zwro-

tu zaliczek. Por.: M. Drela, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 
wyd. 6, Warszawa 2014, s. 1236–1237. 
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4. WNIOSKI KOŃCOWE

Empiryczna analiza pięciu reliktów prawnych w polskim prawie cywilnym 
po roku 1989 daje asumpt do wniosku, że zasadniczym warunkiem możliwości 
przetrwania reliktów prawnych po transformacji ustrojowej jest funkcjonalność 
danej instytucji prawnej – rozpatrywanej jako relikt – w warunkach nowego 
ustroju społeczno-gospodarczego. Wydaje się, że są możliwe dwie drogi osiągnię-
cia tej funkcjonalności. Po pierwsze, część lub całość funkcji społecznych danej 
instytucji prawnej w okresie przedtransformacyjnym pozostaje aktualna także 
w nowych warunkach ustrojowych118. Po drugie, instytucja może zacząć pełnić 
nowe funkcje społeczne, przy czym często jest w tym celu konieczne dokonanie 
jej modyfikacji. Wreszcie, instytucja musi przestać pełnić funkcje, które są nie 
do pogodzenia z nowymi warunkami ustrojowymi. Nie zawsze musi to jednak 
wymagać zmiany przepisów składających się na daną instytucję, gdyż niekiedy 
wystarczy, by organy stosujące prawo oraz podmioty prawa nie czyniły z danej 
instytucji użytku, który byłby sprzeczny z aktualnym ustrojem119. Należy zatem 
przyjąć, że koncepcja K. Rennera, wedle której kluczem do przetrwania relik-
tów prawnych jest adaptacja ich funkcji społecznej do zmienionych warunków, 
zachowuje pełną aktualność. Przemawia to za potrzebą poddania podobnej ana-
lizie także innych instytucji prawnych o charakterze reliktów, w szczególności 
w prawie cywilnym procesowym, ale także w prawie publicznym120.

Przeprowadzona analiza zmieniających się funkcji społecznych pięciu relik-
tów prawnych w polskim prawie cywilnym potwierdza postawioną wcześniej 
hipotezę, że relikty prawne stanowią raczej normalną („fizjologiczną”) właści-
wość kultury prawnej, niż jej „patologię”121. Prawnicy bowiem nie wyzbywają 
się tych elementów swego zawodowego instrumentarium, które – mimo wyko-
rzystywania w nowy sposób – mogą być nadal użyteczne w warunkach nowego 
ustroju społeczno-gospodarczego. Choć primo visu relikty prawne mogą być 
uznane za „przeżytki”, a więc za przestarzałe instytucje prawne, w odróżnie-

118 Tego aspektu nie uwzględnił w swych rozważaniach K. Renner, skupiając się jedynie na 
zmianie, a nie trwaniu, funkcji społecznych.

119 Dotyczy to np. polityki posługiwania się klauzulami generalnymi przez organy stosujące 
prawo (punkty 3.2–3.3 powyżej), ale też posługiwania się określonymi formami prawnymi przez 
państwo w ramach prowadzonej polityki, np. w zakresie gospodarki gruntami (punkt 3.4 powy-
żej), mieszkaniowej (punkt 3.5 powyżej) czy rolnej (punkt 3.6 powyżej). 

120 Wybrane relikty prawne były przedmiotem referatów podczas konferencji 25 Years After 
the Transformation, o której była mowa wyżej. W szczególności P. Eckhard omówił socjalistycz-
ne relikty prawne w polskim prawie budowlanym, M. Wróbel – w polskim prawie ochrony śro-
dowiska, M. Stachoňová – w czeskim prawie prasowym, a P. Skuczyński wskazał na elementy 
ciągłości w prawniczych ustawach korporacyjnych. Zob.: W. Zomerski, 25 Years After the Trans-
formation…

121 R. Mańko, Relikty w kulturze prawnej…, s. 223–224. 
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niu od nowych, bardziej „racjonalnych”122 zjawisk prawnych, wprowadzonych 
celowo w okresie potransformacyjnym, w rzeczywistości może być i jest inaczej. 
Gotowość wspólnoty prawniczej, by pozostać przy tzw. tradycjonalnych sposo-
bach działania (w rozumieniu Weberowskim)123, to jest trwania przy dawnych 
instytucjach, normach czy pojęciach, oczywiście dostosowanych do wymogów 
nowego ustroju społeczno-gospodarczego, ma charakter głęboko racjonalny. Jest 
tak dlatego, że pozwala to zaoszczędzić czas, wysiłek oraz inne zasoby, które 
musiałyby zostać zaangażowane czy to przez ustawodawcę, czy to przez sądow-
nictwo, w celu stworzenia nowych ram prawnych ex nihilo124. Relikty prawne 
pełnią więc funkcję, którą A. Kozak określiłby mianem „odciążającej”125. 

SELECTED LEGAL SURVIVALS OF THE PERIOD OF 
ACTUALLY EXISTING SOCIALISM IN POLISH CIVIL LAW: 

AN ANALYSIS OF THE CHANGE OF SOCIAL FUNCTION 
OF LEGAL INSTITUTIONS AS A CONSEQUENCE OF SYSTEMIC 

TRANSFORMATION

Summary

The aim of the paper is to answer the question how legal institutions which had 
originated under a radically different socio-economic system (i.e. actually existing 
socialism) became adapted to the new socio-economic system (i.e. a market economy). 
The paper argues that the condition of endurance of a legal survival is its functionality 
towards the requirements of the new system. Methodologically, the paper is based on the 
approach of case studies. It analyses five different legal survivals of the socialist period 
in Polish civil law (general part, property law and law of obligations) namely: the general 
clause of ‘principles of social life’; the general clause of ‘socio-economic purpose’; the in 
rem right of ‘perpetual usufruct’; the in rem ‘cooperative member’s proprietary right to an 
apartment and, finally, the agricultural procurement contract. The method of reasoning 
applied in the article is inductive, i.e. the conclusions are drawn from a generalisation of 
findings with regard to the specific case studies. The case studies are analysed both by 
resorting to dogmatic research, as well as socio-legal research on the basis of available 
literature. 

122 Por.: P. Sztompka, Socjologia…, s. 61.
123 Por.: M. Weber, Economy and Society…, s. 25.
124 Por.: R. Mańko, Unifikacja prawa prywatnego w Europie z perspektywy społeczeństwa 

polskiego, „Nowa Europa – Przegląd Natoliński” 2008, nr 2, s. 54. 
125 Por.: A. Kozak, Granice prawnicze władzy dyskrecjonalnej, Wrocław 2002, s. 166.
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INTEGRATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
IN POLISH CONSTITUTIONAL SYSTEM

1. TRADITIONS AND CHANGE IN POLISH AGRICULTURAL LAW

Polish agricultural law has been developed since Poland became a Member 
state of the European Union. Permanent implementation of the rules of European 
law resulted in legal regulations strictly connected with that law. In particular, it 
refers to the legal mechanisms of agriculture, in the light of intervention policy of 
the European Union in the regional sphere. These problems are related to struc-
tural legislation (modernization of farms or development problems of country 
areas and country infrastructure)1.

Polish agricultural law is not rooted in civil law and is connected more with 
the regulations of public law, similarly to the German system. But contemporary 
agricultural law is rooted partly in private law and partly in public law. So both the 
relations between independent subjects are regulated and the relations between 
public principal and subordinated subjects. The essence of the agricultural law 
is related to agricultural activities and is regulated in private (civil) law; whereas 
public law specifies the aims and conditions of performing these activities2.

Agricultural law includes many problems regulated by civil methods: turno-
ver and succession of farms, turnover of food, conclusion of contacts characteris-
tic for agriculture (lease of farm land, life annuity, agreement with the follower, 
contracting of agricultural land, agreement of direct surcharges). Civil methods 
are also adequate for responsibility for hazardous products. Norms of civil law 
not only support economic development and make business more liberal; but they 
also let farmers and entrepreneurs take part in agriculture and establishing of 
civil relations. It can be concluded that the condition of Polish agricultural law 
depends not only on the state but also on different subjects – participants of agri-

1 P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, A. Niewiadomski, Evolution of Agricultural Legis-
lation, [in:] Agricultural Law, ed. P. Czechowski, Warsaw 2011, p. 43–44.

2 R. Budzinowski, General Problems of Agricultural Law. Transformations of Legislative 
Bases and Doctrinal Concepts, Poznań 2008, and its bibliography. 
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cultural and food markets – referred to as stakeholders. In addition, we are at the 
stage of developing the assumptions of new codification of civil law3. Special 
attention will be given to agricultural regulations, including the regulation and 
placement of the turnover principles of agricultural real properties and farms4. 
The following arguments are used to support the turnover of agricultural real 
properties in the Civil Code:

– completeness principle of the Civil Code;
– social values and range of these regulations;
– easier interpretation (breaking ties with the Civil Code will necessitate 

referring to other regulations – which causes interpretation difficulties);
– tradition – a factor not to be underappreciated. 

The requirement associated with the idea of free market is that legal rela-
tions between legal entities should be based on civil contracts. For example, the 
so-called transitive periods connected with the membership of Poland in the 
European Union will soon end. Consequently, no more permits to purchase real 
properties, including agricultural properties, will be required from EU foreigners. 
So the turnover will be less and less dependent on domineering instruments.

Agricultural law is strictly connected with administrative law. It refers to 
such fields as water law, mining law or construction law. Such regulations deter-
mine the conditions of running agricultural activities, and also the tasks of public 
administration initiated in agriculture. These regulations account for the charac-
teristics of agriculture but they also have their specific features. A good example 
is the system administrative law (the operations of agricultural agencies – Agency 
of Agricultural Real Properties, Agency of Restructuring and Modernization of 
Agriculture, Agency of the Agricultural Market) or administrative procedures in 
agricultural cases – the modification of procedures of the Code of Administrative 
Proceedings, aimed at the simplification of direct payments. So the agricultural 
law is largely based on administrative legal regulations; this is confirmed by the 
procedures of surcharges, permits, concessions, certificates obtained as admin-
istrative decisions. The next examples: the production amount is granted in the 
administrative procedure, administrative authorities are required to take part in 
awarding structural pensions. 

3 A visible result of the process is The Green Book. Optimum Vision of the Civil Code in 
the Republic of Poland, ed. Z. Radwański, Warsaw 2006. See also: Z. Radwański, Draft Civil 
Code. Book One. Report of the Discussion at the Civil Chamber of the Supreme Court, „Przegląd 
Sądowy” 2010, No. 2, p. from 104.

4 See e.g.: A. Lichorowicz, Remarks on the Placement of Regulations on Trading with Agri-
cultural Land in the System of Polish Law (Comparative Study), „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, 
No. 2, p. 29–49; also: A. Lichorowicz, Legal Regulation of the Turnover of Agricultural Land – As-
sessment of the Present State, de lege ferenda Postulates, „Przegląd Legislacyjny” 2009, No. 1–2, 
p. 11–22.
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It is justified to state that the scope of obligations of farmers and the scope of 
tasks of public administration are determined by normative constructions, based 
on overlapping administrative and civil regulations. 

2. DEVELOPMENT TRENDS IN AGRICULTURAL LAW

The development of modern agriculture involves a trend to expand the scope 
of agricultural policy, evolving towards the policy of developing rural areas. The 
European model of agriculture is based on a general assumption that agricultural 
sector, apart the food production, performs also important functions in the envi-
ronment protection and the development of rural areas. Following this concept, 
the agricultural policy is a part of the complex policy of the development of rural 
areas, including the production, social, cultural and environmental functions of 
rural areas. The basic element of this concept is its multifunctional character, 
expressed in the diversification of agricultural activity and economic activation 
of the development of rural areas. The essence of the policy is the promotion 
and support of complementary activity in agriculture, aimed at additional income 
(agro tourism, local craft and commerce, manufacture of souvenirs, conversion of 
buildings for non-agricultural purposes) and the creation of conditions of perma-
nent and balanced development of rural areas (establishment of small and medium 
industry in the countryside, development of infrastructure, promotion of employ-
ment in services for agriculture). 

The development policy of rural areas is addressed not only to farmers, but to 
all inhabitants of the country. 

Special attention is drawn by the development concepts of modern agricul-
ture to the development of agriculture consistent with the requirements of natural 
environment protection and the preservation of unique values of the country land-
scape. The balanced development of agricultural production is based on the desire 
to revive the traditional function of agriculture in the protection of natural envi-
ronment. In the traditional understanding, environment protection was integrated 
with agricultural policy, but intense production methods deteriorated the envi-
ronment and broke the historical balance between agriculture and environment. 

The agricultural development trend supporting the environment protection 
is realized by the promotion of agricultural production consistent with the envi-
ronment, including the creation of unique values of rural landscape and the pres-
ervation of the local cultural resources. The forestation of agricultural land is of 
special significance. Ecological agriculture is also supported. 

We are responsible for the natural resources to future generations; hence 
the requirements related to environment protection are becoming stricter. This 
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involves considerable (public and private) expenses for the change of agricultural 
technologies, ecological education, marketing etc.

3. FAMILY FARM IN THE LIGHT OF ARTICLE 23 OF THE 
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND

It is beyond any doubt that the starting point for the observation of the inte-
gration of agricultural production in Poland on the constitutional level is Article 
23 of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 19975, stating that 
“The basis of the agricultural system of the State shall be the family farm. This 
principle shall not infringe the provisions of Article 21 and Article 22 of the Con-
stitution” (Article 21 of the Constitution provides that “The Republic of Poland 
protects ownership and right of succession. Expropriation may be allowed solely 
for public purposes and for just compensation”; and, according to Article 22 of 
the Constitution, “Limitations upon the freedom of economic activity may be 
imposed only by means of statute and only for important public reasons”). 

The social function of the Polish constitution, imposed by political choice, 
is not the description of the existing reality but also the shaping of this reality in 
future. Constitutional regulation, resulting from the leading role of the constitu-
tional act in the Polish system of legal sources, can prejudice the admissibility 
of special or even specific statutory regulation of agriculture. To implement this 
function, it is necessary to refer to regulations stating the ownership and freedom 
of business activity, as the main pillars (along with solidarity, dialogue and coop-
eration of social partners) of the social market economy, on which the economic 
system is based. This reference assumes the existence of special legislature con-
cerning agriculture. It can be specific legislature if important social interest is 
involved6. 

The consequences of Article 23 of the Constitution of the Republic of Poland is 
a specific differentiation of farms that can be divided into family farms and other 
farms – production units, where no family character can be observed. The protec-
tion character of Article 23 of the Constitution determined the mutual relations 
between different types of the farms. A privileged position of family farms, being 
the work place of a farmer’s family, is guaranteed in comparison to non-family 
households. This division does not mean, however, that farms based on any other 

5 Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 78, 
item 483 as amended).

6 R. Budzinowski, General Problems of Agricultural Law…, p. 71; also: R. Budzinowski, 
The System Factor of the Development of Agricultural Law, „Przegląd Prawa Rolnego” 2007, No. 
1, p. 27-42.
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form of ownership (e.g. cooperatives) have no right to exist and no development 
perspectives. There is no doubt that every form of agricultural ownership is pro-
tected (except the purchase of land for profiteering and thesaurisation purposes). 
In the context of these remarks, the Constitution Tribunal adjudged that Article 
23, in connection with Article 21 of the Constitution should not be interpreted 
as the basis of eliminating the rights of farm owners and compulsory formation 
of family ownership communities. A family farm, as a production unit, does not 
exist for itself but should be an effective economic form7. Only such households 
can be the base of the agricultural system of the state and a specific object of 
ownership; and public authorities are obliged to make the farms a “productive” 
form of economic activity8. The Constitution Tribunal has confirmed many times 
the admissibility of the introduction of specific regulations, if they are necessary 
to achieve the aims on which such regulations are based. The Tribunal accepts 
the differentiation of the legal situation of groups of subjects (e.g. successors) if 
the reason of the differentiation is the protection of a constitutional value. Such 
a value is the family farm and it can be the object of specific regulation; provided 
that modifications are not free but must be made for the practical implementation 
of the principle expressed in Article 23 of the Constitution. 

The principle of the family farm shapes the agricultural system or even the 
system of the State. The family farm is certainly the element of the social market 
economy. This statement has its consequences. The Stat is obliged to establish 
law supporting family farms in economic, social and financial aspects; and to 
introduce legal regulations protecting the interests of the owners of such farms. 
The principle of the family farm should be “a sign-post and reference for all state 
authorities in their implementation of any tasks, duties and obligations”. In this 
context, the principle is a starting point, around which other norms of the legal 
system, developing the constitutional legal principle, ought to be integrated into 
a functional entity. The acceptance of the normative value of Article 23 of the 
Constitution leads to the reconstruction of a norm ordering: 1) to recognize that 
the family farm is the dominant type (in terms of quantities and production) of 
subjects carrying out agricultural production; 2) to prefer the dominant position 
of the family farm by different legal regulations, in particular tax and succession 
law. 

In the analysis of Article 23 of the Constitution, one must raise a question 
about the function of this regulation intended by the law maker. Polish doctrine 
of agricultural law has not solved the problem, whether Article 23 of the Consti-
tution of 1997 has a juridical function of the agricultural sphere, and its formula-

7 Judgment of the Constitution Tribunal of 31st January 2001 (P 4/99), OTK 2001, No. 1, 
item 5.

8 A. Oleszko, B. Jeżyńska, Agricultural and Alimentary Law. Lecture Outline, Kraków 
2003, p. 82; also: A. Oleszko, Acceptance of the Family Farm as the Constitutional Basis of Polish 
Agricultural System (comments on the Constitution of 2nd April 1997), „Rejent” 1997, No. 5.
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tions are guidelines for normal legislature and are binding directly for all citizens, 
authorities and institutions; or the regulation is a general clause, enabling free 
interpretation by law makers and law executors, even closer to an ideological 
manifest than to a strictly legal text9.

According to one of the opinions, Article 23 of the Constitution is norm of the 
programme, of very limited activity and static character, from the point of view of 
the agricultural system, making any influence on development and modernisation 
of family farms difficult10.

The theory of the static character of Article 23 of the Constitution is debatable. 
The very analysis of this constitutional is not satisfactory to the clear definition of 
its character. A complex look is necessary at the regulation binding during a defi-
nite period of time, at its political and legal context, characterised by dynamic leg-
islation and frequent changes of legal regulations11. It can be stated that “Article 
23 is a dynamic regulation, i.e. it requires continual adaptation of the legal system 
to the changing economic and international context”12.

The rightness of this theory can be confirmed by indicating special functions 
performed by the constitution for the state and law in general. Its task is, on one 
hand, the shaping of the stable image of the state, on the other hand, the definition 
of purposes and aims of its evolution, by legal acts passed to specify and develop 
the constitution. The stabilizing and the actuating function of the constitution 
can be established to determine the correctness of this process13. The stabilizing 
function of the constitution is to design a clear, legally binding picture of the 
state, principles of its legal system and principles of law making. And the actu-
ating function is the determination of the purposes of the state and the stages of 
its development. As stated, “the actuating impact of the constitution ought to be 
formed as constitutional announcements, obliging the legislator to law making 
activities developing thoughts existing in the constitution, in directions and forms 
stipulated therein […]. Even if no constitutional announcements are made the gen-
erality of the constitutional provisions ought to be considered as the obligation of 

 9 M. Gulczyński, System Principles in the Drafts of the Constitution of the Republic of Po-
land, „Państwo i Prawo” 1994, No. 4, p. 13–14.

10 A. Lichorowicz, Constitutional Bases of the Agricultural System of the Republic of Poland 
(in the Light of Article 23 of the Constitution), „Studia Iuridica Agraria”, Białystok 2000, vol. 
I, ed. S. Prutis, p. 33. Also: T. Kurowska, Family Farm or Developing Farm. Dilemmas of the 
Choice, [in:] Polish Agricultural Law Entering the European Union, ed. S. Prutis, Białystok 1998; 
T. Kurowska, Family Farm in the Light of Article 23 of the Constitution, [in:] Ownership and Its 
Limitations in Polish Law, eds. K. Skotnicki, K. Winiarski, Częstochowa 2004, p. 50–51.

11 K. Stefańska, Family Farm as the Element of the Agricultural System, „Studia Iuridica 
Agraria”, Białystok 2002, vol. III, eds. T. Kurowska, S. Prutis, p. 173–175.

12 L. Garlicki, Chapter I ”Rzeczpospolita”, Article 23, [in:] The Constitution of the Republic 
of Poland. Commentary, ed. L. Garlicki, vol. IV, Warsaw 2005, p. 4.

13 A. Bałaban, Functions of the Constitution, [in:] Character and Structure of the Constitu-
tional Norms, ed. J. Trzciński, Warsaw 1997, p. 9.
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the legislator […] to its law making activities”. The legal function of the provision 
of Article 23 of the Constitution is a basis for the definition of basic values to be 
implemented by the constitution and the process of its use. The provision forms 
a framework for the determination of the dynamics of constitutional processes 
in future, by setting “the direction and limits of the evolution of the leading act”. 
From this point of view, the actuating character of Article 23 of the Constitution 
is fairly clear.

De lege ferenda, the entire status of the family farms should be regulated, 
with respect to the coordination of their financial and production functions with 
other functions, e.g. ecology, and the legal regulation should follow the require-
ments resulting from the aims of the transformed agricultural system. A more 
comprehensive approach to new legal solutions would be recommended in the 
analysis of Article 23 of the Constitution and looking for such legal solutions, 
to account for a complex, joint and adequate manner of the criteria of the family 
farm and the assumptions of the agricultural system. 

The legal condition in the implementation of the constitutional principle of the 
family farm as the basis of the agricultural system of the state changed consider-
ably in 2003, after the Act on Shaping of the Agricultural System was passed14. 
The Act contained the first legal definition of a family farm. The introduction of 
the normative construction of a family farm was a correct action. According to 
Article 5 clause 1 of the Act “A family farm is a farm: 1) run by an individual 
farmer and 2) not bigger than 300 hectares of the total area of used agricultural 
land”. The definition is made by the combination of two other legal definitions. 
It consists of an objective element, i.e. the idea of a farm, defined as stated in the 
Civil Code, but not lesser than 1 hectare and not bigger than 300 hectares; and 
the subjective element, i.e. the idea of an individual farmer15. In this approach, as 
the two legal definitions are interdependent, it is not possible to interpret ideas 
contained therein separately. The scope of the definition of an individual farmer 
– the subjective element – influences directly the final idea of a family farm – the 
objective element. The reverse dependence also exists. This evokes controversies 
and doubts concerning the objective scope of the idea of “the family farm”. And, 
in spite of many comments on the problems connected with this act16, its provi-
sions still evoke reflections of different kinds. 

14 Act of 11th April 2003 on Shaping of the Agricultural System (Consolidated text: Journal 
of Laws of 2012, item 803).

15 P. Blajer, The Idea of an Individual Farmer in the Act on Shaping of the Agricultural Sys-
tem, „Studia Iuridica Agraria”, Białystok 2007, vol. VI, eds. S. Prutis, K. Stefańska, p. 180.

16 See: A. Lichorowicz, Instruments Affecting the Land Structure of Poland in Act of 11th April 
2003 on Shaping of the Agricultural System, KPP 2004, No. 2, p. from 387; Z. Truszkiewicz, The 
Transfer of the Ownership of an Agricultural Real Property in the Light of the Act on Shaping 
of the Agricultural System, Part I, „Rejent” 2003, No. 9, p. from 48; also: Z. Truszkiewicz, The 
Transfer of the Ownership of an Agricultural Real Property in the Light of the Act on Shaping 
of the Agricultural System, Part II, „Rejent” 2003., No. 11, p. from 113; J. Górecki, New Limita-
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The definition of a family farm was based on the following premises:
1) The farm is run by an individual farmer, i.e.:

a) a natural person who is an owner, a perpetual user, an independent pos-
sessor or a lessee of agricultural real properties, running the farm personally, 
which is expressed in work on the farm and in taking all decisions concerning 
the agricultural activity of the farm; 

b) a person having agricultural qualifications; 
c) a person who has lived at least for 5 years in a municipality on the ter-

ritory of which one of the properties of the farm is located;
2) the total area of the used agricultural land of the farm is not bigger than 

300 hectares.

Two conditions must be fulfilled: the subjective condition concerning a per-
son running the farm and the objective condition concerning the maximum area 
of the farm. 

4. REGULATION AND CONTROL OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION

A legal definition of a farm17 and a legal definition of an enterprise18 exist 
in Polish legislation. The construction of “agricultural enterprise” or “agricul-

tions of the Turnover of Agricultural Real Properties, „Państwo i Prawo” 2003, No. 10, p. from 
5; E. Klat-Górska, Limitations in the Purchase of the Ownership of Agricultural Real Properties 
According to the Act on Shaping of the Agricultural System, Part I, „Rejent” 2004, No. 5, p. from 
58; E. Klat-Górska, Limitations in the Purchase of the Ownership of Agricultural Real Properties 
According to the Act on Shaping of the Agricultural System, Part I continued, „Rejent” 2004, No. 
6, p. from 72; T. Żyznowski, Some Problems of the Act on Shaping of the Agricultural System, [in:] 
In Memory of Judge Stanisław Rudnicki, Warsaw 2005, p. from 375.

17 Article 553 Civil Code: Agricultural land together with forest land, buildings and their 
parts, installations and livestock, if they constitute or may constitute an organized economic en-
tirety along with the rights bound with conducting an agricultural farm shall be considered an 
agricultural farm.

18 Article 551 Civil Code: An enterprise is an organized set of intangible and tangible assets, 
which is dedicated to conduct economic activity.

It shall include in particular:
1) the designation which individualizes the enterprise or its separated parts (name of the en-

terprise);
2) ownership of immovable property or movable things, including installations, materials, 

goods and wares as well as other proprietary rights to immovable property or movable things;
3) rights resulting from contracts of lease and tenancy of immovable property or movable 

things as well as rights to use immovable property or movable things resulting from other legal 
relations;
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tural entrepreneur” has not been regulated. It can be concluded that the legislator 
sees no convincing ratio legis of such regulation. On the other hand, regulations 
concerning a farm were put among the regulations of an enterprise in the Civil 
Code. The logical conclusion is that a farm is simply a specific form of running 
an enterprise. The systematics of the Civil Code can be a basis of attempts to link 
the two notions. Both the forms are used for economic (agricultural or not agricul-
tural) activity19. Moreover, according to the act of 2nd July 2004 on the freedom of 
economic activity20, a farmer could be treated like an entrepreneur running busi-
ness activity – all necessary conditions are fulfilled. It is enough if his activity is 
carried out for earning purposes; which is characteristic of farms now, according 
to many commentators. Running a farm is usually production activity, organized 
and continual, and a farmer runs it professionally and on his behalf21. However, 
Article 3 of the above mentioned act excludes its use in reference to production 
activity in agriculture – agricultural crops, breeding animals, gardening, growing 
vegetables, forestry, fishing, the so-called agrotourism and the production of wine 
by farmers, making less than 100 hectoliters of wine in a financial year. This does 
not mean that the activity of a farm is not business activity. In such a situation 
Article 3 would be unnecessary in the act on freedom of economic activity, as 
the exclusion of the use of the act for the type of activity that is not understood as 
economic activity22.

The lack of regulation concerning the status of a farmer as an entrepreneur is 
explained with historical events, the present regulations based on industrial law of 
1927 and treating of farming activity not as earning for profit but only for the sat-
isfaction of the needs of a family; on the other hand, the lack of such regulations 
is the result of uniform agricultural policy and development vision of agriculture. 
Obviously, the introduction of legal regulations is not satisfactory. An important 
factor is the creation of economic conditions of such activity23.

4) receivables, rights from securities and pecuniary means;
5) concessions, licenses and permits;
6) patents and other industrial property rights;
7) economic rights arising from copyright and from neighbouring rights;
8) the enterprise’s trade secrets;
9) books and documents related to conducting economic activity.
19 Z. Truszkiewicz, Title to a Farm (to an Enterprise), [in:] Dissertations and Studies. In 

memory of Professor Aleksander Lichorowicz, eds. E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Cracow 2009, 
p. 258.

20 Act of 2nd July 2004 on Freedom of Economic Activity (consolidated text: Journal of Laws 
of 2013, No. 672 as amended).

21 R. Budzinowski, The Legal Status of a Farmer as an Entrepreneur, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, year LXIV, No. 3, p. 114.

22 R. Budzinowski, On the Question of the Legal Status of a Farm as an Enterprise, [in:] Dis-
sertations on Private Law. In memory of Professor Aleksander Oleszko, eds. A. Dańko-Roesler, 
J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warsaw 2012, p. 55. On the Question

23 R. Budzinowski, The Legal Status of a Farmer…, p. 119–120.
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At the same time, many legal acts contain norms treating a farmer as an entre-
preneur, and farming is treated as economic activity. As mentioned above, these 
are the regulations of the Civil Code (Article 553, among the regulations of an 
enterprise), and Article 431, stating that “an entrepreneur is a natural person, 
a legal person and an organizational entity mentioned in Article 331 § 1, running 
economic or professional activity on its behalf” – this definition covers also pro-
duction activity in agriculture.

The next examples are:
– income tax act, in which agricultural activity is classified along with other 

economic activities;
– act on tax on goods and services, in which tax payers are treated as entities 

running economic activity, including farmers;
– act on agricultural market investigations, in which subjects running produc-

tion activity in agriculture are also classified as entrepreneurs;
– Commercial Companies Code, in which special regulation of companies 

running farms was cancelled and they are regulated as other entities24.

Agricultural activity can be run in the form of a commercial company, as 
accepted by the present commercial code. The most suitable form seems to be 
a model of capital company, especially a limited liability company. There are no 
formal obstacles in the transformation of a farm into a capital company but few 
of them exist in agriculture. The reason is probably the special situation of farms, 
usually run by the members of the family, for whom a farm is not only a source of 
earned money but it also performs a social and residence function. Ties between 
family members are not like those between shareholders of a company. Manag-
ing a farm cannot follow the standard way of company management. Economic 
charges are important: a farm pays only agricultural tax and a company, and also 
its shareholders – income tax25. That is why the form of a company is used in 
practice only for big farms, transformed during the reconstruction of state-owned 
agricultural enterprises.

On the other hand, there are some regulations, in which the legislator, realiz-
ing some specific conditions of running agricultural activity, creates some facili-
ties, not existing for enterprises. First of all, there is no duty to be registered at the 
National Court Registry (unless the activity is run in the form of a commercial 
company). The next example is that farmers have no possibility to become bank-
rupt and no corrective proceedings can be carried out. Farmers are not burdened 
with general social insurance and they pay only agricultural tax. These are only 

24 R. Budzinowski, A Farm and an Agricultural Enterprise, [in:] Agricultural Law, ed. 
P. Czechowski, Warsaw 2011, p. 114.

25 P. Czechowski, A Farm and an Agricultural Enterprise, [in:] Commercial Law of 21st Cen-
tury. Time of Stabilization, Evolution or Revolution? Jubilee Book of Professor Józef Okolski, 
Warsaw 2010.
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the simplest examples, given to illustrate the difference between the legal position 
of an entrepreneur running economic activity and the position of a farmer. 

A question can be raised if the entirety of the regulations, existing in Poland 
now, justifies a statement that a farm can be treated as an agricultural enter-
prise, and a farmer can be granted the status of an agricultural entrepreneur? 
The answer seems positive, certainly a farm is a specific kind of an enterprise. 
One must remember the specific character of such activity, enforcing the adjust-
ment of regulations concerning an enterprise to the conditions of agricultural 
activity. We can speak about the status of the two subjects gradually coming 
closer. But, considering all regulations and the activity of the legislator, the view 
of A. Lichorowicz must be accepted; he noticed the stagnation and uncertainty of 
the legislator in regulating the status of a farm and estimated the process of bring-
ing the two regulations together as merely the beginning stage26.

INTEGRATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN POLISH 
CONSTITUTIONAL SYSTEM

Summary

The essence of the agricultural law is related to agricultural activities and is regulated 
in private law; whereas public law specifies the aims and conditions of performing these 
activities.

The Stat is obliged to establish law supporting family farms in economic, social and 
financial aspects; and to introduce legal regulations protecting the interests of the owners 
of such farms.

The principle of the family farm should be a sign-post and reference for all state 
authorities in their implementation of any tasks, duties and obligations .

The acceptance of the normative value of Article 23 of the Constitution leads to the 
reconstruction of a norm ordering: 

1) to recognize that the family farm is the dominant type of subjects carrying out 
agricultural production; 

2) to prefer the dominant position of the family farm by different legal regulations, in 
particular tax and succession law.

Polish doctrine of agricultural law has not solved the problem, whether Article 
23 of the Constitution of 1997 has a juridical function of the agricultural sphere, and 
its formulations are guidelines for normal legislature and are binding directly for all 

26 A. Lichorowicz, A New Legislative Stage Approaching French „exploitation Agricole” 
to the Legal Model of an Enterprise, „Studia Iuridica Agraria” 2007, vol. VI, eds. S. Prutis, 
K. Stefańska, p.18.
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citizens, authorities and institutions; or the regulation is a general clause, enabling free 
interpretation by law makers and law executors, even closer to an ideological manifest 
than to a strictly legal text .

The lack of regulation concerning the status of a farmer as an entrepreneur is 
explained with historical events, the present regulations based on industrial law of 1927 
and treating of farming activity not as earning for profit but only for the satisfaction of the 
needs of a family; on the other hand, the lack of such regulations is the result of uniform 
agricultural policy and development vision of agriculture.
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HISTORYCZNE ODRĘBNOŚCI PRAWNE 
GRUNTÓW WARSZAWSKICH ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM GRUNTÓW ROLNYCH W ŚWIETLE 
ORZECZNICTWA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWO

ADMINISTRACYJNEGO

Gospodarka nieruchomościami położonymi w granicach administracyjnych 
Miasta Stołecznego Warszawy rodzi rozliczne konflikty prawne wynikające 
głównie, choć niewyłącznie, z odrębnie ukształtowanych stosunków własnościo-
wych i stosunków w zakresie prawa użytkowania wieczystego. Jest to następstwo 
zaszłości historycznych o charakterze ustrojowo-politycznym, właściwych dla 
okresu powojennego. Implikowało to wprowadzenie przez ustawodawcę określo-
nych unormowań prawnych i rozwiązań niekorzystnych dla systemu gospodaro-
wania nieruchomościami w Mieście Stołecznym Warszawie. Reżim własnościowy 
gruntów, w tym gruntów rolnych w Mieście Stołecznym Warszawie, został spe-
cyficznie i odrębnie ukształtowany w stosunku do pozostałego terytorium Polski, 
i po dziś dzień w aspekcie normatywno-legislacyjnym „obciążony” regulacjami 
własnościowymi oraz w zakresie prawa użytkowania wieczystego, a także tytułów 
obligacyjnych do władania nieruchomościami rolnymi (głównie z tytułu dzier-
żawy), mającymi swe źródło w unormowaniach obowiązującego dekretu z dnia 
26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Miasta 
Stołecznego Warszawy1 i przepisach późniejszych. Przepisy te stanowią nieko-
niecznie spójną i jednolitą całość systemową i prawno-organizacyjną składającą 
się na stan prawny i unormowania dotyczące nieruchomości, w tym nieruchomo-
ści o statusie nieruchomości rolnych, położonych na obszarze Miasta Stołecznego 
Warszawy2. Jest to swoiste pokłosie prawno-historycznych przeobrażeń ustrojo-
wych powojennej Polski, których skutki odczuwamy po dziś dzień. 

1 Dz.U. z 1945 r., nr 50, poz. 279. Akt ten na potrzeby niniejszej publikacji określany jest 
dalej także mianem „Dekretu” lub „Dekretu Bieruta”.

2 Na potrzeby niniejszej publikacji Autor terminem „przepisy późniejsze” określa nie-
spójne co do zasad techniki legislacyjnej czy rangi poszczególnych aktów prawnych (np. dekret, 
ustawa, uchwała Rady Ministrów) unormowania, które definiuje jako „system przepisów dekre-
towych” obejmujący w szczególności: rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 
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Autor pojmuje ujęcie historyczne tematu publikacji, dotyczącego odrębności 
prawnych gruntów warszawskich, jako badania i identyfikację konfliktów praw-
nych występujących nie tylko w ujęciu terytorialnym w zawężeniu do obszaru 
przedwojennej Warszawy i w granicach obszarowych Dekretu Bieruta3, wska-
zujących na historyczne implikacje odrębności prawnej gruntów warszawskich. 
Analizuje stan w obecnych granicach administracyjnych tzw. wielkiej Warszawy, 
czyli wysoce zurbanizowanej aglomeracji będącej terytorialnie nieporówna-
nie większym obszarem przestrzeni publicznej, obejmującym grunty o różnym 
statusie prawnym i różnej problematyce prawno-organizacyjnej. Analizowane 
w niniejszym artykule historyczne odrębności prawne gruntów warszawskich 
będą dotyczyć w znaczeniu obszarowym granic administracyjnych obecnej 
Warszawy, co implikuje nie tylko naukową analizę i badanie stosunków wła-
snościowych wygenerowanych Dekretem Bieruta. Ma to swoje podłoże w nie-
dalekiej historii, odrębnościach w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
i jego wpływu na użytkowanie i przeznaczenie planistyczne gruntów rolnych 
obszaru zurbanizowanego w formie enklaw rolnych. Dotyczy to również proble-
matyki opłat z tytułu użytkowania wieczystego i rent planistycznych, problema-
tyki inwestycyjnej i ochronnej w odniesieniu do gruntów rolnych czy unormowań 
systemowych i ustrojowych, a nawet mającej wybitnie historyczne podłoże pro-
blematyki wspólnot gruntowych4.

Nie istnieje jedna, ogólnie przyjęta współczesna definicja, czy lepiej delimi-
tacja, aglomeracji warszawskiej. Pojęcie to z natury rozpatruje się w aspekcie 
terytorialnym. Przyjmuje się, że aglomeracja warszawska to aglomeracja mono-
centryczna w środkowo-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, 
na Nizinie Środkowomazowieckiej i obejmuje Warszawę, metropolię globalną 
(Alpha-) oraz kilkanaście mniejszych miast. Jedni widzą aglomerację warszaw-

1946 r. w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy (Dz.U. nr 16, 
poz. 112); rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. w sprawie obejmowania 
w posiadanie gruntów przez gminę m.st. Warszawy (Dz.U. nr 6, poz. 43); ustawę z dnia 12 marca 
1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r., nr 10, poz. 64, z późn. 
zm.); uchwałę nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie oddania niektórych tere-
nów na obszarze m.st. Warszawy w wieczyste użytkowanie (M.P. z 1965 r., nr 6, poz. 18); ustawę 
z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 
r., nr 30, poz. 127); ustawę z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1992 r., nr 97, poz. 487); ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015.1774).

3 Artykuł 1. dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 
obszarze m.st. Warszawy stanowi: „W celu umożliwienia racjonalnego przeprowadzenia odbudo-
wy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami Narodu, w szczególności zaś szybkiego 
dysponowania terenami i właściwego ich wykorzystania, wszelkie grunty na obszarze m.st. War-
szawy przechodzą z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu na własność gminy m.st. Warsza-
wy”.

4 Zob.: ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 703).
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ską w odległości od 20 do 30 km od centrum miasta, a inni nawet do 40–50 
km. Z teoretycznego punktu widzenia aglomeracją powinien być zespół gmin 
powiązanych ze sobą więzami przestrzennymi i funkcjonalnymi. Cechą aglome-
racji monocentrycznej jest duże skupisko ludności, w którego centrum znajduje 
się ośrodek miejski (tzw. rdzeń), a naokoło są przyrośnięte miasta satelitarne 
oraz zurbanizowane wsie. Miasta satelitarne najczęściej pełnią funkcje dzielnic 
sypialnych lub przemysłowych. Z czasem strefa podmiejska może zostać wchło-
nięta przez powiększające się miasto, stając się jego integralną częścią. Powstaje, 
gdy jedno miasto posiada wyższą rangę i większą powierzchnię od pozostałych, 
które je otaczają. Przykładem aglomeracji monocentrycznej jest właśnie Miasto 
Stołeczne Warszawa, będące przedmiotem niniejszego artykułu, analizowane 
w aspektach prawno-organizacyjnych odnośnie do występujących konfliktów 
i kolizji prawnych związanych ze specyfiką gospodarowania gruntami rolnymi5. 
Historyczna odrębność unormowań prawnych w zakresie gruntów warszawskich, 
w tym gruntów rolnych, ma swoje podstawy w Dekrecie Bieruta i ten akt prawny 
jest pierwszym czynnikiem powodującym konflikty prawne.

Dekret był aktem prawnym unikatowym w skali powojennej Polski. W żad-
nym innym mieście władza nie przyjęła podobnych rozwiązań prawnych, co 
powoduje negatywne skutki i konflikty prawne. Na podstawie Dekretu z dniem 
21 listopada 1945 r. skomunalizowano wszelkie grunty na obszarze Miasta Sto-
łecznego Warszawy, co stawia ten akt prawny w środowisku prawnym aktów 
o charakterze nacjonalizacyjnym powszechnie uchwalanych w tym czasie 
w powojennej Polsce, z tą różnicą, że miał on w swym założeniu oprócz komuna-
lizacji umożliwić racjonalne odbudowanie stolicy Polski i dalszą jej rozbudowę, 
a nie tylko stricte odebrać przedwojennym właścicielom własność ich nierucho-
mości6. Stąd wzięło się stworzenie w Dekrecie podstawy prawnej dla właścicieli 
lub następców prawnych skomunalizowanych gruntów, prawa składania wnio-
sków o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy i prawa zabudowy7, określonych 

5 T. Markowski, T. Marszał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Proble-
my i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 
2006, s. 16, 17. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja_warszawska#Obszar_
aglomeracji_warszawskiej_wed.C5.82ug_Planu_zagospodarowania_przestrzennego_wojew.
C3.B3dztwa_mazowieckiego_z_2004 oraz Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomera-
cja_warszawska#Obszar_aglomeracji_warszawskiej_wed.C5.82ug_Planu_zagospodarowania_
przestrzennego_wojew.C3.B3dztwa_mazowieckiego_z_2004.

6 Artykuł 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 
obszarze Miasta Stołecznego Warszawy (Dz.U. z 1945 r., nr 50, poz. 279).

7 Należy wskazać, że prawo wieczystej dzierżawy i prawo zabudowy zastąpiono prawem wła-
sności czasowej, a w 1961 r. prawem użytkowania wieczystego wskutek uchylenia dekretu z dnia 
11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. z 1946 r., nr 57, poz. 319) na mocy ustawy z dnia 
14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. z 1969 r., nr 22, poz. 159 – akt 
archiwalny, który utracił moc z dniem 1 sierpnia 1985 r.). Problem instytucji prawa zabudowy ver-
sus instytucji prawa wieczystej dzierżawy polegał na tym, że prawo zabudowy miało w zamyśle 
ówczesnego ustawodawcy stanowić jedną z form korzystania z gruntów na obszarze całego kra-
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w art. 7 i następnych Dekretu oraz przepisów późniejszych8. Wykreowało to stan 
zawieszenia co do tytułu dysponowania gruntami warszawskimi albowiem wnio-
ski dekretowe są albo nierozpatrzone po dziś dzień, czyli nadal nie wiadomo, 
kto będzie finalnym użytkownikiem nieruchomości i pod jakim tytułem praw-
nym, albo wnioski te były rozpatrzone negatywnie, a odmowy te z reguły były 
całkowicie pozbawione podstaw prawnych. Wówczas toczy się administracyjna 
i sądowa batalia o unieważnienie takich odmownych orzeczeń. Byłym właścicie-
lom gruntów warszawskich przysługują określone roszczenia, których realizacja 
nastąpiła lub dopiero nastąpi. Status prawny poszczególnych osób wywodzących 
swoje prawa z Dekretu jest zatem odmienny i możemy wyróżnić kilka katego-
rii podmiotów dotkniętych komunalizacją gruntów warszawskich. Przedmiotem 
zainteresowania Autora w kontekście tematu niniejszej publikacji i wyżej ziden-
tyfikowanego konfliktu prawnego, są dwie kategorie osób, tj. osoby, które zło-
żyły wniosek dekretowy, ale nie został on do tej pory rozpatrzony, oraz osoby, 
których prawidłowo złożony wniosek dekretowy został rozpatrzony odmownie, 
co jednak nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa9.

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi na obszarze zurbanizowa-
nym aglomeracji warszawskiej jako ciągły proces działań, czynności prawnych 
i faktycznych rodzi konflikty prawne na tle treści i zakresu tych czynności 
obejmujących m.in. zarządzanie, dysponowanie (władanie), zajmowanie się nie-
ruchomościami w szerokim tego słowa znaczeniu10.

ju oraz ze zmunicypalizowanych Dekretem Bieruta gruntów w Mieście Stołecznym Warszawie, 
podczas gdy wieczysta dzierżawa miała dotyczyć tylko gruntów warszawskich. Obie te instytucje 
nie licowały jednak z ideologią i panującymi wówczas zasadami prawa socjalistycznego, budząc 
wątpliwości ustawodawcy, co doprowadziło do ich uchylenia i wprowadzenia tzw. własności cza-
sowej na mocy dekretu z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. z 1946 r., nr 57, 
poz. 319). Instytucja własności czasowej polegała na przeniesieniu na określony czas własności 
nieruchomości przez Skarb Państwa albo były związek samorządu terytorialnego lub inną osobę 
„prawa publicznego” z zastrzeżeniem, że po upływie oznaczonego czasu własność z mocy sa-
mego prawa zostanie przeniesiona na zbywcę. Ustawodawca powołał prawo na rzeczy cudzej, 
skonstruowane jako „prawo powrotu” i realizujące się przez sam upływ określonego terminu bez 
konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności prawnych przez uprawnione osoby. Zagad-
nienie to szerzej przedstawia i szczegółowo analizuje J. Winiarz (J. Winiarz, Prawo użytkowania 
wieczystego, Warszawa 1970, s. 12) oraz J. Wasilkowski w recenzji rzeczonej pracy J. Winiarza 
(J. Wasilkowski, Użytkowanie wieczyste, „Państwo i Prawo” 1968, z. 4–5, s. 758 i 759).

 8 Prawo składania wniosków dekretowych wynikało z art. 7 i następnych dekretu z dnia 26 
października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Miasta Stołecznego War-
szawy (Dz.U. z 1945 r., nr 50, poz. 279) oraz z regulacji przejętych w przepisach późniejszych, 
w szczególności w unormowaniach zawartych w aktach prawnych powołanych w przypisie numer 
2 powyżej i tamże określonych jako „system przepisów dekretowych”.

 9 Por.: A. Hetko, Dekret Warszawski – wybrane aspekty prawne czyli o uprawnieniach cywil-
nych dochodzonych w postępowaniu administracyjnym, „Rzeczpospolita” 2006, nr 1, s. 17.

10 Por.: J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2001, s. 20; G. Bieniek, 
S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2005, s. 80.
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Podłożem tych konfliktów prawnych są nie tylko odrębności historyczne 
w zakresie powyżej zasygnalizowanych unormowań własnościowych i w zakre-
sie użytkowania wieczystego, ale także na implikowanych przez historycznie 
ukształtowany czynnik własnościowy odrębnościach w zakresie zagospodarowa-
nia przestrzennego, czyli w kluczowej problematyce planistycznej i inwestycyj-
nej, w obszarze ochrony gruntów rolnych11 ochrony środowiska12, oraz w zakresie 
zagadnień systemowych odnośnie do kształtowania ustroju rolnego13. Specy-
ficzna jest też problematyka organizacyjno-prawna funkcjonowania na obszarze 
zurbanizowanym aglomeracji warszawskiej tzw. gruntów miejskich – enklaw 
rolnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i rent planistycznych, aspek-
tów ochronnych, inwestycyjnych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego 
i władztwa planistycznego gminy, czy zagadnień powodujących konflikty prawne 
i odrębności w zakresie realizacji celów publicznych i prywatnych podmiotów 
użytkujących grunty rolne na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, w tym 
problematyka wspólnot gruntowych mająca wybitnie historyczne podłoże14.

Pierwszy z konfliktów prawnych na tle gruntów warszawskich Autor identy-
fikuje jako konflikt byłych właścicieli kwalifikujących się do powyższych dwóch 
kategorii uprawnionych z Dekretu i mających roszczenia dekretowe i państwo-
wych oraz komunalnych osób prawnych, uwłaszczonych z mocy prawa na podsta-
wie ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości z dniem 5 grudnia 1990 r. prawem użytkowania 
wieczystego gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali, jeśli 
posiadały je w tym dniu w zarządzie15. Uwłaszczenie polegało na przekształceniu 
dotychczas przysługującego tym podmiotom zarządu w użytkowanie wieczyste 
gruntów z dniem 5 grudnia 1990 r. Dotyczyło ono także z tą samą datą, lecz w ter-
minie późniejszym, szkół wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych16.

11 Zob.: ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 803, z późn. zm.).

12 Zob. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 672).

13 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 803) ze zmianami wprowadzonymi od dnia 30 kwietnia 2016 r. na mocy art. 7 ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

14 Zob.: ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 703).

15 Przepisy te zostały powołane w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774); por. także w monografii: D. Kozłowska, 
E. Mzyk, Grunty warszawskie w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Naj-
wyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyd. 2 (zmienione i poprawione), Zachodnie 
Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000, s. 153–155.

16 Artykuł 182 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r., 
nr 65, poz. 385) oraz art. 64 ustawy z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o jednostkach ba-
dawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008 r., nr 159, poz. 993) z mocą od dnia 11 marca 1991 r.



256 DARIUSZ NASIŁOWSKI

Uwłaszczeniem zostały objęte też grunty warszawskie. Spowodowało to 
konflikt prawny pomiędzy państwowymi i komunalnymi osobami prawnymi, 
szkołami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi a byłymi właści-
cielami gruntów warszawskich i ich następcami prawnymi. Realizacja roszczeń 
dekretowych tych ostatnich została w praktyce utrudniona, co zrodziło poważny 
konflikt prawny. W ocenie Autora nie doszło jednak do całkowitego unicestwie-
nia tych roszczeń, ponieważ jest to zależne od kategorii osoby prawnej będącej 
beneficjentem uwłaszczenia17. Jakkolwiek ich realizacja po wydaniu ostatecznej 
decyzji uwłaszczeniowej może nastąpić dopiero po stwierdzeniu unieważnienia 
takiego wadliwego orzeczenia administracyjnego na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego18. 

Ustawodawca, podejmując tę fundamentalną dla kształtu stosunków własno-
ściowych i majątkowych decyzję o uwłaszczeniu powyższych podmiotów, nie 
unormował sytuacji prawnej byłych właścicieli gruntów warszawskich. W ten 
sposób wygenerował konflikt prawny pomiędzy roszczeniami i prawami osób 
trzecich a państwowymi osobami prawnymi i innymi podmiotami uwłaszczo-
nymi na tych gruntach.

Nierozpoznany wniosek dekretowy jest materialnoprawną przeszkodą 
do uwłaszczenia państwowych osób prawnych, szkół wyższych czy jednostek 
badawczo-rozwojowych, ponieważ realizacja roszczeń byłych właścicieli korzy-
sta z mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r.19 z prawa pierwszeństwa 
i powinna wyłączać możliwość uwłaszczenia naruszającą prawa byłych właści-
cieli jako osób trzecich legitymowanych w zakresie zwrotu nieruchomości war-
szawskiej czy odszkodowania. Co istotne, osoby prowadzące postępowanie w tej 
sprawie mają interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania administracyj-

17 Autor rozróżnia dwie kategorie takich osób prawnych: pierwsza to szkoły wyższe i jed-
nostki badawczo-rozwojowe, druga to państwowe osoby prawne, tj. głównie przekształcone 
i skomercjalizowane przedsiębiorstwa państwowe. W przypadku pierwszej kategorii, do której 
Autor zalicza posiadające osobowość prawną szkoły wyższe i jednostki badawczo-rozwojowe, 
uwłaszczenie z mocy prawa nie wymagało w ogóle wydania przez wojewodę decyzji administra-
cyjnej do potwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z mocy prawa 
ani nawet ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, którą te 
podmioty zostały uwłaszczone, poprzez dokonanie w niej odpowiedniego wpisu. W przypadku 
drugiej kategorii, tj. innych państwowych osób prawnych, nabycie z mocy prawa wymagało wy-
dania decyzji administracyjnej przez wojewodę, która była niezbędna do dokonania wpisu tytułu 
prawnego – użytkowania wieczystego do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Tylko 
wobec drugiej kategorii podmiotów osoby trzecie, posiadające roszczenia dekretowe, mają moż-
liwość wszczęcia postępowania administracyjnego czy postępowania sądowo-administracyjnego 
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej wojewody. Wobec pierwszej kate-
gorii osób jest to niemożliwe ze względu na brak orzeczenia administracyjnego, które można za-
skarżyć. Problematyka ta zostanie pogłębiona przez Autora w dalszej części niniejszej publikacji.

18 Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, z późn. zm.
19 Dz.U. z 1990 r., nr 79, poz. 464, z późn. zm.
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nego o wzruszenie decyzji uwłaszczeniowej przed zakończeniem postępowania 
o zwrot nieruchomości20. 

Ciągle aktualnym i przeważającym poglądem doktryny oraz prezentowanym 
w orzecznictwie21 do czasu uchylenia ustawy o gospodarce gruntami i wywłasz-
czaniu nieruchomości z 29 kwietnia 1985 r.22 zmienionej ustawą z 29 września 
1990 r.23 i aktualną później, po zastąpienia jej z dniem 1 stycznia 1998 r. ustawą 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami24, jest pogląd uznający 
niedopuszczalność nabycia przez wyżej powołane podmioty prawa wieczystego 
użytkowania gruntu w sytuacji istnienia praw osób trzecich. Potwierdzają to 
aktualne tezy wyżej powołanych orzeczeń sądów administracyjnych25.

Kolejnym aspektem powyżej zidentyfikowanego konfliktu jest kwestia 
konieczności eliminowania z obrotu prawnego decyzji uwłaszczeniowych doty-
czących gruntów warszawskich jako niewywołujących nieodwracalnych skutków 
prawnych poprzez stwierdzenie ich nieważności w postępowaniu administra-
cyjnym i sądowoadministracyjnym. Takie stanowisko znalazło potwierdzenie 
w aktualnej tezie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1995 r.26, wyra-
żającej w punkcie 2 pogląd o braku cechy nieodwracalności skutków prawnych 
decyzji administracyjnej (art. 156 § 2 k.p.a.), co do której istnieje możliwość jej 
zniesienia w drodze postępowania administracyjnego. Rozwiązaniem powyż-
szego konfliktu prawnego jest więc wyeliminowanie z obrotu wadliwej decyzji 
uwłaszczeniowej w drodze postępowania o stwierdzenie jej nieważności. Teza 
wyrażona w punkcie 1 wyżej powołanego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 
kwietnia 1995 r. podkreśla, że przeszkodą w nabyciu przez państwową osobę 
prawną użytkowania wieczystego nieruchomości pozostającej w jej zarządzie27 
są prawa majątkowe osób trzecich do tej nieruchomości. Zatem roszczenia dekre-
towe wobec nieruchomości warszawskiej, uprzednio uwłaszczonej z mocy prawa, 
co potwierdzała deklaratywna decyzja wojewody, generują konflikt prawny, 
którego rozwiązaniem może być jedynie unieważnienie decyzji uwłaszczenio-
wej wojewody, a następnie rozpatrzenie wniosku dekretowego byłych właścicieli 

20 Zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 1996 r., sygn. akt. 
I SA 895/95.

21 Zob.: wyrok NSA z dnia 24 października 1994 r., sygn. akt. IV SA 946/94, opubl. LEX; 
wyrok NSA z dnia 30 maja 1994 r., sygn. akt. SA/Gd 17/94; wyrok z dnia 29 kwietnia 1994 r., sygn. 
akt. SA/Wr 812/93; wyrok z dnia 9 czerwca 1994 r., sygn. akt SA/Kr 1983/93; wyrok z dnia 14 
marca 1995 r., sygn. akt SA/Łd 1823/94.

22 Dz.U. z 1991 r., nr 30, poz. 127.
23 Dz.U. z 1990 r., nr 79, poz. 464, z późn. zm.
24 Dz.U. z 2015 r., poz. 1774.
25 Por.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 1994 r., sygn. akt. 

IV SA 946/94, opubl. LEX.
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1995 r., sygn. akt. III ARN 8/95.
27 Podstawą prawną przekształcenia zarządu w użytkowanie wieczyste jest art. 2 ust. 1 usta-

wy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieru-
chomości (Dz.U. nr 79, poz. 464, z późn. zm.).
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lub ich następców prawnych. W rezultacie wyeliminowanie z obrotu prawnego 
decyzji uwłaszczeniowej wojewody, skutkujące wygaśnięciem prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości, którym uwłaszczona została państwowa 
osoba prawna, otworzy drogę do przyznania tego prawa osobom uprawnionym 
z Dekretu Bieruta.

W sytuacji, gdy nie mogło nastąpić przekształcenie prawa, zarządu gruntem 
w prawo wieczystego użytkowania ze względu na istnienie praw majątkowych 
osób trzecich, nie można mówić o nieodwracalnych skutkach prawnych decyzji 
uwłaszczeniowych, które nie mogły nastąpić, a tym samym decyzjom uwłaszcze-
niowym wydanym przez wojewodę nie można postawić zarzutu pozostawania 
w sprzeczności z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 
maja 1992 r., zawierającą wykładnię nieodwracalnych skutków prawnych28.

W powyższy konflikt prawny wpisuje się zagadnienie użytkowania wieczy-
stego gruntów rolnych na obszarze aglomeracji warszawskiej. Takimi gruntami 
zostały uwłaszczone na obszarze aglomeracji warszawskiej m.in. szkoły wyż-
sze na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym29 
oraz jednostki badawczo-rozwojowe na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 1991 r. 
o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych30. Dodatkowo, konflikt 
ten jest potęgowany procesem zarządzania gruntami rolnymi, realizowanym 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych jako organem wykonującym uprawnienia 
właścicielskie wobec gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczy-
ste szkołom wyższym i jednostkom badawczo-rozwojowym, a także innym pod-
miotom31. Autor będzie bronił poglądu, że działalność Agencji nota bene, której 
byt prawny był w zamiarze ustawodawcy obliczony w historycznych już założe-
niach na 5 lat, rodziła rozliczne konflikty prawne i była szkodliwa dla rozwoju 
stosunków rolnych i systemu rolnego w Polsce. Działalność Agencji, dotycząca 
gruntów rolnych obszaru zurbanizowanego, będzie przedstawiona w dalszej 
części w świetle konfliktów prawnych powstałych na skutek najnowszych unor-
mowań wprowadzonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego od 30 kwietnia 2016 r. ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw32.

28 Zob.: uchwała Sądu Najwyższego z 28 maja 1992 r., sygn. akt III AZP 4/92, opubl. OSNCP 
1992, z. 12, poz. 211.

29 Dz.U. z 1990 r., nr 65, poz. 385.
30 Dz.U. z 2008 r., nr 159, poz. 993.
31 Zob. § 2 Statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz.U. 
z 2011 r., nr 262, poz. 1567) w brzmieniu: „§ 2 Agencja jest państwową osobą prawną, wykonu-
jącą prawo własności oraz inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w zakresie określonym 
przepisami prawa”.

32 Zob.: ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 803) ze zmianami wprowadzonymi od dnia 30 kwietnia 2016 r. na mocy art. 7 ustawy z dnia 
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W okresie wprowadzenia użytkowania wieczystego do systemu prawa cywil-
nego jego zamysłem i przesłaniem było umożliwienie urbanizacji w ramach 
aglomeracji oraz pobudzenie rynku mieszkaniowego na gruntach położonych 
„w miastach i osiedlach”, jak to sformułowała w tytule ustawa z dnia 14 lipca 
1961 r.33, z wyraźnym, jak widać, wskazaniem na ograniczenie terytorialne do 
granic administracyjnych miast lub położenia poza nimi, lecz w obrębie oddzia-
ływania planów zagospodarowania przestrzennego miast. Zatem pierwotnie 
prawo użytkowania wieczystego było elementem gospodarowania terenami 
miejskimi z przeznaczeniem do ich zabudowy zasadniczo budownictwem wie-
lomieszkaniowym. Takie ujęcie terytorialne i celowościowe prawa użytkowania 
wieczystego rodziło wątpliwości co do tego, czy jego przedmiotem mogły być 
grunty rolne położone na obszarze zurbanizowanym aglomeracji, w tym aglo-
meracji warszawskiej, gdzie gospodarowanie i zarządzanie gruntami było ure-
gulowane specyficznie wskutek historycznej odrębności prawnej. Wątpliwości te 
zostały wyjaśnione w doktrynie, a stanowisko jest jednoznacznie aprobujące34. 
Uczelnie wyższe, np. w Mieście Stołecznym Warszawie Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego oraz jednostki badawczo-rozwojowe jak Polska Akademia 
Nauk (w wyniku podmiotowego rozszerzenia uwłaszczenia w noweli do ustawy), 
zostały uwłaszczone na gruntach rolnych prawem użytkowania wieczystego. 
Były to pierwsze przypadki uwłaszczeń gruntami rolnymi dokonane na podsta-
wie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym35 oraz w odniesie-
niu do jednostek badawczo-rozwojowych na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 
1991 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych36. Uczelnie i jed-
nostki badawczo-rozwojowe nabyły prawo użytkowania wieczystego z mocy 
samego prawa z dniem 27 września 1990 r. 

Sytuacja prawna uwłaszczonych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych 
różni się od statusu prawnego uwłaszczenia innych państwowych osób prawnych 
w sposób diametralny. W przypadku szkół wyższych i jednostek badawczo-
-rozwojowych użytkowanie wieczyste zostało ustanowione z mocy prawa bez 
wymogu wydania stosownej decyzji administracyjnej wojewody, podczas gdy 

14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

33 Zob.: akt archiwalny (utracił moc z dniem 1 sierpnia 1985 r.), tj. ustawa z dnia 14 lipca 
1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. z 1969 r., nr 22, poz. 159). Użytko-
wanie wieczyste było w czasie obowiązywania tej ustawy pojmowane jako ograniczone prawo 
rzeczowe zgodnie z zasadą numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych. Treścią tego prawa 
było używanie rzeczy lub prawa i pobieranie z tego tytułu pożytków. 

34 Por. w monografii: S. Prutis, Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa. Komentarz i orzecznictwo SN i NSA, Białystok 1997, s. 13–15.

35 Zob.: art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
z 1990 r., nr 65, poz. 385).

36 Zob.: ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojo-
wych (Dz.U. z 2008 r., nr 159, poz. 993).
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inne państwowe osoby prawne musiały uzyskać na swoją rzecz taką deklarato-
ryjną decyzję, aby otrzymać wpis tytułu prawnego użytkowania wieczystego 
w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. 

Potęguje to niniejszy konflikt prawny na linii: realizacja roszczeń dekreto-
wych przedwojennych właścicieli i ich następców prawnych wobec nierucho-
mości warszawskich versus realizacja uprawnień państwowych osób prawnych, 
którym wskutek uwłaszczenia przysługuje do nieruchomości tytuł prawny użyt-
kowania wieczystego nieruchomości rolnej. Pogłębienie tego konfliktu prawnego 
polega na całkowitym unicestwieniu realizacji roszczeń byłych właścicieli, gdyż 
nie mogą oni w trybie administracyjnym i sądowo-administracyjnym wzruszyć 
czy wyeliminować z obrotu prawnego decyzję uwłaszczeniową, gdyż takowa 
w wypadku szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych w ogóle nie była 
wydawana w celu potwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości z mocy prawa. Wymóg potwierdzenia przekształcenia prawa zarządu 
do gruntu w prawo użytkowania wieczystego w postępowaniu administracyj-
nym poprzez wydanie decyzji, został w przypadku uwłaszczonej w ten sposób 
kategorii osób, całkowicie pominięty przez ustawodawcę37. Gdyby, tak jak to 
jest uregulowane w przypadku innych niż szkoły wyższe i jednostki badawczo-
-rozwojowe osób prawnych, nabycie z mocy prawa wymagało wydania decyzji 
deklaratoryjnej przez wojewodę, wówczas istniałaby możliwość wszczęcia postę-
powania administracyjnego przed właściwymi organami administracji państwo-
wej lub samorządowej czy podjęcia akcji sądowej przed wojewódzkim sądem 
administracyjnym, zmierzającej do wzruszenia wadliwej decyzji uwłaszcze-
niowej poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie jej nieważności (na podstawie 
art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). 

Nadto dalsze pogłębienie powyższego konfliktu, niestety w kierunku jego 
całkowitej nierozwiązywalności, polega na braku zastosowania i nieobowiązy-
waniu przy uwłaszczeniu z mocy prawa i na podstawie decyzji administracyj-
nej, zasady konstytucyjności wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Istnienie 
prawa użytkowania wieczystego wskutek nabycia go z mocy prawa na podstawie 
przepisów wyżej powołanych ustaw o szkolnictwie wyższym i o jednostkach 
badawczo-rozwojowych nie jest uzależnione od ujawnienia tego prawa poprzez 
konstytutywny wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości38.

Drugim zidentyfikowanym przez Autora konfliktem prawnym, powstałym 
na tle gospodarowania nieruchomościami rolnym położonymi na obszarze zur-

37 Zob.: art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
z 1990 r., nr 65, poz. 385).

38 Należy podkreślić utrwalony w orzecznictwie pogląd, że przy uwłaszczeniu z mocy prawa 
i na podstawie decyzji administracyjnej zasada konstytutywności wpisu w księdze wieczystej 
nie ma zastosowania – por.: uchwała SN z dnia 5 grudnia 2002 r., sygn. akt. III CZP 71/02, opubl. 
OSNCP 4/03, poz. 133, a także w LEX, oraz uchwała 7 sędziów SN z dnia 9 listopada 1998 r., sygn. 
akt III CZP 33/98, OSNCP 4/99, poz. 6.
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banizowanym aglomeracji warszawskiej, jest kontrowersja i przeciwstawność 
pomiędzy regulacją planistyczną wynikającą z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz władztwa planistycznego gminy a możliwością 
gospodarowania gruntem rolnym na obszarze zurbanizowanym przez podmioty 
posiadające różne tytuły prawne do nieruchomości. Konflikt ten należy rozpatry-
wać w kategorii wpływu planu miejscowego na użytkowanie nieruchomości rol-
nej, w tym nieruchomości obszaru zurbanizowanego aglomeracji warszawskiej, 
co kreuje złożone relacje prawne. Zmiany przeznaczenia nieruchomości rolnej 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powodują konflikty, 
kolizje i problemy prawno-organizacyjne w odniesieniu do gospodarowania 
takimi nieruchomościami. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może być okresowo 
zmieniany przez gminę, co implikuje zmiany w przeznaczeniu i możliwościach 
prawnych gospodarowania i użytkowania nieruchomości rolnej. O zidentyfiko-
wanym przez Autora dysonansie pomiędzy miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego a możliwością zagospodarowania nieruchomości rolnej na 
obszarze zurbanizowanym należy zatem mówić w kategorii wpływu i mecha-
nizmów oddziaływania unormowań planistycznych uchwalanych przez gminę, 
w tym gminę Miasta Stołecznego Warszawy na wykonywanie prawa własności, 
prawa użytkowania wieczystego gruntu, a także tytułów obligacyjnych, w szcze-
gólności dzierżawy. 

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym39 ustalenie przeznaczenia terenu, 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zago-
spodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Jest to zasada formułująca charakter prawny 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejsco-
wego. Ustalenie przeznaczenia terenu, w tym terenu będącego nieruchomością 
rolną, określenie sposobów jego zagospodarowania przez właściciela i określe-
nie wieczystego użytkowania oraz warunków zabudowy następuje wyłącznie 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego40. Plan miejscowy 
zagospodarowania przestrzennego stanowi przedmiotowe ograniczenie prawa 
własności przewidziane w art. 140 kodeksu cywilnego41. Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego stanowi główny instrument planowania, zagospo-
darowania i określenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz wykonywania 
w stosunku do niej własności i użytkowania wieczystego. Ogólnie obowiązujący 
charakter prawny planu wyznacza powszechne i wiążące obowiązywanie jego 

39 Dz.U. z 2016 r., poz. 778.
40 Zob. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 

2011 r., sygn. akt IV SA/Po 305/11, opubl. LEX.
41 Zob. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 

1999 r., sygn. akt IV SA 1670/97, LEX nr 48740.
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ustaleń zarówno dla gminy, jak i dla właścicieli i użytkowników wieczystych 
nieruchomości oraz inwestorów42. Gmina poprzez uchwalanie planów miejsco-
wych zagospodarowania przestrzennego realizuje władztwo planistyczne, które 
nie jest absolutne i podlega unormowaniom i ograniczeniom określonym w obo-
wiązujących przepisach. Władztwo planistyczne należy wyłącznie do gminy i to 
jej, w granicach obowiązującego prawa, przysługuje uprawnienie do określa-
nia zakresu i przedmiotu zmiany planu, a zatem żaden przepis prawa nie ustala 
zasady status quo, czyli niezmienności otoczenia43. Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z innymi przepisami prawa wyznaczają 
zakres wykonywania i treść prawa własności oraz wyznaczają granice korzy-
stania z nieruchomości. W tym zakresie przepisy planistyczne mogą ograniczać 
swobodę wykonywania prawa własności, określoną treścią art. 140 kodeksu 
cywilnego, co nie narusza zasady ochrony własności wyrażonej w konstytucji44. 
Zasada ta została potwierdzona w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 
lutego 2011 r.45, który dodatkowo podkreślił konsekwencje naruszenia wymogu 
zgodności miejscowego planu z normami konstytucyjnymi wyznaczającymi gra-
nice ingerencji prawodawczej w prawo własności. Sankcją naruszenia może być 
stwierdzenie nieważności uchwały gminy przyjmującej plan niezgodny z nor-
mami konstytucyjnymi.

Odnosząc się do nieruchomości rolnych, należy wskazać, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, sporządzony w trybie określonym w przepi-
sach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest trybem zmiany prze-
znaczenia gruntu rolnego i leśnego na cele nierolnicze i nieleśne, jeśli warunkiem 
zmiany jest wymóg uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych46. Przepis ten stanowi, 
że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących 
użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw 
rozwoju wsi, z zastrzeżeniem regulacji z ust. 2a47, gruntów leśnych stanowiących 
własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środo-

42 Por.: J. Stelmasiak, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny śro-
dek ochrony środowiska, Lublin 1994, s. 64.

43 Zob.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie z dnia 6 października 
2011 r., sygn. akt. I SA/Go 565/11, LEX nr 966360.

44 Zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia 1999 r., sygn. akt II 
SA/Ka 1842/97, OSS 2000, nr 1, poz. 4.

45 Wyrok TK z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt K 27/00, OTK 2000, nr 2, poz. 29.
46 Dz.U. z 2015 r., poz. 909.
47 Artykuł 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

stanowi: 
„2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie 

na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty 
te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze 
zwartej zabudowy;
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wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, 
a w odniesieniu do pozostałych gruntów leśnych, wymaga uzyskania zgody mar-
szałka województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Wyżej przedstawiona procedura zmiany planu miejscowego, połączona 
z koniecznością uzyskiwania administracyjnych zgód określonych organów 
i statuująca ograniczenia w procesie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze 
i nieleśne poprzez zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzen-
nego, jest bezprzedmiotowa wobec gruntów rolnych położonych w granicach 
administracyjnych miast48. Zatem wydawałoby się, że przytoczenie ograniczeń 
ustawowych49 w zakresie zmian przeznaczenia gruntów rolnych położonych na 
obszarze zurbanizowanym aglomeracji warszawskiej na cele nie rolne i nie leśne, 
jest nieprzydatne do analiz prawnych i potrzeb badawczych prezentowanych 
przez Autora w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej publikacji. Analizo-
wany art. 10a jest objęty propozycją uchylenia, zgodnie z aktualnym projektem 
zmian do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgłoszonym w dniu 9 
lutego 2016 r. przez grupę posłów50. Tym samym analiza konfliktu prawnego, tj. 
wpływu zmian przeznaczenia nieruchomości rolnych obszaru zurbanizowanego 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wykonywanie wła-
sności, gospodarowanie i sposoby korzystania z tych gruntów, zostaje poszerzona 
o wnioski de lege ferenda. W ramach tych wniosków Autor popiera zgłoszony 
poselski projekt zmian z dnia 9 lutego 2016 r.51. Uzasadnienie projektu ustawy 

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.);

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460, 774 
i 870);

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy 
stanowią kilka odrębnych części”.

48 Zob.: art. 10a. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
w brzmieniu: „Art. 10a. Przepisów rozdziału 2 [zob. przypis numer 35 poniżej – przyp. D. N.] nie 
stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast”. Na mocy tego 
przepisu grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast są wyłączone z kognicji 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

49 Zob.: Rozdział 2 „Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne” 
w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909).

50 Zob. projekt grupy posłów (LEX nr VIII.283):
„ustawa z dnia […] 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 

r., poz. 909 j.t.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu:
»Art. 5c. Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 

położonych w granicach administracyjnych miast«.
2) uchyla się art. 10a”.
51 Jak wyżej w przypisie numer 36.
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wskazuje na cel przywrócenia art. 5b w ustawie o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, uchylonego ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw52. Artykuł ten dotyczył wyłą-
czenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach admi-
nistracyjnych miast spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. W przypadkach terenów zurbanizowanych, położonych na gruntach 
wysoko sklasyfikowanych według klas bonitacyjnych, przepis ten stanowił pod-
stawę prawną umożliwiającą prowadzenie nowych inwestycji i pozyskiwanie 
nowych inwestorów. Uzasadnienie projektu przywrócenia art. 5b opiera się na 
argumencie tworzenia nowych zakładów pracy, a tym samym tworzenia miejsc 
pracy, co sprzyja rozwojowi miast i przyczyni się do likwidacji bezrobocia. Pro-
jekt wskazuje, że uchylenie art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: 
„zablokowało procesy inwestycyjne na terenach wielu polskich miast i spowodo-
wało odejście kapitału inwestycyjnego poza granice naszego kraju. Wprowadzona 
bowiem zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych spowodowała, że 
potencjalni inwestorzy są obciążani wielomilionowymi opłatami, za wyłączenie 
gruntów z produkcji rolnej, w przypadku opracowania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. Konsekwencją wprowadzenia do ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych art. 5c w brzmieniu zaproponowanym powyższą 
nowelizacją będzie uchylenie art. 10a wprowadzonego w ramach prac legislacyj-
nych. Projektowana regulacja rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. 
Projekt jest zgodny z przepisami prawa europejskiego i nie powoduje kosztów dla 
budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego”53.

Ustawodawca w projekcie proponuje zastąpienie obowiązującego art. 10a 
ustawy, wyłączającego przepisy ograniczające zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych określone w rozdziale 2. ustawy w stosunku do gruntów rolnych poło-
żonych w granicach administracyjnych miast, nowym art. 5c, ograniczającym 
stosowanie przepisów całej ustawy, a nie tylko rozdziału 2. ustawy, do grun-
tów rolnych stanowiących użytki rolne, a nie grunty rolne, położonych w grani-
cach administracyjnych miast. Widoczne jest celowe złagodzenie mechanizmów 
ochronnych w projekcie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
i ukierunkowanie ich na urbanizację i odblokowanie procesów inwestycyjnych 
na terenach miast, w tym na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Konflikt prawny, zidentyfikowany jako problem wpływu planu miejsco-
wego zagospodarowania przestrzennego na użytkowanie nieruchomości rolnej, 
w tym nieruchomości obszaru zurbanizowanego aglomeracji warszawskiej na 
wykonywanie własności i korzystanie z nieruchomości rolnej, kreuje złożone 
relacje prawne. Zmiany przeznaczenia nieruchomości rolnej w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego powodują konflikty, kolizje i problemy 

52 Dz.U. z 2014 r., poz. 1101. Artykuł 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych obo-
wiązywał w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 5 września 2014 r.

53 Jak wyżej w przypisie numer 36.
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prawno-organizacyjne w odniesieniu do gospodarowania takimi nieruchomo-
ściami. W obecnym stanie prawnym zmiana przeznaczenia gruntów rolnych 
obszaru zurbanizowanego wobec obowiązywania art. 10a ustawy wyłączającego 
ograniczenia z rozdziału 2. ustawy w stosunku do gruntów rolnych położonych 
w granicach administracyjnych miast, w istocie dokonuje się w odniesieniu do 
tzw. gruntów miejskich, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym54.

W świetle art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych powyższy 
konflikt prawny w odniesieniu do nieruchomości rolnych obszarów admini-
stracyjnych miast można sprowadzić do problematyki władztwa planistycznego 
gminy, przejawiającego się prawem uchwalania i zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych wpisuje się w ten konflikt prawny w mniej-
szym stopniu ze względu na dyspozycję art. 10a powyższej ustawy, wyłączają-
cego mechanizmy ochronne wobec tzw. gruntów miejskich. W ocenie Autora 
enklawy rolne – „grunty miejskie” nie powinny być zachowane na obszarze zur-
banizowanym aglomeracji warszawskiej. Mechanizmy ochronne nie powinny 
mieć zastosowania do gruntów rolnych położonych w granicach administracyj-
nych miast. Powinno być wręcz odwrotnie: ustawodawca powinien wprowadzić 
bardziej przejrzyste i precyzyjne unormowania prawne o charakterze systemo-
wym, zezwalające wprost na inwestycyjne i komercyjne wykorzystanie takich 
gruntów czy przynajmniej sprzyjające takim działaniom, a jedynym wyznaczni-
kiem takich działań powinno być stosowanie zasady zrównoważonego władztwa 
planistycznego gminy, nie naruszającej interesów właścicieli i użytkowników 
wieczystych zurbanizowanych nieruchomości rolnych. Zdaniem Autora, przy-
czyni się to do rozwiązania czy ewentualnie złagodzenia przedmiotowego kon-
fliktu prawnego. 

Powyższy konflikt prawny jest też związany z funkcjonowaniem w systemie 
zagospodarowania przestrzennego studium zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, co wyklucza jakiekolwiek 
rozstrzygnięcia z zakresu administracyjnego imperium (decyzje, postanowienia 
itd.) wydawane przez organy samorządowe na podstawie zapisów tego rodzaju 
aktu. Postanowienia studium, statuując określone zagospodarowanie gruntu np. 
w zakresie określonej zabudowy, nie wprowadzają żadnych obowiązków i nie 
przyznają żadnych praw właścicielowi nieruchomości objętych studium. Powo-
duje to konflikt prawny na tle naruszenia praw właściciela nieruchomości co do 
planowanego zagospodarowania jego nieruchomości, jednakże trudno wykazać, 
że w istocie dochodzi do naruszenia jego interesu prawnego. Konflikt ten polega 

54 Dz.U. z 2016 r., poz. 778.
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na niemożności zaskarżenia studium wobec niemożności wykazania naruszenia 
interesu prawnego 

Trzeci z konfliktów prawnych dotyczy zagadnień o znaczeniu ustrojowo-
-systemowym i strategicznym dla kształtu gospodarowania gruntami rolnymi. 
Obejmuje on dysonans i problemy prawne wynikające z najnowszych unormo-
wań wprowadzonych od dnia 30 kwietnia 2016 r. w ustawie z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw55. Tylko pozornie, w ocenie Autora, 
przepisy te nie mają zastosowania do warszawskich gruntów rolnych obszaru 
zurbanizowanego, ze względu na unormowanie wyłączające spod regulacji usta-
wowej56 nieruchomości rolne aglomeracji warszawskiej położone na obszarach 
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż 
rolne57. Na znaczącym obszarze Miasta Stołecznego Warszawy brakuje planów 
miejscowych albo jest plan, lecz przeznaczający nieruchomości rolne na cele inne 
niż rolne, co wynika z art. 2 pkt 1 zawierającego definicje przyjęte na potrzeby 
zmienionej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
prawnego58. Wydawałoby się zatem, że rozwiązaniem rozstrzygającym o prze-
znaczeniu terenu byłaby decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Początkowe uregulowanie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
normowało powiązanie decyzji o warunkach zabudowy z planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego, tzn. decyzja mogła być wydana tylko na pod-
stawie planu miejscowego. Obecne uregulowanie dotyczące decyzji o warunkach 
zabudowy jest odwrotne: decyzję wydaje się zamiast planu, czyli ustalenie prze-
znaczenia nieruchomości odbywa się za pomocą decyzji planistycznej. Zmiana 
charakteru prawnego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
nie może jednak, w ocenie Autora, być rozpatrywana w oderwaniu od założeń 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, powstałych w roku 2003, i dlatego roz-
dzielenie planu miejscowego od decyzji w trakcie ustalania przeznaczenia terenu 
nieruchomości nie ma znaczenia prawnego co do zbywania nieruchomości rol-
nych przeznaczonych do obrotu.

Czy brak planu miejscowego powoduje podleganie nieruchomości rolnej pod 
restrykcyjne przepisy tej ustawy niezależnie od braku rozstrzygnięcia planistycz-

55 Por.: ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 803) ze zmianami wprowadzonymi od dnia 30 kwietnia 2016 r. na mocy art. 7 ustawy z dnia 
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

56 Zob.: ustawa wskazana w przypisie numer 49 powyżej.
57 Zob.: art. 2 pkt 1 ustawy powołanej w przypisie numer 49 powyżej.
58 Por.: art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 

z 2012 r., poz. 803) w brzmieniu ustalonym od dnia 30 kwietnia 2016 r. na mocy art. 7 ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
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nego dotyczącego takiego gruntu? Mimo ustalonej w przepisach „zastępowal-
ności” planu miejscowego decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
przestrzennego, i zwłaszcza w świetle zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju 
rolnego obowiązujących od 30 kwietnia 2016 r., w ocenie Autora brakuje podstaw 
do rozszerzającej interpretacji tej regulacji, która pozwalałaby na ustalenie prze-
znaczenia nieruchomości rolnej drogą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu zastępującej ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego przeznaczające wprost dany grunt na cele inne niż 
rolne. Zdawałoby się, że wyklucza to w aspekcie planistycznym (przeznaczenie 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze)59 
i obszarowym (ograniczenie powierzchniowe do 0,3 ha)60, konflikt prawny na tle 
reglamentacji wprowadzonej wyżej powołaną zmienioną ustawą z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, polegający na zahamowaniu obrotu 
gruntami rolnymi61. Pomijając ustawowy wymóg uzyskania rozlicznych zgód 
Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych czy reglamentacji ze strony innych 
organów na nabycie nieruchomości rolnych62, wyrażanych w drodze decyzji 

59 Por. jak wyżej, w przypisie numer 10.
60 Artykuł 1a pkt 2 [Nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania ustawy] ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803) ze zmianami 
wprowadzonymi od dnia 30 kwietnia 2016 r. na mocy art. 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw.

61 Należy zauważyć, że sam tytuł ustawy zmieniającej z dnia 14 kwietnia 2016 r. odnosi się 
expressis verbis do wprowadzenia unormowań nakierowanych na wstrzymanie sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw).

62 Warto zauważyć, że na podstawie art. 18 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803) ze zmianami wprowadzonymi od dnia 30 kwietnia 
2016 r., na mocy art. 7 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomo-
ści Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 585) dokonano – połączonej z określeniem następstwa prawnego – zmiany nazwy podmiotu 
dotąd zarządzającego nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa na Agencję Nieruchomości Rolnych, aplikując tę zmianę do dotychczasowych 
przepisów. Z dniem wejścia w życie ustawy, czyli z dniem 30 kwietnia 2016 r., Agencja Nierucho-
mości Rolnych stała się następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ocenie 
Autora, fakt ten nie jest bez znaczenia i wskazuje na położenie przez ustawodawcę nacisku na 
pojęcia i aspekty ustrojowe oraz ideologiczno-polityczne w postrzeganiu kształtu ustroju rolne-
go w Polsce, na co wskazuje także wprowadzenie preambuły dodanej przez art. 7 pkt 1 wyżej 
powołanej ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zmieniającej niniejszą ustawę 
z dniem 30 kwietnia 2016 r. Preambuła (łac. praeambulum od praeambulare, czyli „iść wcze-
śniej”), to przyjmując za Wikipedią – wolną encyklopedią (link dostępny pod adresem – https://
pl.wikipedia.org/wiki/Preambu%C5%82a): „wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znacze-
niu politycznym (umowy międzynarodowe, konstytucje, rzadziej ustawy i akty niższego rzędu), 
opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć. […] Formu-
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administracyjnych i opinii, na wniosek uprawnionych podmiotów63 czy prawo 
pierwokupu dzierżawcy64, niestety negatywnie wpisuje się w problem sprzedaży 
gruntów rolnych wręcz „inkwizycyjna” działalność Agencji Nieruchomości Rol-
nych polegająca m.in. np. na nadinterpretacji przepisów tej ustawy czy na prze-
sadnym badaniu legalności i poprawności czynności notariuszy w odniesieniu 
do nieruchomości rolnych. Na przykład w przypadku braku planu miejscowego 
mimo jednoznacznych zapisów w ewidencji gruntów wskazujących na nieru-
chomość rolną, notariusze odmawiają sporządzania warunkowych umów sprze-
daży nieruchomości rolnych. Także nieprecyzyjne zapisy planów miejscowych 
potęgują konflikt prawny odnośnie do stosowania zapisów zmienionej ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, np. zapis o przeznaczeniu produkcyjnym w rol-
nictwie, wskazujący, w ocenie Autora, na brak rolnego przeznaczenia takiego 
gruntu. Ponadto widoczny jest konflikt w aspekcie definicyjnym nieruchomości 
rolnej po wprowadzeniu zmian ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw65. W przypadku np. planowanej sprzedaży jednej działki 
ewidencyjnej, wchodzącej w obszar nieruchomości rolnej składającej się z kilku 
działek ewidencyjnych, z których jedna działka nie spełnia normy obszarowej 
i nie podlega restrykcyjnej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, pojawia się 
przy zbyciu tej jednej działki o obszarze poniżej 0,3 ha kwestia uzasadnienia 
dla umowy warunkowej takiej czynności. Jest to problem powstały na kanwie 
odmiennych definicji nieruchomości rolnej przyjętych przez ustawę o księgach 
wieczystych i hipotece66 i obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2016 r. zmienioną 
ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego67. Nieruchomość według ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece to całość składająca się z jednej lub kilku działek 
ewidencyjnych, podczas gdy nieruchomościami rolnymi są nieruchomości, które 
odpowiadają wymaganiom przewidzianym w art. 46.1 k.c., chyba że w planie 

ła często używana w czasach PRL (np. preambuła do kodeksu pracy jako ideologiczna wykładnia 
normatywnego charakteru ustawy), dziś rzadziej stosowana przez ustawodawcę i zarezerwowana 
w szczególności dla aktów o szczególnym charakterze. Istnieją dwa poglądy na temat jej znacze-
nia w akcie prawnym: (i) odmawiający preambule jakiegokolwiek znaczenia prawnego, oraz (ii) 
uznający, że preambuła jest istotną częścią aktu normatywnego, i powinna być brana pod uwagę 
przy wykładni prawa. Do tego poglądu przychyla się większość prawników oraz Trybunał Kon-
stytucyjny, stwierdzając, że co prawda preambuła sama w sobie nie rodzi skutków prawnych dla 
adresatów aktu normatywnego, nie oznacza to jednak, że jest pozbawiona znaczenia normatyw-
nego (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2007 r., sygn. K 2/07)”.

63 Zob.: art. 2a i n. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 803), zmienionej ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

64 Zob.: art. 3 ustawy powołanej w przypisie numer 63.
65 Dz.U. z 2016 r., poz. 585.
66 Zob.: ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 790).
67 Dz.U. z 2016 r., poz. 585.
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zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na inne cele niż rolne68. 
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 5 września 2012 r. wyjaśnił również, że 
nieruchomością rolną w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego jest też nieruchomość częściowo przeznaczona 
w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne69. Rozwią-
zywałoby to, według Autora, w aspekcie obszarowym (wymóg obszaru poniżej 
0,3 ha), jak i w zakresie planistycznego przeznaczenia, planowaną sprzedaż jed-
nej działki ewidencyjnej wchodzącej w obszar nieruchomości rolnej składającej 
się z kilku działek ewidencyjnych, z których jedna działka nie spełnia normy 
obszarowej do podlegania restrykcyjnej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. 
Jakkolwiek, Autor przychyla się do poglądu co do przeważającego ujęcia kodek-
sowego dotyczącego rozwiązania konfliktów powstałych na tle funkcjonowania 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego70, wspartego m.in. wyżej powołanym 
orzeczeniem Sądu Najwyższego71. Reasumując, wynik badań tego konfliktu 
prawnego jest przedstawiony powyżej i nie sposób oprzeć go na orzecznictwie 
administracyjnym i sądowo-administracyjnym ze względu na obowiązywanie 
nowych przepisów dopiero od dnia 16 kwietnia 2016 r. 

Niewątpliwie zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, dotyczące 
obrotu nieruchomościami rolnymi, wskazują, że ten akt prawny należy czytać 
na nowo, gdyż tak zdaje się nakazywać ustawodawca. Nie rozwiązuje to jednak 
powyższych konfliktów prawnych nieruchomości rolnych obszaru zurbanizowa-
nego. Pojmowanie nieruchomości rolnej obszaru zurbanizowanego wedle prze-
znaczenia nieruchomości rolnej w planie miejscowym na cele inne niż cele rolne 
nie zmieniło się od 2003 r., podczas gdy powstały nowe ustawy lub stare zostały 
zmienione. Powoduje to konflikty niesprzyjające kształtowaniu ustroju rolnego. 
Złożoność tych konfliktów Autor starał się zbadać naukowo w niniejszym arty-
kule, jakkolwiek wielość zauważonych wątków i możliwości interpretacji oraz 
metod badawczych pozwala przyjąć, że publikacja niniejsza może być znacznie 
szersza i pogłębiona o inaczej ukierunkowane analizy. 

68 Artykuł 2 pkt 1 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz por.: 
Kodeks cywilny. Komentarz, Księga I, Część ogólna, red. J. Gudowski, LexisNexis 2014, s. 10.

69 Zob.: wyrok SN z 5 września 2012 r., IV CSK 93/2012, opubl. w LexisNexis nr 3954737, 
IC 2013, nr 10, s. 44.

70 Por.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 
2009 r., sygn. akt. II SA/Sz 865/08, zawierający aktualną tezę: „Art. 46.1 k.c. jest podstawowym 
przepisem zawierającym definicję kodeksową nieruchomości rolnej. Definicja ta ma także zasto-
sowanie do wszystkich innych ustaw dotyczących nieruchomości (gruntów rolnych), chyba że 
zawierają one postanowienia odmienne”.

71 Por.: przypis numer 69.
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HISTORICAL LEGAL DISTINCTNESSES OF WARSAW REAL 
ESTATE WITH SPECIFIC CONSIDERATION TO AGRICULTURAL 
LAND IN THE LIGHT OF ADMINISTRATIVE JURISDICTION AND 

CASE LAW OF ADMINISTRATIVE COURTS

Summary

This article is about legal distinctnesses of Warsaw real estate with specific 
consideration to agricultural land situated within urbanized areas of greater Warsaw 
agglomeration. The Author allocates and presents scientific research on legal conflicts 
being occurred within Warsaw greater area administrative boundaries. As these 
regulations applicable to Warsaw area are not unite and transparent and as such do not 
represent an overall, unite system being finely balanced, the Author undertakes an attempt 
to determine on legal obstacles, complexity and its discrepancies. The range of study 
covers especially ownership and affranchisement issues, administrative jurisdiction and 
the past and most recent judgments constituting case law of administrative courts given 
by those courts in relation to agricultural land located within urbanized areas of greater 
Warsaw. In particular, the article is a case study how Warsaw zoning plans influence 
execution and performance of ownership title and perpetual usufruct title to agricultural 
land and Warsaw real estate in general. Author also undertakes in the said article key 
problems derived from complexity of legal issues of Warsaw real estate recovery in case 
law of administrative courts as well as in selected case law of civil courts, Supreme 
Court, Constitutional Tribunal and jurisprudence. A specific area of Author’s interest is 
agricultural land designated for urban and commercial use according to existing zoning 
plans and binding regulations on shaping of the agricultural system and their impact 
on development, management and use of such areas. The Author refers also to allowed 
manner of use of urban land of Warsaw greater area and its legal consequences for the 
entire system adjacent to agricultural real estate. The scope of scientific research covers 
also presentation of rules governing the changes in the amount of perpetual usufruct 
fees and its impact on owners and /or perpetual usufructors position in the light of the 
allowed use and land development within Warsaw agglomeration. The article refers 
to distinctnesses and various titles to land occurred within Warsaw urban boundaries 
(private property, freehold title of State Treasury and municipality) being a result of 
historical obstacles as well as forwards opinions and de lege ferenda proposals including 
methods of resolving legal conflicts and discrepancies within binding regulations. 
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LAW AND ECONOMICS – SELECTED ISSUES OF MUTUAL 
RELATIONS ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL 

LEGAL REGULATIONS

The foundations of modern legal regulations are derived from different legal 
systems of several primary sources, such as ideology, government or political 
system, religion, tradition or economics. The latter increasingly determines the 
emerging regulations. First of all, it is noticeable in the legislation regulating 
financial assistance from measures financed by the European budget. Law and 
economics in this area correlate with each other and complement each other in 
order to achieve an adequate standard of living for the recipient of the legal norm 
through legal regulations. The instruments defined in the law are to help achieve 
an appropriate economic status. 

The implementation of this objective is possible by creating a legal system 
of incentives for the recipient of a legal norm, which will allow him to safely 
carry out the investment process, consistent with the laws of the market as well 
as allowing to achieve appropriate financial effects. The law is to be a tool for the 
implementation of economic plans. It should also be emphasized that without the 
law, no modern economic intention could be fully realized. In this regard, law 
and economics co-exist and their relationship is to bring as much benefit to the 
recipient of the legal norm as possible. 

Studies on the relationship of law and economics in Polish1 and world2 sci-
ence are on the rise. This article will only raise some observations of the modern 
relationships between law and economics on the example of legal agricultural 

1 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007; 
R. Stroiński, Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa (Law and Economics), [in:] ed. 
M. Bednarski, J. Wilkin, Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa 2008, p. 484–485; J. Beł-
dowski, K. Metelska-Szaniawska, Ekonomiczna analiza prawa (Law and Economics). Wprow-
adzenie, [in:] R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009, p. XIX–XXIV; 
E. Ożga, The Great Dictionary of Law and Economics. English-Polish, Warszawa 2006.

2 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009; U. Mattei, Comparative 
Law and Economics, Michigan 1998; W. Kasper, M. E. Streit, Institutional economics: social or-
der and public policy, Cheltenham, Northampton, 1998; G. Calabresi, Some Thoughts on the Risk 
Distribution and the Law of Torts, „yale Law Journal” 1961, No. 70; M. Tunick, Efficiency, Prac-
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regulations. Considerations are assumed to be a contribution to further discussion 
in terms of penetration of concepts and tools of economic analysis to the legal 
system. 

Particular significance of the relationship between law and economics is 
gained in agricultural law3. In regulations concerning this sector in European 
law, covering nearly half of new laws and half of the European Union budget, the 
problems of the new legislation can be clearly seen, which is becoming subordi-
nate to achieving appropriate financial efficiency and economic indicators. In 
agricultural law one can observe the penetration of both national and European 
regulations as well as relevant economic requirements, which included in the EU 
regulations should be achieved by the Member State. 

This article will address selected topics of mutual relations between law 
and economics on the example of regulations derived from both national and4 
European5 agricultural law. On may notice that the increasing specialization of 
agriculture requires precise legislation, which will enable to achieve the desired 
economic effect. The analysis will allow to identify some de lege ferenda as well 
as de lege lata proposals in terms of applying specific regulations. The transfer 
of casual examples on the analysis of legal instruments with regard to the legal 
system will allow to work out some basic relationships between law and econom-
ics which are visible, regardless of the field of law that is subjected to analysis. 
Well-written law will not only be conducive to its non-conflicting use but should 
also improve economic indicators, increasing the competitiveness of agriculture6.

tices and the Moral Point of View: Limits of Economic Interpretations of Law, [in:] Theoretical 
Foundations of Law and Economics, ed. M. D. White, Cambridge 2009.

3 A. Lichorowicz, Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, [in:] Prawo rolne, ed. A. Stelmachow-
ski, Warszawa 2009, p. 27; A. Lichorowicz, Pojęcie stosunku prawno-rolnego jako kryterium wy-
odrębnienia prawa rolnego w systemie prawa, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1987, No. XX, p. 
150 and next; R. Budzinowski, Prawo rolne, jego przedmiot i definicja, [in:] Prawo rolne, ed. P. 
Czechowski, Warszawa 2015.

4 R. Budzinowski, Sprzeczności rozwojowe prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 
2008, No. 2, p. 13 and next; R. Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany pod-
staw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008; S. Ritterman, Prawo rolne a system 
prawa, „Studia Cywilistyczne”, Kraków 1963, No. II, p. 73 and next; P. Czechowski, K. Marci-
niuk, A. Niewiadomski, P. Wojciechowski, Prawo rolne jako przykład mieszanej metody cywil-
no- i administracyjnoprawnej w kontekście krajowym i europejskim. Jego rola jako przedmiotu 
obowiązkowego, [w:] Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze, ed. T. Giaro, Warszawa 
2013, p. 105–118.

5 A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Za-
gadnienia wybrane, Warszawa 2012; Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, ed. A. Jurcewicz, 
Warszawa 2010; P. Czechowski, A. Niewiadomski, Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego 
w związku z nabyciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, 
No. VII, p. 30–45.

6 A. Z. Nowak, A. Niewiadomska, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkuren-
cyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, 
Vol. X, p. 307–325; P. Czechowski, A. Niewiadomski, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost 
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At the outset, it should be noted that the economic and financial results of 
the previous programming period of European aid for Polish agriculture made 
it possible to change the selection of legal mechanisms and specific instruments 
(measures) that are used to improve the profitability of the Polish agricultural 
sector7. Just as an example one can specify departure from the prosocial actions 
of structural pensions, which did not significantly affect the economic perfor-
mance of agriculture in Poland8 but contributed to the change in generation in 
agriculture. The modern programming system also provides measures9 which 
will be difficult to assess from an economic point of view, like the various ele-
ments that are to enhance the improvement of environmental protection10. This 
approach is unusual for typical economic analyses, allowing only to estimate the 
achieved financial results11. There is no doubt that the social dimension here is not 
to be underestimated. Elements that cannot be subject to economic assessment 
that does not raise much doubt will not be subject to further analyses; although 
considering the reform of the Common Agricultural Policy after 2013 one should 
not forget that they become one of the main objectives of the action of European 
institutions12. 

At this stage of legislation development several issues bordering on law and 
economics can be seen. The first is the penetration of typical economic concepts 
to legal regulations. For example, only terms such as competitiveness13, SWOT 

konkurencyjności polskiego rolnictwa – aspekty prawne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, 
p. 326–334; B. Wieliczko, Mechanizmy oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyj-
ność polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 443–457.

7 A. Niewiadomska, A. Niewiadomski, Structural Funds of Polish Agriculture, „World 
Academy of Science, Engineering and Technology” 2012, issue 71, p. 1804–1810.

8 B. Tańska-Hus, Renty strukturalne jako instrument poprawy struktury obszarowej rolnic-
twa i przyśpieszenia wymiany pokoleń, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 404–423.

9 E. Tomkiewicz, M. Bocheński, Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 
2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 239–250.

10 B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X; S. Prutis, Regulacje prawne produkcji ekolo-
gicznej w rolnictwie polskim, „Studia Iuridica Agraria” 2013, Vol. XI, p. 39–59; B. Jankowski, 
Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na ochronę środowiska, „Studia Iuridica Agraria” 2012, 
Vol. X, p. 515–525.

11 J. Stoksik, Wybrane zagadnienia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w dzie-
dzinie Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 424–442.

12 A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [in:] Prawo rolne, ed. 
P. Czechowski, Warszawa 2011, p. 97–100.

13 M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, New york 1990, for: R. J. Stimson, 
R. R. Stough, R. H. Roberts, Regional Economic Development. Analysis and Planning Strate-
gy, Berlin 2006; A. Woś, Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, Warszawa 2001; 
M. Lubiński, Konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, [in:] Międzynarodowa 
konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad kon-
kurencyjnością, Warszawa 1995; H. Adamkiewicz, Uwarunkowania konkurencyjności przed-
siębiorstw w gospodarce rynkowej, Gdynia 1999; H. Wysokińska, Konkurencyjność w między-
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analysis14, added value15, investment risks16, achievement indicators, and financial 
allocation have already become one of the elements of both EU regulations and 
national laws and implementing acts. The penetration of the concepts of econom-
ics to law allows the unification of various regulations and sectors. The specific-
ity of terms borrowed from economics is that their meanings are fairly established 
and cannot be subject to quite interpretation of the law. This relationship of law 
and economics allows for another observation: by introducing competent institu-
tions of economic sciences to the legal system, the law becomes safer and pro-
motes certainty of rotation. 

One of the legal acts that can be classified as an act bordering on law and 
economics is the Rural Areas Development Programme 2014–2020 (RADP 
2014–2020). It contains a detailed SWOT analysis, which shows that economic 
mechanisms and means of financial aid should be applied and introduced into 
the legal system in order to achieve the desired effect17. This analysis contains 
“a comprehensive overview of the current situation under the programme based 
on contextual indicators – common and concerning individual programmes – as 
well as qualitative information”18. This description consists of a number of eco-
nomic categories, such as: unemployment rate19, professional activity rate, GDP 
analysis20, description of the average monthly disposable income per 1 person in 
households in rural areas21, agricultural competitiveness, its profitability. 

This analysis, with more than 50 pages, is the basis for creating the entire 
system for financing the development of rural areas for the next six years. With-
out economic knowledge, the construction of effective legal mechanisms in this 
regard may prove to be ineffective. It is also necessary to incorporate the weak-
nesses of planned measures raised in the RADP and take appropriate preventive 
measures indicated there. In this way, a typical instrument of economic analysis, 
which is SWOT, can protect against legislative errors and regulatory inefficien-
cies. Undoubtedly, to prepare such an analysis, not only legal but also economical 
knowledge is needed. It is indicated in the RADP itself, repeatedly invoking for 
example works of the Institute of Economics, Agriculture and Food Economy.

narodowym, globalnym handlu technologiami, Warszawa 1999; Klastry w strategii rozwoju 
konkurencyjności na Mazowszu, ed. A. Z. Nowak, Warszawa 2009; T. Przybyciński, Polityka kon-
kurencji a ład rynkowy, Warszawa 2002; T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy integracyjne 
w Europie, Warszawa 2000.

14 K. Obłój, Strategia organizacji, Warszawa 2007, p. 56 and next.
15 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2007, p. 27.
16 A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Warszawa 2007, p. 25–29.
17 RADP 2014–2020, p. 23–73.
18 Ibidem, p. 23.
19 D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, „Ekonomia”, Warszawa 1994, p.120–122.
20 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia…
21 Ibidem, p. 334–343.
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RADP also includes a comprehensive indication of performance targets, 
as well as a financial plan for specific measures. Terms from economic sciences 
like effective resources management, profitability and competitiveness of farms, 
production capacity, investments in fixed assets also appear in this legal act. 
This calculation only shows that modern agricultural law from the aid sector is 
not possible to be understood without defining the relevant concepts and eco-
nomic categories. This specification is attempted by the legislator in consecutive 
laws by defining criteria of access to particular measures and the intended effect 
of the aid provided. Such a system allows to bring meanings of individual terms 
from the borderline of sciences on finance and economics closer to farmers. 

Similar inclusion of information in the field of economics can be observed in 
implementing acts, which refer to the RADP. For example, only in the regulation 
of the Minister of Agriculture and Rural Development dated 13 July 2015 on 
the detailed conditions and procedures for the granting, payment and reimburse-
ment of financial aid for operations like „Bonuses for young farmers” under the 
sub-measure “Aid in starting a business for young farmers” under the Rural Areas 
Development Programme for 2014–202022 it is indicated in § 2 sec. 1 item 6 letter 
b that aid is granted for a farm, whose economic size is not less than 13,000 EUR 
and not more than 150,000 EUR. This means the necessity for farmers to select 
the proper economic instruments to estimate the value of their farm, taking into 
account the value of work, or depreciation. At the outset, it is also expected that 
a potential beneficiary has knowledge of the mechanisms on the border between 
economics and management in the preparation of a business plan, which is another 
of the requirements for access to aid.

Only these two examples above clearly indicate a deepening tendency of 
law and economics penetrating one another. The law becomes an instrument for 
achieving the intended financial and social effects. The modern lawyer should 
know not only the basic economic concepts but also to use their knowledge of 
finance, management, or elements of social engineering. Determining the enu-
merated criteria for access to specific aid allows to clearly objectify its granting. 
Such a mechanism should strengthen in the addressee of the legal norm the cer-
tainty of the law and constitutional rule of a democratic lawful state. Economics 
in law through its measurability becomes an instrument that reinforces the sense 
of just judgments and decisions of state bodies.

For reliability it should also be pointed out that certain criteria for access 
to aid allow some backlash in decisions. Even a drafted business plan will be 

22 Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development dated 13 July 2015 on 
the detailed conditions and procedures for the granting, payment and reimbursement of financial 
aid for operations like “Bonuses for young farmers” under the sub-measure “Aid in starting a busi-
ness for young farmers” under the Rural Areas Development Programme for 2014–2020 (OJ of 
2015 No. 982 as amended).
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assessed in terms of its feasibility. The law in this area provides some exits secur-
ing against the rigid rules of the economic game. 

Not only the initial phase of granting aid is covered by the relevant require-
ments of the economy but also the end result should be evaluated through the 
prism of financial and economic analysis. In the regulation cited above in § 6 sec. 
1 item 3, it is indicated that one of the final effects of the aid used is to lead to 
achieving growth in economic size of a farm by at least 10% compared to its ini-
tial economic size. This means the need to re-calculate the economic value of the 
farm and determine its appropriate growth rate. For the average farmer, this type 
of calculation may be a problem, especially if the aid was granted over a longer 
period of time, and the calculations must take into account many economic varia-
bles, such as depreciation or value of harvest executed in the given year. 

De lege lata should provide farmers the assistance of qualified experts, 
who will help assess the size of economic value both ex ante and ex post. Such 
treatment should enhance the possibility of farmers benefiting from the aid and 
increase the level of competitiveness of Polish agricultural market compared to 
other countries23. Such aid may be needed in other activities under the RADP due 
to the same specific final results for individual aid instruments. 

The penetration of economic concepts into the legal system can be seen also 
on quasi-legal documents like brochures and guides used to depict the existing 
legal system. Legal institutions are translated into a language that is accessible for 
the addressee of the law. By design it is to help understand the requirements posed 
and to facilitate access to the aid system. An example here might be for instance 
the information material concerning payments for greening24. The system of pay-
ment by principle applies to all farmers, and so far about 1.4 million eligible per-
sons efficiently benefited from the direct payments. The cited brochure contains 
a number of mathematical formulas, which, when applied, should answer poten-
tial beneficiary, whether it meets the eligibility criteria for assistance. 

In appreciating all kinds of improvements and clarifications, one should 
remember however, that such documents should be prepared with due diligence 
and attention to the precision of words. Most farmers will read these brochures, 
but not the regulations, and those documents that do not have strictly legal form 
will become the basis for them in making investment and economic decisions. 

23 On competitiveness cf. also W. Poczta, P. Siemański, Konkurencyjność rolnictwa polskie-
go po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Poznań 2010, p. 11; A. Woś, Konkurencyjność poten-
cjalna…; P. Czechowski, Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do 
prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001; W. Poczta, Change in agriculture with particular focus 
on structural transformations, [in:] J. Wilkin, I. Nurzyńska, Rural Poland 2012 Rural Develop-
ment Report, Warszawa 2012; P. Cichalewska, S, Brodecki, Wpływ Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007–2013 na konkurencyjność polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria” 2012, 
Vol. X, p. 355–365.

24 http://www.minrol.gov.pl/content/download/57938/318675/version/1/file/materia%C5%82%20
informacyjny.pdf.
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De lege ferenda one should call for a legal and economic analysis of the materials 
made available, bearing in mind that legal decisions in the event of a dispute will 
be resolved by the court, whose role is to manage the system of the current law 
and not advisory documents. Penetration of economics and law in legal acts in 
this aspect gains a new element of impact on the acts beyond the law. 

The aforementioned Rural Areas Development Programme contains another 
element that combines law and economics. It is a very detailed financial plan with 
descriptions of all indicators and targets. In modern law, one can observe not only 
specification of allocation of the granted aid, but recording specific quota data 
allocated to each activity. This translates to later legislation, which indicates spe-
cific amounts awarded under various aid instruments. Such operations are aimed 
to ensure the proper planning of the budget and also to ensure an appropriate level 
of the investment process. It should be much easier to plan out a business plan if 
the farmer knows what aid he can count on.

Introducing specific amounts or specific sizes to legal acts is conducive to 
the certainty of turnover and transparency of the aid awarded. At the same time 
it provides a system where the farmer either obtains aid or not. In principle there 
is no possibility of granting partial aid, awarding only part of the amount applied 
for. This allows to estimate the size of the aid received at the outset. In this regard, 
the mechanisms of economic analysis are used, which allow to predict the macro 
and micro-economic effect of the awarded aid. 

In addition, it can be mentioned that studies on the impact of European funds 
on the competitiveness of Polish agriculture do not allow to formulate a clear 
positive response to the significant impact of funds for increasing profitability 
in the agricultural sector25. Of course, this remark applies to all activities in gen-
eral. Scientific studies conducted in relation to specific activities produce differ-
ent results. The legal and economic problem becomes the measurability of the 
effects of the aid granted, as well as the increase of competitiveness after their 
application. 

Legislation also combines modern economic sciences and management 
with requirements that are placed on individual beneficiaries. As an example, 
one can indicate cross compliance as the basis for any kind of aid obtained26. 
These include, in accordance with the Regulation of the European Parliament 
and of the Council (EU) No. 1306/2013 dated 17 December 2013 on the financ-
ing of the common agricultural policy, its management and monitoring, and the 
norms repealing Council Regulation (EEC) No. 352/78, (EC) No. 165/94, (EC) 
No. 2799/98, (EC) No. 814/2000, (EC) No. 1290/2005 and (EC) No. 485/200827 on 

25 A. Z. Nowak, A. Niewiadomska, Wpływ funduszy strukturalnych…
26 B. Jeżyńska, Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat 

bezpośrednich, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2010, No. 13, p. 35–50.
27 Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 

2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing 
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maintaining land belonging to the farm in Good Agricultural and Environmental 
Conditions (GAEC) and basic requirements in the field of management (Statutory 
Management Requirements – SMR). The latter are specified in Appendix II to 
Regulation 1306/2013. These included adherence to a number of activities related 
to the proper management specified in other acts28. Reference to European and 
national regulations (through the system of directives29) is intended to provide 
assurance that the principles of cross-compliance are observed. 

The SMR system also allows to unify the procedures associated with manag-
ing a farm for the whole of the European Union. This creates a uniform frame-
work of competition for farmers also in applying for financial aid from European 
funds. In this regard, the relationship between law and economics helps to ensure 
the reliability and objectivity of the criteria applied. Only the question remains, 
whether the distribution of the requirements into several legal acts allows the 
farmer to sufficiently prepare their workshop to the tasks undertaken. One should 
postulate de lege ferenda for the simplification of these rules and their clear spec-
ification. Meeting the requirements of cross compliance is the basis for applying 

Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) 
No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (OJ EU of 2013 No. 347, p. 549 as amended).

28 These primarily include: Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning 
the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (OJ L 375, 
31.12.1991, p. 1); Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 
November 2009 on the conservation of wild birds (OJ L 20, 26.1.2010, p. 7); Council Directive 
92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild flora and fauna 
(OJ L 206, 22.7.1992, p. 7); Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the 
Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, 
establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food 
safety (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1); Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the pro-
hibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action 
and beta-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC (OJ L 125, 
23.5.1996, p. 3); Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on identification and registration of 
pigs (OJ L 213, 8.8.2005, p. 31); Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of 
the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine 
animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation 
(EC) No 820/97(OJ L 204, 11.8.2000, p. 1); Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 
2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and 
amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC (OJ L 5, 
9.1.2004, p. 8); Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 
22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmis-
sible spongiform encephalopathies (OJ L 147, 31.5.2001, p. 1); Regulation (EC) No 1107/2009 of 
the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant 
protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC 
(OJ L 309, 24.11.2009, p. 1); Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down 
minimum standards for the protection of calves (OJ L 10, 15.1.2009, p. 7). 

29 P. Czechowski, Standardy harmonizacji prawa, [in:] Prawo polskie a prawo Unii Europej-
skiej, ed. E. Piontek, Warszawa 2003, p. 67–72.
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for any aid coming from European funds, so their knowledge and scope cannot 
raise doubts.

After all, a very strong relationship between law and economics can be seen at 
the stage of regulating the method of awarding payments. Due to the different cur-
rency systems in some of the EU Member States, European legal acts settle issues 
related to determining the value of the currency paid to the farmer. The already 
cited Regulation 1306/2013 in art. 106 indicates that the Member States which 
have not adopted the Euro, the prices and amounts are converted into national 
currency using the exchange rate. Further it is clarified that the operative term 
for the exchange rate is the term of: completing customs formalities at import or 
export in the case of amounts collected or granted in trade with third countries; 
in all other cases - the moment when the economic objective of the operation is 
attained. The very determination of the economic objective of operations in the 
context of anticipated growth inclines to seek economic instruments that allow to 
determine the attainment of this objective. 

The inclusion of currency exchange instruments seems necessary due to the 
fragmentation of the currency in individual countries. It needs to be indicated that 
such procedures are found in almost all European legal acts which relate to the 
transfer of funds to the Member States. The European Central Bank, as an entity 
determining the exchange rate of the common currency, is included in this. Such 
regulations are safety valves for the conducted investments and they allow to esti-
mate the amount of funds received in the national currency, taking into account 
the currency risk. 

The relationship between law and economics can also be seen through the 
analysis of a single agricultural market organization30. Regulation of the Euro-
pean Parliament and of the Council (EU) No. 1308/2013 dated 17 December 2013 
establishing a common organization of markets for agricultural products and the 
repealing regulations of the Council (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC) 
No. 1037/2001 and (EC) No. 1234/200731, clearly refers for instance to various 
types of the regulated prices system by introducing or giving a new meaning 
to maximum prices, minimum prices, output prices, reference prices, purchase 

30 E. Tomkiewicz, Wspólna polityka rolna po reformie z 2003 r., „Studia Iuridica Agraria” 
2005, Vol. V, p. 211–220; P. Czechowski, Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywno-
ściowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2002, p. 202 and next; M. Gruda, Instrumenty 
polityki rolnej oraz ich skuteczność, [in:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej w 2006 roku, ed. A. Woś, Warszawa 2007, p. 34–56; I. Lipińska, Nowe 
przepisy w zakresie organizacji wspólnotowego rynku rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, No. 
1; P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle 
ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 2002, p. 206–223.

31 Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 1308/2013 dated 17 
December 2013 establishing a common organization of markets for agricultural products and the 
repealing regulations of the Council (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC) No. 1037/2001 and 
(EC) No. 1234/2007 (OJ EU of 2013 No. 347, p. 671 as amended).



282 AGATA NIEWIADOMSKA

prices. The price system is just one example of how the theory of the “invisible 
hand of the market”32 in the agricultural sector, with appropriate safeguards, was 
reconciled with state interference in the free movement of agricultural products. 
The regulation also provides for so-called intervention stocks institutions, which 
assume the existence of the state on the open market.

The regulation also outlines the rules of turnover of agricultural products in 
trade with third-party countries using not only the already known mechanism of 
community customs but also by introducing import and export control, introduc-
ing quality certification of production. As a rule, such treatments are intended 
to protect the internal European market and the agricultural producers operating 
there. By design, such regulations also interfere with the free turnover of goods 
and cause a disturbance of the rules governing supply and demand. With sci-
entific reliability, it must also be emphasized that this regulation, as a result of 
a fairly long evolution of these provisions, provides for mechanisms to inhibit 
excessive interference by creating a catalogue of possible interferences with 
a detailed description of the possible situations of application. 

In regulation 1308/2013 the rules of competition described in the Treaty on 
the functioning of the European Union were also modified. Art. 206–210 speci-
fies certain possible exemptions for agriculture and the organization of the agri-
cultural market, e.g. related to abuse of a dominant position. 

The analysis of the relationship between law and economics shows many fields 
of interaction. First of all, the use of economic instruments in the legal system is 
observable in the achievement of the desired financial effects and socio-economic 
objectives. In this regard, the location of some typical tools of economic analysis 
in the provisions of European and national law was observed, which enable to 
support and objectify the investment process. The article indicates changes in 
the current legal system that are possible to carry out, which could streamline the 
described process of allocating funds. 

The modern system of aid for agriculture could not exist without effective 
economic tools, such as business plan, estimating and identifying appropriate 
indicators of achieving the desired objectives, exchange rate, etc. Aside from 
knowledge of the law and financial rules, the farmer should also know the rules 
associated with the management of his farm. This requires the deepening of basic 
economic principles and creating equal opportunities for the farmer of a start 
compared to farmers in other European countries. The entire system of effective 
agricultural consultancy, which should serve as appropriate aid to farmers in this 
scope, is significant here. 

After all, the analyses of economic efficiency of allocated funds are the basis 
for political and economic decisions on choosing specific legal instruments – 
measures for financing the agricultural policy in Europe. This allows for a rational 

32 P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, Vol. 2, Warszawa 2004, p. 592.
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choice of mechanisms which by assumption should increase the farmer’s income 
and, if possible, equate the value of his work with the work done in other sectors 
of the economy. 

To conclude, the relationships between law and economics gain momentum 
and become increasingly inseparable. Today, the lawyer must know the basic 
rules of sciences on management, finances, or economics in order to be able to 
meet the challenges that clients, not only farmers, will place before them. 

LAW AND ECONOMICS  SELECTED ISSUES OF MUTUAL 
RELATIONS ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL LEGAL 

REGULATIONS

Summary

The article addresses the basic relationship between law and economics on the 
example of the regulations contained in agricultural law. The analysis has indicated the 
mutual interaction of these two fields by codifying certain economic instruments in 
order to ensure the security of turnover and objectifying the distribution of aid funds 
deriving from the European budget. Regulations connected with the development of rural 
areas, greening policy or organization of a uniform agricultural market were subjected 
to detailed analyses. De lege lata and de lege ferenda postulates in the scope of possible 
changes and improvements were also raised. 
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THE DIRECT PAYMENTS SYSTEM IN EUROPEAN AND 
POLISH AGRICULTURE WITH PARTICULAR EMPHASIS 

ON THE GREENING POLICY

The direct payments system in European agricultural law in place since 1992 
introduced by Mac Sharry’s reform has undergone significant evolution1. How-
ever, the goal of introducing regulations and rules for granting farmers direct 
payments for land was always compensating farmers for the decrease in their 
income caused by the substantial reduction of guaranteed prices2. With this sup-
port instrument, farmers’ income were to be equaled as much as possible with 
income in other sectors of the economy taking into account the amount of work 
put in and other economic aspects. 

In practice, applying the right of these payments were initially called “com-
pensation payments”3. This was related primarily to the diversity of agricultural 
structures in the Member States of the European Union, and hence, the different 

1 Research was funded by the National Science Centre allocated under the internship after 
obtaining the doctoral degree based on decision number DEC-2012/04/S/HS5/00338. R. Bu-
dzinowski, Przyszłość prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2009, No. 1, p. 13 and next; 
P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle 
ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1997, p. 20 and next; A. Jurcewicz, B. Kozłowska, 
E. Tomkiewicz, Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, 
Warszawa 1995; P. Czechowski, W. Ziętara, Konkurencja a regulacja w rolnictwie, Warszawa 
1995; A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europej-
skiej, Kraków 1996; A. Lichorowicz, Wspólna polityka rolna, [in:] Prawo Unii Europejskiej, ed. 
J. Barcz, Vol. II, Warszawa 2003, p. 337–360 and the literature cited there.

2 P. Czechowski, Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do 
prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001; A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna 
polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2004; R. Budzinowski, Międzynarodowe czynniki 
rozwoju prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2007, No. 2, p. 27 and next; A. Jurcewicz, 
Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane, 
Warszawa 2012; D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013.

3 J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Płatności bezpośrednie, [in:] Prawo rolne, ed. P. Czechow-
ski, Warszawa 2011.
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levels of income derived from agricultural activities4. The aid granted was to even 
out the level of agricultural incomes in the European Union not only between 
other branches of the economy but above all between the agricultural sectors of 
the Member States. 

Along with the evolution of the system of guaranteed prices and increasing the 
liberal approach to agricultural activity began the process of change of the direct 
payments system. As one of the instruments of the Common Agricultural Policy, 
it is subject to reforms, together with the entire European agricultural policy. In 
this regard, the question remains open about the future of this mechanism, as 
a financial measure which does not directly influence the investment processes in 
agriculture, and is quasi-social. The abandonment of compensation mechanisms 
for the development of investment instruments is becoming a major challenge 
for the future in terms of developing agricultural income. Such an approach can 
be seen through the choice of mechanisms that finance the development of rural 
areas where investment activities have the primary task of increasing agricultural 
incomes. 

The new system of direct payments for 2014–2020 owes its current position in 
the political system and legal instruments that contribute to its functioning to suc-
cessive reforms of the Common Agricultural Policy5, indicated by budget periods6. 
The new assumptions that are to match the idea of coexistence of environmental 
protection7 and agricultural activity8, cause Polish farmers to be confronted by 
new challenges in terms of adjusting their holdings to the revised rules of obtain-
ing support from the direct payments system9. In this respect, these requirements 
will also be essential for obtaining support under the Rural Areas Development 
Programme 2014–202010. The question arises only if the new requirements and 

 4 A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych…, p. 10 and next; P. Czechowski, 
K. Marciniuk, E. Przybylska, Polityka wobec rolnictwa i wsi w świetle procesów dostosowujących 
rolnictwo polskie do warunków Unii Europejskiej – sfera regulacyjna, Biuro Studiów i Ekspertyz 
Sejmu, Warszawa 1995, No. 1.

 5 J. Stoksik, Wybrane zagadnienia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w dzie-
dzinie Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 424–442.

 6 W. Czubak, W. Poczta, A. Sadowski, Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat 
bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa, „Wieś i Rolnictwo” 2011, No. 4; 
B. Jeżyńska, R. Pastuszko, Pakiet legislacyjny WPR 2014–2020 w świetle podstaw prawa UE 
i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Biuro Analiz i Dokumentów, OE – 
186, 2012.

 7 B. Jankowski, Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na ochronę środowiska, „Studia 
Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 515–525.

 8 W. Czubak, A. Sadowski, Dostępność informacji oraz czynniki utrudniające ubieganie się 
o dopłaty bezpośrednie, „Wieś i Rolnictwo” 2010, No. 3.

 9 E. Tomkiewicz, M. Bocheński, Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 
2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 239–250.

10 D. Łobos-Kotowska, Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a inne podobne umowy, „Studia Iuridica Agraria” 2012, No. 
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the payments offered for meeting them will be financially attractive enough to 
encourage farmers to respect the principles set out in the greening policy. One of 
the tasks of the analysis presented below is an attempt to find an answer to this 
question. 

The direct payments system, introduced from 2014 to European regulations 
by Regulation (EU) No. 1307/2013 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 17 December 2013 establishing the rules on direct payments to farmers 
on the basis of the support schemes under the common agricultural policy and 
repealing Council Regulation (EC) No. 637/2008 and Council Regulation (EC) 
No. 73/200911, and in Poland the Act of 5 February 2015 on payments under the 
direct support schemes12, combines past experience deriving from the use of such 
support in the European Union with new challenges in the field of protection of 
the environment and naturally valuable areas. For Polish farmers it is yet another 
stage of adjusting domestic agriculture to the European regulations. 

These requirements at the outset should be assessed as quite restrictive, which 
can significantly narrow the circle of those interested in obtaining this type of 
support at the expense of quite impractical adjustment processes. Many doubts 
of interpretation, and consequently practical application, are aroused by the new 
greening policy, which will be the basis for obtaining new direct payments. Farm-
ers face the challenge and the need to answer the question whether it will still be 
financially viable for them to use this kind of support, in return for the introduc-
tion of some new solutions which by assumption are to lead to increased environ-
mental protection in the process of agricultural activity. The procedure associated 
with direct payments gains particular importance on Natura 2000 sites. In rela-
tion to them, the European regulation cited above in a prominent way situates 
separate rules relating to the greening policy. 

Finding the advantages and disadvantages of new legal solutions is one of the 
objectives of this paper. A historical and legal analysis of direct payments will 
be conducted below, but also conclusions lege ferenda will be presented on the 
new system of direct payments, particularly in the scope of regulations relating 
to Natura 2000 sites13. These areas have been included in a particular way in the 
implementation of new requirements in the context of obtaining direct payments. 

X, p. 265–280; A. Niewiadomska, A. Niewiadomski, Structural Funds of Polish Agriculture, 
„World Academy of Science, Engineering and Technology” 2012, issue 71, p. 1804–1810; A. Nie-
wiadomski, P. Wojciechowski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, [in:] Prawo rolne, ed. 
P. Czechowski, Warszawa 2011, p. 419 and next.

11 OJ EU L of 2013 No. 347, p. 608 as amended.
12 OJ of 2015 item 1551.
13 M. A. Król, Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich znaczenie w ochronie 

różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, [in:] Administracja publiczna a ochrona 
przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, 
D. Strus (ed.), Warszawa 2012, p. 47–66.



290 ADAM NIEWIADOMSKI

Farmers working on them can already be recognized as meeting the objectives set 
out in the greening policy. 

The direct payments system has always been a part of the whole Common 
Agricultural Policy, and its reforms would require changes in the system of 
obtaining this basic support for agriculture in Europe14. Today, the direct pay-
ments system is still an important element of agricultural subsidies in the EU 
countries15. In this regard, the developmental milestones and institutional changes 
entailed the need to look for new solutions in the direct payments system16. 

In indicating the main stages of evolution of the direct payments system, 
it should be emphasized that Agenda 2000 made a further reduction in guar-
anteed prices in exchange for an increase in direct payments17. Until 2000, the 
reforms carried out contributed to improving market balance and stabilizing 
farm incomes. Further reforms of 2003 from Luxembourg introduced a system 
of payments separated from production amounts. This reform introduced one of 
the most important principles of the direct payments system – the principle of 
cross-compliance18.

The introduction of this principle should be considered a milestone in the 
development of the Common Agricultural Policy and the principles of agricultural 
subsidies in Europe19. It was used not only in terms of the discussed direct pay-
ments system but also in the scope of creating and allocating structural funds for 
European agriculture20, and currently in the rural areas development policy. The 

14 E. Tomkiewicz, Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europej-
skiej, Warszawa 2000; A. Jurcewicz, Prawne formy i skutki wyłączania gruntów z produkcji rol-
nej, „Prawo Rolne” 1991, No 2.

15 Gospodarstwa rolne na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, ed. W. Poczta, 
Warszawa 2013, p. 181–182.

16 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego w związ-
ku z nabyciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, Vol. 
VII, p. 30–45; A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, [in:] Prawo rolne, ed. 
P. Czechowski, Warszawa 2013, p. 79.

17 Berlin European Council, Agenda 2000, Conclusion of the Presidency, „Newsletter” 1999, 
No. 10; OJ UE 1999 L 160/80.

18 A. Germano, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. i reżim płatności jednolitej, 
„Przegląd Prawa Rolnego” 2007, No. 1; T. Kurowska, Zadania i funkcje instrumentów prawnych 
wspierania rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2005, Vol. IV.

19 B. Jeżyńska, Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat 
bezpośrednich, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2010, Vol. XIII, p. 35–50.

20 S. Prutis, Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, 
„Studia Iuridica Agraria” 2009, Vol. VII, p. 192–203; T. Kurowska, Założenia konstrukcyjne umo-
wy przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
„Studia Iuridica Agraria” 2009, Vol. VII, p. 163–178; A. Z. Nowak, A. Niewiadomska, Wpływ 
funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty eko-
nomiczne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 307–325; P. Czechowski, A. Niewiadomski, 
Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – aspekty praw-
ne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 326–334; B. Wieliczko, Mechanizmy oddziaływania 
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cross-compliance principle made payments to farmers in the full amount depend-
ent on the maintenance of land belonging to a holding in good agricultural and 
environmental condition and observance of the cross-compliance requirements 
in the field of environment, climate change, good agricultural and environmental 
condition of land, public health, animal health, plant health and animal welfare. 
This principle also in a way implemented the idea of sustainable development21 of 
agriculture, subsidizing only those operators in the agricultural sector who will 
meet the requirements set out above. 

The 2003 reform separated the direct payments system from agricultural pro-
duction. The main objective, which should be noted is challenged today, remains 
to support agricultural income regardless of carried out agricultural production. 
In order to obtain support under the direct payments system, in principle, the 
farmer is not obliged to carry out any agricultural production. 

As a result of the CAP health check conducted in 2008, the main areas subject 
to reform under the new challenges faced by agriculture in Europe were identi-
fied. In relation to direct payments it was decided to continue the approach ini-
tiated by the reform of 2003 on separating payments from current production 
in order to promote a more market-oriented and sustainable agriculture. Thus 
another reform of the CAP was begun. New challenges, objectives and direc-
tions of action for the Common Agricultural Policy were set out in the report 
of the European Parliament Commission, the Council, the European Economic 
and Social Committee, and the Committee of Regions, entitled: CAP until 2020: 
meet the challenges of the future related to food, natural resources and territorial 
aspects22. In this act it is emphasized that “the introduction of direct payments 
was the impetus for permanent market-oriented reforms increasing the competi-
tiveness of the agricultural sector by encouraging farmers to adapt to the prevail-
ing market conditions. Direct payments unrelated to the amount of production is 
the basic income support and they provide support for basic public goods needed 
by European society”23. In the scope of the future of direct payments, the report 

funduszy strukturalnych na konkurencyjność polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria” 2012, 
Vol. X, p. 443–457; J. Mikołajczyk, Współczesne funkcje obszarów wiejskich na tle koncepcji mul-
tifunkcjonalnego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 367–384.

21 Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009; Uwarunkowania 
ochrony środowiska: aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, ed. E. Czech, Warszawa 2006; 
E. Czech, Szkoda w obszarze środowiska i wina jako determinanty odpowiedzialności administra-
cyjnej za szkodę; Białystok 2008; A. Niewiadomski, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 
a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, Vol. XI, p. 293–304; 
B. Jeżyńska, Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiej-
skich, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, p. 251–264.

22 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010% 
290672_/com_com%282010%290672_pl.pdf.

23 Ibidem, s. 4.
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indicates a few basic principles that underlie the direct payments system in force 
since 2014. 

The report indicated that “supporting the basic income by granting a basic 
direct payment not associated with the production amount, to establish a uniform 
level of obligatory support to all farmers in a given Member State (or region) based 
on the permissions that can be transferred and are activated by matching them to 
an eligible agricultural area and meeting the requirements of cross-compliance. 
The introduction of an upper limit of direct payments received by large individual 
farms (»limiting«) so as to improve the distribution of payments between indi-
vidual farmers. Any disproportionate effects of this solution in the case of farms 
employing a large number of employees can be mitigated by taking into account 
the size of employment in determining the limit of support”24. This system favors 
active farmers who carry out farming activities in the field of agricultural pro-
duction. 

The main objective of the reform of the direct payments system was making 
their acquisition dependent on the observance of the principles of environmental 
protection, currently the greening policy. In this respect, the Report stressed that 
“improving the environmental performance of the CAP by supporting environ-
mental protection measures applied across the whole EU territory by a manda-
tory »green« component of direct payments. Priority should be given to activities 
involving both the objectives of the climate policy and the environmental policy. 
These measures could take the form of simple, generalized, non-contractual and 
annual environmental actions going beyond the requirements of cross-compliance 
and related to agriculture (e.g. permanent pastures, green cover, crop rotation and 
ecological set-aside)”25. The Report already recognizes the specificity of Natura 
2000 areas and their importance in the new direct payments system, emphasiz-
ing that “the possibility of including requirements concerning current NATURA 
2000 areas and improving certain elements of the good agricultural and environ-
mental condition should be further considered”26. This means a cumulation of 
rules to protect the environment in these areas. The introduction of another legal 
regime, compatible with existing European and national regulations, can lead to 
legal conflicts in terms of new tasks and responsibilities of farmers operating on 
Natura 2000 sites. 

The demands of the European Commission have also stressed the already 
cited principle of sustainable development as one of the foundations for the func-
tioning of this reform. It determined that “the promotion of sustainable devel-
opment of agriculture in areas with specific natural constraints by providing an 
additional income support to farmers operating in such areas in the form of pay-

24 Komunikat KOM(2010) 672, p. 10.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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ments intended for the given area as a supplement to support paid under the sec-
ond pillar”27.

In addition, it was decided to maintain cross-compliance rules insisting that it 
should be simplified. This idea is only partially reflected in the generally applica-
ble acts following this report. 

However, the most important result of the Report was to consider three pos-
sible variants of the future of the direct payments system. The first one assumes 
that it will introduce more equality in the distribution of direct payments between 
Member States (leaving the current direct payments system unchanged). The 
second variant, which has now been partially implemented, indicated that there 
should be more equality in the distribution of direct payments between Member 
States and a substantial change in their application. In this variant, direct pay-
ments will consist of: the basic premium serving as income support, a compulsory 
additional aid for specific “ecological” public goods, obtained through simple, 
general annual and non-contractual agri-environmental actions, determined on 
the basis of additional costs of carrying out such actions28, an additional com-
pensation payment for areas with specific natural constraints, and a voluntary 
element of support associated with production for specific sectors and regions. In 
addition, this variant assumed to create a new scheme for small farms and reduce 
the basic rate, while also taking into account that large farms provide employment 
in rural areas.

After all, the third variant proposed remains significant, which indicates the 
need to withdraw from direct payments in their current form. The Commission 
proposed to provide in return limited payments for environmental public goods 
and additional payments for areas with specific natural constraints29.

Based on the concepts presented in the Report, a lively discussion was started, 
which led to the presentation of proposals for changes in the reform of the direct 
support system by the European Commission presenting in 2011. The effects of 
this reform, which came into force in 2015, were included in Regulation 1307/2013 
cited in the introduction. 

The successive stages of development of the direct payments system outlined 
above placed this system as an important instrument of the CAP responsible 
for: supporting and stabilizing farm incomes, maintaining agricultural land in 
good agricultural and environmental condition, compensating costs related to 
compliance with Community requirements (in terms of quality and methods of 
production) associated with the implementation of non-production public goods, 
ensuring equal conditions of competition under a single agri-food market. The 

27 Ibidem.
28 This idea can be traced to the beginnings of the formal regulation of the greening policy, 

which is currently the basis for the functioning of the direct payments system. See Komunikat 
KOM(2010) 672, p. 17.

29 KOM(2010) 672, p. 17.
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fact that the new direct payments system became an important aid instrument in 
the realization of new challenges related to the protection of natural resources, cli-
mate change, water management, biodiversity and renewable energy is important.

The possible visions of development of the direct payments system indicated 
in the Report are a combination of past experience and new environmental chal-
lenges. In the new system (as before) the amount of direct payments received 
by farmers will depend on the fulfillment of cross-compliance, which consists 
of: standards for maintaining land belonging to a holding of good agricultural 
and environmental conditions (GAEC) and Statutory Management Requirements 
(SMR), set out in Annex II to Regulation (EU) No. 1306/201330 of the European 
Parliament and of the Council (EU). This primarily concerns the principles of 
water protection (including the establishment of buffer strips along water courses, 
protection of groundwater against pollution: prohibition of direct discharge into 
groundwater and measures to prevent indirect pollution of groundwater through 
discharge on the ground and percolation through the soil of dangerous substances), 
soil (including minimum soil cover, minimum land management reflecting 
site-specific conditions to limit erosion, maintenance of soil organic matter level 
through appropriate practices including ban on burning arable stubbles, except for 
plant health reasons), biodiversity (including compliance with the principle set out 
in the directives governing the issue of Natura 2000 sites) or landscape (including 
the retention of landscape features, including where appropriate, hedges, ponds, 
ditches, trees in line, in group or isolated, field margins and terraces, and includ-
ing a ban on cutting hedges and trees during the bird breeding and rearing season 
and, as an option, measures for avoiding invasive plant species). The rules of 
cross-compliance indicate the need to apply Regulation (EC) No. 178/2002 of 
the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the 
general principles and requirements of food law, establishing the European Food 
Safety Authority for Food Safety and laying down the procedures on food safety31 
(OJ L 31 of 1.2.2002, p. 1) on public health, animal health and plant health. Also, 
the need was indicated to apply the Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 
concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances hav-
ing a hormonal or thyrostatic action and of ß-agonists, and repealing Directives 
81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC32 and Council Directives 2008/71/EC 

30 Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 De-
cember 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy 
and repealing Council Regulations (EEC) No. 352/78, (EC) No. 165/94, (EC) No. 2799/98, (EC) 
No. 814/2000, (EC) No. 1290/2005 and (EC) No. 485/2008 (OJ EU of 2013 No. 347, p. 549 as 
amended).

31 Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 
2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European 
Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ EU L of 2002 
No. 31, p. 1 as amended).

32 OJ EU L of 1996 No. 125, p. 3 as amended).
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of 15 July 2008.on the identification and registration of pigs33. The above exam-
ples are only some of the 200 well-defined requirements and rules that farmers 
should follow in the implementation of cross-compliance. 

As follows from previous practices of applying the cross-compliance princi-
ple, it indicates the link of the amount of obtained payments with the fulfillment 
of certain requirements and standards by farmers. If farmers did not observe the 
aforementioned obligations, a corresponding reduction in the granted payments 
would occur. These principles are also a prerequisite for applying for support 
from the Rural Areas Development Programme 2014–2020. These conditions 
discouraged some farmers from taking advantage of the direct payments system 
already in the previous financial perspective. It was more advantageous for them 
to conduct agricultural production without using these principles than introduc-
ing the relevant standards and meeting the requirements in return for compensa-
tion support obtained. 

The addition of new rules in 2014 in the form of requirements for the imple-
mentation of the greening policy may, to some extent, increase the process of 
leaving of farmers who are unable to meet the existing rules. The first project 
introducing the so-called greening to the requirements of the Common Agricul-
tural Policy was presented by the European Commission in 2013. Objectives are 
difficult to determine, and Poland has always argued against them being intro-
duced34. 

According to the data of the Ministry of Agriculture and Rural Development, 
the Reform of the Common Agricultural Policy in force as of 1 January 2015 
assumes, among others, sustainable development, and this is to reconcile agri-
cultural production with the environment and climate. The widespread character 
of direct payments (in Poland 1.4 million people and approx. 14 million ha of 
agricultural land are covered by them)35 is to guarantee a large environmental 
effect, if farmers are imposed by additional environmental requirements. In addi-
tion, receiving subsidies for land in the full amount will depend on greening. 
Farmers, on the agricultural holdings operated by them, will have to use practices 
such as: crop diversification; maintenance of existing permanent grasslands and 
maintenance of an ecological area on farmlands. The aforementioned Regulation 
1307/2013 clearly defines each of these practices and the criteria for access to 
the direct payments system upon fulfillment. Additionally, Member States may 
introduce mandatory practices that will be equivalent to the above-mentioned 
practices. This applies above all to agri-environmental and climate programmes 
or environmental certification mechanisms.

In the case of farmers operating on Natura 2000 sites, special regulations have 
been introduced which, in a prominent way, lead to a diversification of the legal 

33 OJ EU L of 2005 No. 213, p. 31)
34 See http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie.
35 See http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci-bezposrednie.
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situation of these farmers. The direct payments system covered by green payment 
automatically includes ecological organic farms and farmers operating on Natura 
2000 sites, and also in areas covered by the Water Framework Directive (WFD), 
provided that they would implement green practices in line with the objectives 
of the Birds Directive, the Habitats Directive and mentioned WFD. This means 
that farmers conducting agricultural activities on Natura 2000 sites are automati-
cally entitled to payment for greening upon fulfilling the conditions provided for 
cross-compliance principles. To some extent, it is a simplification for potential 
beneficiaries. On the other hand, it should be noted that these farmers must meet 
a number of stringent requirements set out in the aforementioned directives and 
national regulations.

The big challenge for farmers who want to benefit from the direct payments 
system is to adjust their holdings to the ecological focus areas introduced, includ-
ing woodlots and allocation of arable land for green strips. Regulation 1307/2013 
indicates that the surface of eligible agricultural land on the farm with the excep-
tion of permanent grasslands covers more than 15 hectares, then the farmer should 
allocate 5 percent of land for ecological focus areas (EFA) already as of January 
2014. In the case where he considers the said 5 percent to be insufficient and does 
not give good results, EFAs will be able to be raised in each holding up to 7 per-
cent from 2018 onwards.

In accordance with art. 46 sec. 2 of Regulation 1307/2013 ecological focus 
area are considered to be as follows: land lying fallow; terraces; landscape fea-
tures, including such features adjacent to the arable land of the holding; buffer 
strips, including buffer strips covered by permanent grassland, provided that 
these are distinct from adjacent eligible agricultural area; hectares of agro-for-
estry that receive, or have received, support under separate regulations; strips of 
eligible hectares along forest edges; areas with short rotation coppice with no use 
of mineral fertilizer and/or plant protection products; afforested areas; areas with 
catch crops, or green cover established by the planting and germination of seeds, 
subject to the application of weighting factors; areas with nitrogen-fixing crops.

In accordance with art. 77 sec. 6 of Regulation 1306/2013 in the case of not 
observing greening practices, administrative penalties shall be imposed on farm-
ers in the form of a reduction in the amount received in the given year from direct 
payments. For the first two years of implementation of greening, these penalties 
will not exceed the amount of the payment received for greening and, depending 
on the degree of non-compliance found, it shall cover part or all of the payment for 
greening. However, in subsequent years, the penalties will be able to even exceed 
the greening amount received (in 2017 by up to 20%, from 2018 up to 25%), which 
means that in the event of non-compliance, the penalty for non-compliance with 
greening practices will also cause a partial reduction of the single area payment 
scheme. This type of solution to safeguard the legal and economic interests of the 
European Union may cause farmers to be afraid to use the new forms of support 
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taking into account the fairly severe penalties for non-compliance with practices 
beneficial for the climate. 

The above issues related to the new direct payments system make it possible 
at this early implementation stage of the process of distributing them to express 
certain assessments in the scope of adopted legal solutions. One of the first con-
cerns associated with the new regulations is the issue of the effectiveness of the 
support. The threat that can be seen in this area is the question whether it will 
be profitable for farmers to adapt previously conducted agricultural activities to 
the new requirements making them eligible to receive support. In observing the 
level of use of direct payments in the previous programming period, it can be pre-
dicted that some farmers will not take advantage of this form of support. It may 
be more profitable to conduct agricultural activities in the previous form than to 
convert part of their holdings into ecological focus areas. In this regard, it should 
be considered lege ferenda if such a strict system of criteria for access to the pro-
posed support will achieve the intended compensatory objectives. 

This postulate has a much broader dimension than just legislative change as it 
relates to the future of the CAP. Whether it will be green only on paper may seem 
very real. In the event that some farmers will not take advantage of this support 
scheme, a third variant may arise laid down in the Report cited in the paper indi-
cating the possible liquidation of such a construction of the support system. Too 
many legal requirements in this regard and too many responsibilities imposed 
on applicants can effectively discourage them from applying for support. The 
effect of the currently implemented system can for years determine the future of 
not only Polish but also European agriculture and its place on the global market. 
Balance between a farmer’s income for agricultural activities and the protection 
of the environment can turn out to be such a divisive area that farmers will be left 
alone to cope with competitive agricultural economies of countries outside the 
Community. 

It should also be indicate that although the new regulations apply to farmers 
operating on Natura 2000 sites, their implementation may be problematic due to 
legal conflicts that exist between the regulations in these areas. In addition, the 
new system may prove to be beneficial for farmers who own properties on Natura 
2000 sites, as well as outside them. It should be defined lege ferenda the status of 
Natura 2000 sites and rights, and especially the obligations of farmers engaged 
in agricultural activities in these areas, and benefiting from the support under the 
direct payments system. 

The above problems are only an exemplification of the various possible legal 
interpretations related to the introduction and implementation of the new direct 
payments system. A full evaluation of the current regulation will be possible at 
the end of the programming period. The mid-term evaluation, thanks to which it 
will be possible to introduce relevant legislative amendments to the system pre-
sented above, is also important. 
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THE DIRECT PAYMENTS SYSTEM IN EUROPEAN AND 
POLISH AGRICULTURE WITH PARTICULAR EMPHASIS 

ON THE GREENING POLICY

Summary

The article indicates the basic legal problems associated with the system of direct 
payments for 2014–2020. Particularly, the problems of respecting cross-compliance 
principles, as well as new issues regarding the greening policy have been signaled. The 
legal situation of farmers operating on Natura 2000 sites, who would like to benefit from 
the new direct payments system, is also discussed. In this regard, the basic lex ferenda 
postulates have also been indicated. 
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KONCEPCJE USTROJOWOPRAWNE 
ORAZ EKONOMICZNE SIERGIEJA JULIEWICZA WITTE

Celem poniższego artykułu jest przedstawienie koncepcji ustrojowych, praw-
nych i ekonomicznych pierwszego rosyjskiego premiera, hrabiego Siergieja Julie-
wicza Witte. Poglądy na sprawy natury państwowej ulegały ewolucji, która była 
reakcją na wydarzenia, jakie miały miejsce w Imperium Rosyjskim na przeło-
mie dziewiętnastego i dwudziestego stulecia. Siergiej Witte przeszedł ewolucję 
poglądów ze zwolennika samowładztwa i przeciwnika samorządu terytorialnego 
ku akceptacji ewolucyjnych zmian w sposobie zarządzania państwem, które to 
zmiany miały doprowadzić do państwa o charakterze konstytucyjnym. Był także 
ojcem rosyjskiego „cudu gospodarczego”, a także przeciwnikiem prowadzenia 
przez Imperium Rosyjskie jakiejkolwiek wojny.

Cesarstwo Rosyjskie po wojnie krymskiej wstąpiło na drogę wielu gruntow-
nych reform społecznych, ustrojowych i prawnych, których inicjatorem był cesarz 
Aleksander II. Został on zamordowany 1 (13) marca 1881 r. Następca zamordowa-
nego władcy, Aleksander III nie tylko zastopował jakiekolwiek zmiany, ale także 
podjął, w wielu przypadkach udaną, próbę odwrotu od reform. Przypadkowo do 
reakcyjnego otoczenia imperatora trafił Siergiej Juliewicz Witte, konserwatysta, 
rozumiejący pod pojęciem konserwatyzmu nie skamieniałość, ale wierność tra-
dycji, która nie wyklucza modernizacji i ewolucyjnych zmian.

Od 1864 r. istniał w Rosji samorząd lokalny w formie ziemstw. Ziemstwa nie 
występowały w guberniach tzw. Kraju Zachodniego. Koncepcja wprowadzenia 
ziemstw przez ministra spraw wewnętrznych Iwana Goremykina1 spowodowała 
nieprzychylną reakcję Siergieja Witte, który w tej sprawie skierował do Miko-
łaja II specjalny poufny memoriał Samowładztwo i ziemstwo2. Treść memoriału 
była bardzo krytyczna wobec koncepcji zmian zaproponowanych przez Gore-
mykina i funkcjonowania ziemstw w samowładnym systemie sprawowania wła-
dzy w Imperium Rosyjskim. Witte nie był jedynym twórcą tego raportu, była to 

1 B. Ananicz, R. Ganielin, Siergiej Juliewicz Witte i jego wremia, Sankt-Petersburg 1999, 
s. 102.

2 S. Martynow, Gosudarstwo i ekonomika: Sistema Witte, Sankt-Petersburg 2003, s. 307.
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wspólna praca kilku osób blisko z nim współpracujących3. Memoriał, mimo że 
miał charakter tajny, szybko dotarł do szerokiej opinii. Przeciwnicy wykorzystali 
memoriał jako przykład dwulicowości i nieszczerej pasji reformatorskiej Sier-
gieja Witte. Instytucja ziemstw była bowiem kojarzona z tendencjami liberal-
nymi i reformatorskimi, a sprzeciw wobec nich był domeną reakcji. 

Siergiej Witte we wspomnianej publikacji poddał krytyce ziemstwa w syste-
mie samowładztwa:

„W systemie władzy autokratycznej przeciwstawienie lokalnego samorządu 
rządowi lub władzy najwyższej jest nieuniknione, z tego powodu, że władza 
rządowa opiera się na jednej zasadzie – jedynej i niepodzielnej woli monarchy, 
nieograniczonej niezależności przedstawicieli narodu, a lokalne władze samo-
rządowe na innej – na niezależnej aktywności przedstawicieli wybranych przez 
ludność i podlegających jedynie nadzorowi ze strony monarchy oraz osób przez 
niego wyznaczonych”4.

Uważał, że ziemstwa wytwarzają grupę działaczy, którzy po zdobyciu ogłady 
oraz kompetencji państwowych w samorządzie, zaczną marzyć o stanowiskach 
państwowych, a to może już zagrozić samowładztwu. Ustanowienie granicy mię-
dzy uprawnieniami ziemstw a kompetencjami organów centralnych może być 
trudne ze względu na ambicje przedstawicieli samorządu ziemskiego. 

Nie był natomiast przeciwnikiem instytucji ziemstw w systemie konstytucyj-
nym. Uważał nawet, że zwołanie Soboru Ziemskiego będzie zwieńczeniem sys-
temu, u którego podstaw leżał samorząd terytorialny w postaci ziemstw. Sobór 
miał reprezentować interesy zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak 
i całego państwa5. Spełnienie lokalnych potrzeb nie może być bowiem często zre-
alizowane bez zmiany państwowego ustawodawstwa. Jeden z czołowych rosyj-
skich działaczy liberalnych epoki, Piotr Struve, zarzucił Witte cynizm6. Tak pisał 
po jego śmierci:

„Był z natury osobą bez zasad, bezideowcem. Jego działalności zawsze bra-
kowało idei przewodniej, ku której mógłby ciążyć jego charakter […]. Nie był 
ani liberałem, ani konserwatystą. Jednakże niekiedy stawał się w ten sposób 
zamierzony reakcjonistą, niekiedy zaś dołączał do sił postępowych […].ten brak 
centrum ideologiczno-moralnego był szczególnie uderzający w kontekście jego 
politycznego geniuszu”7. 

3 R. Pipes, Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy, Kraków 2009, s. 188.
4 S. Witte, Samowładztwo i ziemstwo, Stuttgard 1903, s. 27, cyt. za: R. Pipes, Rosyjski kon-

serwatyzm…, s. 188.
5 S. Martynow, Gosudaratwo i ekonomika…, s. 309.
6 Ibidem, s. 315.
7 P. Struve, „Russkaja myśl” 1915, nr 3, s. 130–131, cyt. za: R. Pipes, Rosyjski konserwa-

tyzm…, s. 173–174.
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„Gdyby nie było samowładztwa, nie byłoby Imperium Rosyjskiego” – pisał 
Siergiej Witte w Samowładztwie i ziemstwie8. Rosjanie dzięki odrzuceniu samo-
stanowienia i wolności politycznej uzyskali jako jedyni wśród Słowian polityczną 
niezależność9. Podkreślał także, że rozwój wolnych obywateli jest możliwy 
zarówno w państwie o charakterze autorytarnym, jak i demokratycznym. Samo-
władztwo rozumiał nie jako nieograniczone sprawowanie władzy, ale formę wła-
dzy mającą respektować literę prawa i prawa poddanych. Polityka państwa miała 
się ograniczać do sprawnego administrowania państwem, bez ingerencji w życie 
prywatne poddanych. Przypominało to niemieckie Rechtsstaat, czyli państwo 
prawa. Były to koncepcje bliskie liberalnym konserwatystom10.

Witte różnił się od innego zwolennika samowładztwa tego okresu, mini-
stra spraw wewnętrznych Wiaczesława von Plehwe. Obaj byli zwolennikami 
samowładztwa. Jednakże nie do końca jednakowo rozumieli to pojęcie, a poza 
tym w obydwu przypadkach miało ono służyć do innych celów. Plehwe widział 
w samowładztwie dążenie do zachowania istniejącego status quo, Witte zaś 
widział w nim środek do przeprowadzenia reform. Według Wasilija Makłakowa:

„Witte pragnął ewolucji samowładztwa rosyjskiego, Plehwe zaś się takiej 
ewolucji przeciwstawiał. Jeden był optymistą i wierzył w siły społeczne, drugi 
był pesymistą i ufność pokładał w aparacie przymusu. Było im sądzone w jakiś 
sposób w jakimś momencie zderzyć się ze sobą”11.

Dynamiczny rozwój gospodarczy, spowodowany polityką finansową, którą 
Witte zaaplikował Rosji jako minister finansów, doprowadził do rozwoju liberal-
nej biurokracji oraz grupy przemysłowców. Wszystko to spowodowało powstanie 
niezależnych podmiotów gospodarczych, podejmujących ważne decyzje ekono-
miczne, także z punktu widzenia państwa. Spowodowało to konieczność zmiany 
myślenia o państwie i sposobie sprawowania władzy. Patriarchalizm stawał 
się coraz bardziej anachroniczny. Dostrzegał to Witte i zaczął lansować biuro-
krację nowego t y pu12. Wszelkie postępowe ruchy w społeczeństwie powodują 
postępowe ruchy w biurokracji. Reformy Aleksandra II zrodziła biurokracja, 
która dobrze odczytała nastroje społeczeństwa13. Jak pisał liberalny prawnik 
Koni, minister sprawiedliwości w rządzie Siergieja Witte: 

„Ukochanym dziełem Witte było samowładztwo oparte na inteligentnej 
i umiejętnie dostosowanej kadrze biurokratycznej. Takie samowładztwo, jego 
zdaniem, było nie do pogodzenia nie tylko z jakąkolwiek instytucją przedstawi-

 8 S. Martynow, Gosudaratwo i ekonomika…, s. 355.
 9 Ibidem, s. 311.
10 R. Pipes, Rosyjski konserwatyzm…, s. 175. 
11 M. Makłakow, Wlast i obszczestwiennost na zakatie staroj Rossii (Wspominanija spw-

riemnnika), cz. III, Paryż 1936, s. 287, cyt. za: L. Jaśkiewicz, Sergiusz Witte; biografia polityczna, 
Warszawa 1994, s. 57.

12 S. Martynow, Gosudaratwo i ekonomika…, s. 318–319.
13 Ibidem, s. 330–331.
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cielską czy też z uczestnictwem kompetentnych jednostek w kwestiach legislacyj-
nych jak to zaproponował hrabia Loris-Mielikow w 1881 roku”14. 

Z powyższego wynika, że wiara Siergieja Witte w liberalną biurokrację była 
silna do tego stopnia, że nie uważał za słuszne istnienie żadnych ciał przedstawi-
cielskich, które wyrażałyby wolę społeczeństwa i przekazywały ją instytucjom 
administracyjnym.

Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej w 1904 r., Witte zaczął traktować 
ideę konstytucyjną jako dostępną15. Uważał natomiast, że konstytucja może być 
nadana tylko z wolnej i nieprzymuszonej woli monarchy w warunkach pokoju 
i spokoju wewnętrznego. Niedopuszczalne jest uleganie zamachom terrorystycz-
nym i nadanie wymuszonej konstytucji16.

W dniu 24 listopada (7 grudnia) 1904 r. następca zamordowanego von Plehwe 
na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, Piotr Światopołk-Mirski17, złożył 
na ręce Mikołaja II projekt reform. Przewidziane było zwiększenie kompetencji 
samorządu, reforma sądownictwa, wzmocnienie praworządności państwa. Naj-
więcej kontrowersji wywołał punkt mówiący o włączeniu w skład Rady Państwa 
przedstawicieli wybranych przez gubernialne zgromadzenie ziemskie i dumy 
większych miast. Cesarz przed aprobatą albo dezaprobatą projektu postanowił 
dokonać konsultacji. Ówczesny przewodniczący Komitetu Ministrów Siergiej 
Witte z jednej strony widział potrzebę takiego rozwiązania, z drugiej wyraził 
obawę, że dokooptowanie czynnika samorządowego do składu Rady Państwa 
doprowadzi do tego, co się nazywa konstytucją. Ostatecznie skład Rady Państwa 
decyzją Mikołaja II pozostał bez zmian. Oznaczało to osłabienie pozycji Świa-
topołka-Mirskiego i jednocześnie wzmocnienie pozycji Siergieja Witte. Bardzo 
często jest wyrażany pogląd, że oportunistyczne zachowanie tego ostatniego, tak 
naprawdę było w pełni przemyślane, gdyż pragnął zostać jednym z głównych 
graczy w otoczeniu władcy. Cesarz bowiem odrzucił z projektu koncepcje zmian 
w Radzie Państwa, ale nad resztą punktów zlecił pracę kierowanemu przez Witte 
Komitetowi Ministrów18. Światopołk-Mirski określił Siergieja Witte jako: „osobę 
kierującą się jednym uczuciem – osobistym samouwielbieniem i namiętnością do 
władzy”19.

Po wybuchu w Rosji rewolucji zapoczątkowanej k r w a w ą  n i e d z i e l ą 
w Petersburgu 9 (22) stycznia 1905 r. pojawił się problem rozwiązania napiętej 
sytuacji w państwie. Mikołaj II nieświadomy sytuacji absolutnie sobie nie radził, 

14 A. Koni, Na żyzniennom puti, Leningrad 1929, t. V, s. 262, cyt. w: R. Pipes, Rosyjski kon-
serwatyzm…, s. 174.

15 S. Martynow, Gosudaratwo i ekonomika…, s. 354–355.
16 Ibidem, s. 357.
17 Poprzedni minister Wiaczesław Plehwe zginął w zamachu bombowym 15 (28) lipca 1904 r. 

w Petersburgu.
18 L. Jaśkiewicz, Sergiusz Witte…, s. 58–59.
19 Istorija Rossii, XX wiek, 1894–1939, red. A. Zubow, t. I, Moskwa 2010, s. 180.



 KONCEPCJE USTROJOWO-PRAWNE... 305

stosując nieadekwatne do sytuacji rozwiązania. Przewodniczący Komitetu Mini-
strów zwał to „mieszanką tchórzostwa, ślepoty i głupoty”20. 

Podczas specjalnej audiencji, Witte przedstawił cesarzowi niezbyt krzepiącą, 
ale trafną diagnozę sytuacji. Ugaszenie pożaru rewolucji było możliwe na dwa 
sposoby: wprowadzenie dyktatury wojskowej albo przeprowadzenie reform 
w duchu konstytucyjnym21. Celem Siergieja Witte było oderwanie liberałów od 
lewicy i rewolucji. Wśród postulatów przedstawionych cesarzowi znajdowały się 
takie jak: porządek konstytucyjny, demokratyzacja ordynacji do Dumy doradczej, 
powołanie rządu jako kolegialnego gabinetu, odpowiedzialność ministrów przed 
Dumą, przyznanie swobód obywatelskich22. Witte zaczął odwoływać się nagle do 
zamierzchłych czasów republik nowogrodzkiej i pskowskiej, rozłamu w cerkwi, 
buntu przeciw reformom Piotra Wielkiego, reformy uwłaszczeniowej Aleksandra 
II, a nawet do puczu d e k a b r y s t ó w  jako do wolnościowych korzeni narodu 
rosyjskiego. Wtedy właśnie Witte postanowił urzeczywistnić swój plan o d g ó r-
n e j  r e w o l u c j i . Zdaniem Siergieja Ilina, program Witte z października1905 r. 
można streścić jednym zdaniem: „Państwowa władza powinna wstąpić na drogę 
konstytucyjną”23.

Witte zredagował i przedstawił cesarzowi dokument, który został ogłoszony 
przez Mikołaja II 17 (30) października 1905 r.24 jako manifest O udoskonaleniu 
ustroju państwowego. Manifest nie zawierał słowa „konstytucja” i nie było to 
bynajmniej niedopatrzenie25. Według autora manifestu, został on przez Miko-
łaja II wydany taktycznie, jako tymczasowe ustępstwo, do momentu wygasze-
nia rewolucji. Witte w referacie na temat cesarskiego manifestu pisał, że Rosja 
dokonała istotnej przebudowy formy i starała się przebudować porządek prawny 
na fundamencie obywatelskich swobód, i zadanie rządu sprowadzało się do 
urządzenia nowego prawnego porządku. Dalej zauważył, że źródło wzburzenia 
znajduje się „w zakłócaniu równowagi między ideowymi dążeniami myślącego 
społeczeństwa i zewnętrznymi formami jego życia”26. Dla samego cesarza nie 
było większego upokorzenia, jak być zmuszonym przez „przedsiębiorcę i byłego 
urzędnika na kolei” do przyznania praw obywatelskich i ograniczenia samowład-
nej, patriarchalnej władzy27. 

W dniu 19 października (1 listopada) 1905 r. Witte został oficjalnie miano-
wany przez cesarza przewodniczącym Rady Ministrów – pierwszym premierem 
w dziejach Rosji. Zgodził się objąć to stanowisko, ale pod warunkiem, że będzie 

20 O. Figes, Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924, Wrocław 2009, s. 210.
21 Istorija Rossii, XX wiek…, s. 173.
22 O. Figes, Tragedia narodu…, s. 215; R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 2006, s. 40.
23 S. Ilin, Witte, Moskwa 2012, s. 314.
24 S. Martynow, Gosudaratwo i ekonomika…, s. 353. Oryginalny tekst manifestu zob. 

w: Istorija Rossii, XX wiek…, s. 175.
25 R. Pipes, Rewolucja…, s. 46.
26 I. Bożerchnow, Romanowi. Trista liet służenia Rossii, Moskwa 2009, s. 359.
27 O. Figes, Tragedia narodu…, s. 216.
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mógł działać samodzielnie jak autentyczny premier i samodzielnie skompletować 
gabinet28. Próbował, bez sukcesu, porozumienia z przedstawicielami ugrupowań 
liberalnych i konserwatywno-liberalnych w celu utworzenia wspólnego rządu. 
Fiasko porozumienia doprowadziło do zmarnowania szansy na przynajmniej 
częściową realizację postulatów i skierowanie Rosji na drogę konstytucyjną29. 
Przy komponowaniu składu Rady Ministrów Witte nie zawsze ulegał cesarzowi 
i potrafił mu się przeciwstawiać, co do propozycji nominacji na stanowiska. 
Siergiej Witte nie godził się być tylko nominalnym premierem, przypomina-
jącym przewodniczącego Komitetu Ministrów. Istniejący w latach 1801–1905 
Komitet Ministrów nie był rządem w rozumieniu kolegialnego organu, jakim 
jest Rada Ministrów. Był tylko jedną z instytucji administracyjnych. Zorgani-
zowany w układzie pionowym, bez żadnych powiązań poziomych. Ministrowie 
bezpośrednio referowali sprawę władcy i dostawali od niego wytyczne i pole-
cenia. Nie mieli uzgodnionej jednej polityki, często działania ministrów były 
ze sobą sprzeczne30. Siergiej Juliewicz Witte chciał być realnym premierem, 
kierującym rządem i prowadzącym własną politykę w ramach przyznanych 
kompetencji. Zorganizował sobie biuro prasowe w celu stworzenia korzystnego 
dla siebie wizerunku w kontaktach z dziennikarzami. Wymagał codziennych 
meldunków od gubernatorów i władz wojskowych, które wykonywały zadania 
administracji. Jego gabinet był pod regularnym obstrzałem reakcjonistów, któ-
rzy nie mieli żadnych planów i koncepcji rozwoju, uprawiali krytykę rządu tylko 
dla samej krytyki31. W przypadku rządu premiera Witte trudno mówić o jakimś 
konkretnym, ideowym czy ideologicznym, jasnym programie politycznym. 
Główną myślą przyświecającą mu była chęć porozumienia ze społeczeństwem, 
wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom i ugaszenie płomienia rewolucji, co nie 
oznaczało, że nie akceptował i nie prowadził twardych działań w stosunku do 
sił skrajnie radykalnych, destabilizujących państwo32. Witte jako premier nie 
oczekiwał dużych uprawnień w stosunku do swoich ministrów. Kiedy specjalna 
komisja pracowała nad projektem ustawy o Radzie Ministrów, zaproponowała 
szerokie prerogatywy premiera, w tym całkowite podporządkowanie na drodze 
służbowej wszystkich osób – zarówno członków gabinetu, jak i innych osób 
w sposób formalny związanych z Radą Ministrów, Witte zdecydowanie się temu 
przeciwstawił, widząc w tym dyktaturę33.

28 S. Ilin, Witte…, s. 343.
29 O. Figes, Tragedia narodu…, s. 219.
30 R. Pipes, Rewolucja…, s. 68–69.
31 R. Ganielin, Rossijskoje samodierżawije w 1905 godu, Sankt-Petersburg 1991, s. 97.
32 W. Leontowicz, Istorija liberalizma w Rossii 1762–1914, Moskwa 1995, s. 486. 
33 S. Ilin, Witte…, s. 386.
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Z racji licznych konfliktów z cesarzem, w połowie kwietnia34 1906 r. Witte 
otrzymał dymisję obwieszczoną w oficjalnym reskrypcie 22 kwietnia (5 maja) 
1906 r. Jego następcą został Goremykin. 

W wyniku reformy z 19 lutego (2 marca) 1861 r. zostało zniesione pod-
daństwo chłopów oraz rozpoczęty został długotrwały i skomplikowany proces 
uwłaszczenia rosyjskich włościan. Chłopi nie stali się bezpośrednimi właścicie-
lami uprawianej ziemi, zarząd nad nią objęła wspólnota wiejska – tzw. obszczina. 
Decydowała ona o wszystkim w materii użytkowania, jak i ewentualnego zbycia 
ziemi.

Siergiej Witte był zdecydowanym przeciwnikiem wspólnoty ziemskiej 
– obszcziny35. Opowiadał się za indywidualnym użytkowaniem ziemi przez 
chłopów rosyjskich. Połowa ludności wiejskiej, według niego, nie żyła, tylko 
wegetowała. Gorąco orędował za przeprowadzeniem głębokiej reformy rosyj-
skiej wsi. Jak pisał w 1898 r.: „Sprawa chłopska jest najważniejszym problemem 
Rosji”36.

Sprawa radykalnej zmiany w tej materii stała się nader aktualna w 1905 r., 
kiedy nad Rosją zawisło widmo rewolucji na wsi37. Na blisko miesiąc przed 
dymisją ze stanowiska premiera, przygotował nawet odpowiedni projekt w tej 
sprawie. Reforma doszła do skutku w 1906 r., przeprowadzona przez ówczesnego 
premiera i ministra spraw wewnętrznych Piotra Stołypina. Reforma wiejska, 
zniesienie wspólnoty – obszcziny, ostateczne potwierdzenie praw chłopów do 
ziemi i umorzenie wykupów są powszechnie kojarzone z osobą Stołypina, a nie 
z Siergiejem Witte, gdyż to ten pierwszy ją przeprowadził38. Obaj opowiadali 
się za reformą na wsi, pomimo że uważali chłopów za ludzi o niskiej kulturze, 
a ich wyobrażenie o nich było przeżarte pogardą39. Reforma miała też poparcie 
w części kręgów reakcyjnych. 

„Sam jestem właścicielem ziemskim i chętnie zrzekłbym się połowy ziemi 
gdybym był pewien, że na tych warunkach mogę zatrzymać resztę” – oznajmił 
reakcjonista Triepow premierowi Witte40.

Siergieja Witte należy z całą pewnością uznać za prekursora reformy wiej-
skiej, którą w ostateczności przeprowadził Piotr Stołypin. Choć obaj panowie się 

34 Pojawiają się dwie daty dymisji: 15 (28) kwietnia 1906 r. (zob.: L. Jaśkiewicz, Sergiusz 
Witte…, s. 77) oraz: 16 (29) kwietnia 1906 r. (zob.: M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, 
Warszawa 2009, s. 693; S. Ilin, Witte…, s. 482). Większa część dostępnych publikacji nie podaje 
dokładnej daty dymisji.

35 S. Martynow, Gosudaratwo i ekonomika…, s. 250.
36 S. Witte, Wspominanija, Moskwa 1960, t. II, s. 527, cyt. za: S. Martynow, Gosudaratwo 

i ekonomika…, s. 241.
37 S. Martynow, Gosudaratwo i ekonomika…, s. 250–251.
38 Ibidem, s. 248–249.
39 R. Pipes, Rewolucja…, s. 182.
40 O. Figes, Tragedia narodu…, s. 244.
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szczerze nienawidzili41, to w tej akurat sprawie byli zgodni, a Stołypin kontynu-
ował to, co rozpoczął Witte.

System prawa finansowego Rosji w dziewiętnastym stuleciu ulegał wielu 
zmianom42. Podejmując się dzieła przebudowy finansów Rosji i zmiany przepi-
sów prawa w tym zakresie, za naczelny cel, jakiemu miało to służyć, Witte uważał 
rozwój przemysłu. Swoje cele gospodarcze sformułował w sposób następujący:

„Państwowy protekcjonizm, a w szczególności protekcyjne taryfy celne, […] 
rozwój sieci kolejowej z należytym zróżnicowaniem taryf przewozowych, upo-
rządkowanie finansów i umocnienie pieniądza, rozwój przemysłu powiązany 
z koniecznymi przemianami w oświacie – oto podstawowe środki konsekwentnie 
prowadzonej polityki gospodarczej”43.

Moment objęcia przez Siergieja Witte resortu finansów w 1892 r., zbiegł 
się z przyjęciem przez gospodarki europejskiej i USA polityki protekcjonizmu. 
Poprzednik Witte w resorcie finansów wprowadził cła na produkty niemieckie. 
Odpowiedź niemiecka była jednoznaczna – zablokowano import do Niemiec 
rosyjskich produktów rolnych. Witte po objęciu resortu finansów doprowadził do 
wprowadzenia nowych wyższych taryf celnych na produkty niemieckie. Dopro-
wadziło to do zerwania stosunków handlowych Niemiec z Rosją. Jak słusznie 
zauważył rosyjski minister, na wojnie tego typu mniej traci naród słabiej roz-
winięty gospodarczo. Trwająca dwa lata rosyjsko-niemiecka wojna celna zakoń-
czyła się w końcu ustępstwem ze strony Niemiec44.

Witte w 1896 r. opracował koncepcję zastąpienia papierowego rubla złotą 
walutą. Napotkał bardzo silny opór ze strony konserwatywnego ziemiaństwa, 
a co za tym idzie Rady Państwa, która była przedstawicielką tej grupy społecz-
nej45. Dużo polemik wokół reformy pojawiło się także w prasie46. Papierowy 
rubel jako waluta niewymienialna był droższy na rynku rosyjskim niż między-
narodowym, co było korzystne dla ziemiaństwa – eksportera zboża. Reforma 
walutowa ustanowiła w Rosji system złotego monometalizmu, wzorowany na 
państwach Europy Zachodniej i USA. Rosyjski złoty rubel był walutą wymie-
nialną i aż do wybuchu pierwszej wojny światowej posiadał pokrycie w złocie, co 
spowodowało dynamiczny rozwój Rosji poprzez m.in. przyciągnięcie inwestorów 
zagranicznych w bardzo dużej skali47. Dzieło Witte upadło w wyniku pierwszej 
wojny światowej, rok po jej wybuchu.

41 L. Bazylow, Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina, Warszawa 2008, s. 74.
42 Szerzej zob.: S. Ilin, Witte…, s. 182–190.
43 Riecz ministra finansów w zasiedanii Sowieta gosudarstwiennych krieditnych ustanow-

lenij s 21 XII 1892 g., Sankt-Pietierburg 1893, s. 7, cyt. za: L. Jaśkiewicz, Sergiusz Witte…, s. 21.
44 L. Jaśkiewicz, Sergiusz Witte…, s. 21.
45 S. Ilin, Witte…, s. 195–196.
46 Ibidem, s. 195.
47 E. Heresch, Mikołaj II. Tchórzostwo, kłamstwo i zdrada, Gdynia 1995, s. 80–81.
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Siergiej Witte był także zwolennikiem ochrony prawnej robotników w Rosji 
w warunkach przeobrażania się systemu gospodarczego z feudalnego w kapi-
talistyczny. Opracował wiele przepisów z zakresu prawa pracy w tej materii. 
W 1897 r. Rada Państwa na wniosek Witte uchwaliła skrócenie dziennego czasu 
pracy z trzynastu do jedenastu godzin, z jednoczesnym pozostawieniem płac bez 
zmian48. Rok później przygotowany został przez ministerstwo finansów projekt 
zezwalający na strajki, pod warunkiem zachowania porządku49. W 1902 r. resort 
finansów opracował projekty umożliwiające wyłanianie spośród robotników tzw. 
starostów fabrycznych, tworzenie towarzystw wzajemnej pomocy, a także zrze-
szania się w związki zawodowe. Wskutek oporu kręgów konserwatywnych, jedy-
nym zrealizowanym projektem była zgoda na wyłanianie wśród robotników tzw. 
starostów fabrycznych. Pozostałe opracowane rozwiązania zostały zrealizowane 
dopiero podczas rewolucji rosyjskiej w 1905 r.50. Należy odnotować słowa mini-
stra Siergieja Witte z 1900 r.: „[rosyjskiego robotnika] wychowanego w skrom-
nych warunkach wiejskiego życia, można zadowolić znacznie łatwiej [niż jego 
odpowiednika w Europie zachodniej czy USA]. Niskie płace to szczęśliwy dar dla 
rosyjskiej przedsiębiorczości”51.

„Antysemityzm wśród elit uważany był za rzecz modną” – te słowa Witte52 
dość celnie oddają stosunek części rosyjskich elit do Żydów w początku dwudzie-
stego stulecia. Siergiej Witte dał się poznać jako osoba sprzeciwiająca się pogro-
mom antyżydowskim i nastawiona do Żydów przychylnie. W 1905 r. jako premier 
był inicjatorem ustawy o tolerancji religijnej. Argumentował, że nie zaszkodzi 
to cerkwi prawosławnej pod warunkiem, że opowie się ona za reformami, które 
zdynamizują życie religijne53. Inicjatywa ta zakończyła się niepowodzeniem 
i sojuszem cerkwi ze stronnictwami reakcyjnymi54.

W przedmiocie regulowanym przez prawo międzynarodowe publiczne Witte 
był zwolennikiem pokojowego załatwiania spraw. Sprzeciwiał się zaangażowa-
niu rosyjskiemu na Dalekim Wschodzie, opowiadał się za wycofaniem wojsk 
rosyjskich z Mandżurii. Do wojny z Japonią parł główny jego antagonista, mini-
ster spraw wewnętrznych Wiaczesław von Plehwe, który we wciągnięciu Rosji 
w wojnę widział możliwość rozładowania wewnętrznego (terror, rozwój organi-
zacji rewolucyjnych), a w ewentualnym zwycięstwie możliwość ostatecznej roz-
prawy z rewolucjonistami. Posunął się nawet do prób fabrykowania dokumentów 
przeciw Siergiejowi Witte, mających na celu zrobić z niego ostatniego zbrodnia-

48 L. Jaśkiewicz, Sergiusz Witte…, s. 31.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 O. Figes, Tragedia narodu…, s. 135.
52 Ibidem, s. 267.
53 Ibidem, s. 90.
54 Ibidem, s. 91.
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rza stanu55. Wojna zakończyła się klęską Rosji. Rozmiar tej przegranej był tak 
ogromny, że nawet wytrawni i doświadczeni dyplomaci nie chcieli się podjąć roli 
głównego negocjatora w rozmowach pokojowych w Portsmouth w USA. Witte 
podjął się tej trudnej roli. Dał się poznać jako dobry pija rowiec  – docenił siłę 
prasy amerykańskiej i odbył wiele spotkań z wpływowymi osobami. Okrzyk-
nięty został przez Amerykanów księciem dyplomacji, w Rosji zaś otrzymał z rąk 
cesarza tytuł hrabiego (grafa). Tak oceniał wojnę rosyjsko-japońską i jej skutki:

„Najbardziej nieszczęsna z nieszczęsnych wojen, a następnie, jako jej naj-
bliższa konsekwencja – rewolucja, przygotowana dawno przez reżim policyjno-
-pałacowo-kamarylny56. 

Siergiej Witte był też przeciwnikiem przystępowania Rosji do pierwszej 
wojny światowej, trafnie przewidując, że zakończy się to dla Imperium Rosyj-
skiego katastrofą57.

Hrabia Siergiej Juliewicz Witte (1849–1915) był bez wątpienia jednym z naj-
wybitniejszych rosyjskich polityków przełomu dziewiętnastego i dwudziestego 
stulecia. Z całą pewnością zasługuje na miano męża stanu. Trafnie przewidział, 
że Rosja może uniknąć rewolucji jedynie dzięki przekształceniu się w społeczeń-
stwo industrialne z prawami obywatelskimi zagwarantowanymi przez prawo-
rządne państwo. Wiedział także jedno: Rosja nie może sobie pozwolić na żadne 
wojny, tylko rozwój gospodarki. Miał w sobie coś z biurokratycznych liberałów 
epoki Aleksandra II. Reformy, ale w oparciu na silnym państwie i nienaruszające 
tradycji. Był uważnym obserwatorem rzeczywistości, umiał trafnie wyciągać 
wnioski z otaczającej go rzeczywistości. Nie był doktrynerem, potrafił dokony-
wać korekty swoich wcześniejszych przekonań, jeśli przemawiały za tym fakty 
i zmieniająca się rzeczywistość. Jak trafnie zauważył świadek epoki Wasilij 
Makłakow: „Witte mógł uratować samowładztwo, a Stołypin monarchię konsty-
tucyjną”58. 

Pomimo osobistej niechęci obu postaci, to właśnie Piotr Stołypin był konty-
nuatorem myśli i reform rozpoczętych przez Siergieja Witte. Jednakże bez gruntu 
ekonomicznego, ustrojowego i intelektualnego przygotowanego pod reformy 
przez „rosyjskiego Bismarcka” nie miałby takich sukcesów, jakie osiągnął jako 
beneficjent „ery Witte”. Niestety, panujący wtedy w Rosji cesarz Mikołaj II nie 
potrafił docenić tych wielkich postaci i dla zguby Rosji jak i własnej tkwił w oko-
pach reżimu pałacowo-policyjnego, wiadomość zaś o śmierci Siergieja Witte 
przyjął z zadowoleniem59.

55 L. Jaśkiewicz, Sergiusz Witte…, s. 52–57.
56 Cyt. za: M. Heller, Historia Imperium…, s. 681.
57 B. Ananicz, R. Ganielin, Siergiej Juliewicz Witte…, s. 384–386.
58 W. Makłakow, Wtoraja gosudarstwiennaja duma, Moskwa 2006, s. 13.
59 B. Ananicz, R. Ganielin, Mikołaj II, [w:] Dynastia Romanowów, red. A. Iskanderow, War-

szawa 1993, s. 397.
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POLITICAL, LEGAL AND ECONOMIC CONCEPTS OF SIERGIEJ 
JULIEWICZ WITTE

Summary

Siergiej Juliewicz Witte (1849–1915) was the prominent Russian statesman. He was 
the first Prime Minister in the history of that country. During the reign of Alexander III 
and at the beginning of rule of Nicolaus II, he was the follower of samodierżawije, but 
gradually started supporting constitutional system. This ideological change was a result 
of Russian – Japanese war and of 1905 revolution. He was an author of October manifesto. 
Local government criticized the institution of samodzierżawije, but he incorporated it in 
a constitutional system. He declared for individual estate and for liquidation of landed 
estate/community. He created the conditions for the industrialization process in Russia. 
Siergiej Witte criticized Russian participation in the 1st World War.
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OGRANICZENIE SWOBODY WYPOWIEDZI 
KOMERCYJNEJ W ODNIESIENIU DO OZNAKOWANIA 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. WSTĘP

Znaczenie ochrony wypowiedzi komercyjnych może nie być tak oczywiste 
jak ochrona wypowiedzi politycznej czy swobody wypowiedzi artystycznej. Ist-
nieje jednak kilka przesłanek, dla których wypowiedzi komercyjne powinny być 
objęte ochroną. Po pierwsze, wypowiedzi komercyjne są podstawowym elemen-
tem wolnego rynku. Efektywne funkcjonowanie rynku bez wolności informa-
cyjnej byłoby bardzo utrudnione. Wypowiedzi komercyjne przynoszą korzyści 
nie tylko jednostkom, ale także społeczeństwu, producentom oraz konsumentom, 
którym zapewnia się wolność informacyjną i wolność wyboru. Ekonomiczny 
wybór powinien pomagać konsumentom dokonać właściwego wyboru i nabyć 
produkt za najlepszą cenę. Swoboda wypowiedzi komercyjnej nie ma charakteru 
absolutnego. Ochronie nie podlegają wypowiedzi komercyjne, które są fałszywe 
lub wprowadzające w błąd. Szczególnie uzasadnione może być ograniczenie swo-
body wypowiedzi komercyjnej w odniesieniu do produktów takich jak papierosy, 
napoje alkoholowe, co jednak nie zwalnia ze szczegółowej analizy, czy w kon-
kretnym przypadku dane ograniczenie jest proporcjonalne i adekwatne do zamie-
rzonego celu. W odniesieniu do napojów alkoholowych jako istotne ograniczenie 
swobody wypowiedzi komercyjnej może być postrzegany obowiązek umieszcza-
nia w oznakowaniu tych produktów ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu.

2. SWOBODA WYPOWIEDZI KOMERCYJNEJ W KONSTYTUCJI RP

Swoboda wypowiedzi komercyjnej nie została wprost wyrażona w Konsty-
tucji RP. Niemniej jednak wypowiedzi komercyjne należy rozważać w zakresie 
wolności działalności gospodarczej oraz wolności wypowiedzi wyrażonej w art. 
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54 ust. 1 Konstytucji RP. W świetle powyższego przepisu: „Każdemu zapewnia 
się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnia-
nia informacji”. Zakres zastosowania art. 54 ust. 1 Konstytucji RP jest bardzo 
szeroki. Przepis ten gwarantuje wyrażone w nim wolności „każdemu”, co jest 
najszerszym z możliwych ujęć podmiotowych, obejmuje bowiem zarówno osoby 
fizyczne, jak i osoby prawne, a w konsekwencji również konsumentów i przedsię-
biorców1. Przedmiotem gwarancji jest swoboda wypowiedzi i szeroko rozumiana 
wolność informacyjna.

Swoboda wypowiedzi komercyjnej była przedmiotem rozważań Trybunału 
Konstytucyjnego w kontekście zakazów reklamy i promocji dotyczących napo-
jów alkoholowych. W wyroku z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. K 2/022 Trybunał 
Konstytucyjny rozważał zakaz reklamy i promocji produktów i usług, wykorzy-
stującej podobieństwo lub tożsamość oznaczeń alkoholu i symboli obiektywnie 
odnoszących się do alkoholu oraz zakaz reklamy i promocji podmiotów wykorzy-
stujących oznaczenie „związane” z napojem alkoholowym, jego producentem lub 
dystrybutorem. We wniosku o zbadanie konstytucyjności powyższych zakazów 
podnoszono, że trudności w określeniu granicy między dozwoloną działalno-
ścią promocyjną (w tym informacją handlową i sponsoringiem) a niedozwoloną 
promocją i reklamą pośrednią uzależniają obrót w nadmiernym stopniu od nie-
przewidywalnej wykładni dokonywanej w sposób rozproszony (tj. przez różne 
sądy). W takim wypadku wedle twierdzenia wniosku następowałoby naruszenie 
prawa do wolności gospodarczej przez nałożenie nieproporcjonalnych ograni-
czeń (art. 20 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP)3. Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
odniósł się m.in. do swobody wypowiedzi komercyjnej, wskazując, że „reklama 
jako commercial speech podlega ochronie w prawie europejskim zarówno jako 
emanacja swobody gospodarczej, jak i jako jedno z praw podstawowych wspól-
not. […] Polska Konstytucja w art. 54 statuuje wolność komunikowania się także 
jako prawo podstawowe (dopuszczając jednakowoż ograniczenia ustawowe) i nie 
ulega wątpliwości, że ochrona ta obejmuje także commercial speech. Jednako-
woż jak trafnie wskazano w wyroku TK z 8 kwietnia 1998 r. K. 10/97 OTK ZU 
1998/3 poz. 29 str. 163 »działalność gospodarcza […] może podlegać różnego 
rodzaju ograniczeniom w stopniu większym niż prawa i wolności o charakterze 
osobistym lub politycznym«. Także więc przy ocenie dopuszczalności i stopnia 
ograniczeń commercial speech (w tym wypadku reklamy) powinny być wyko-
rzystane doświadczenia prawa wspólnotowego”4. 

1 P. Mikłaszewicz, Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle 
prawa Unii Europejskiej, LEX 2008.

2 Wyrok TK z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. akt K 2/02, Dz.U. nr 24, poz. 202.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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3. SWOBODA WYPOWIEDZI KOMERCYJNEJ W EUROPEJSKIEJ 
KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA

Zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) każdy ma 
prawo do swobody wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglą-
dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz 
publicznych i bez względu na granice państwowe. Swoboda wypowiedzi nie ma 
jednak charakteru absolutnego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 EKPC korzystanie z tej 
wolności pociąga za sobą odpowiedzialność i obowiązki, w związku z tym może 
podlegać pewnym ograniczeniom i sankcjom przewidzianym przez prawo, sta-
nowiącym niezbędne w demokratycznym społeczeństwie środki podyktowane 
względami bezpieczeństwa państwowego, troską o integralność terytorialną 
lub bezpieczeństwo publiczne, o zapobieganie przestępczości, ochronę zdrowia 
i moralności, dobrego imienia i praw innych osób oraz względami zapobiegania 
ujawnieniu informacji poufnych albo zagwarantowania powagi i bezstronności 
władzy sądowej5. Aby ograniczenie swobody wypowiedzi zostało zaakcepto-
wane, musi spełniać równocześnie trzy warunki, które składają się na tzw. trójele-
mentowy test zgodności z EKPC. Po pierwsze, ingerencja musi być przewidziana 
przez wcześniej istniejące i znane prawo krajowe (kryterium legalności). Jako 
prawo krajowe traktowane są nie tylko reguły tworzone przez państwowe insty-
tucje prawotwórcze, ale również inne organy, np. samorządu zawodowego, jeśli 
wydane przez nie przepisy (kodeksy etyczne, reguły deontologiczne itp.) powstały 
na mocy delegacji prawotwórczej6. Prawem krajowym jest również ratyfikowane 
prawo międzynarodowe, jeżeli staje się podstawą prawną dla ingerencji dokony-
wanej przez instytucje państwa. Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia 
legalności ograniczeń jest ich proporcjonalność – musi istnieć uzasadniony powód 
ograniczenia, a ono samo nie może wykraczać poza to, co jest konieczne do osią-
gnięcia zamierzonego celu. W praktyce, w niektórych przypadkach za proporcjo-
nalne z punktu widzenia swobody wypowiedzi będą uważane zakazy obejmujące 
wszystkie formy reklamy, a w innych zasięg ograniczeń zmienia się w zależności 
od poszczególnych środków masowego przekazu7. Po drugie, ingerencji można 
dokonać tylko wtedy, gdy służy ochronie wyraźnie wskazanych w art. 10 ust. 2 
EKPC publicznych lub indywidualnych dóbr bądź interesów (kryterium celo-
wości). Po trzecie, działanie władz krajowych musi być konieczne w demokra-
tycznym społeczeństwie (kryterium konieczności). Dwa pierwsze wymogi mają 

5 E. Nowińska, Wolność słowa a dozwolona treść gospodarczej wypowiedzi promocyjnej, 
ZNUJ PWiOWI 1993, z. 62, s. 23.

6 I. C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwen-
cji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, LEX 2010.

7 W. Skouris, Advertising and constitutional rights in Europe: A comparative report, [w:] 
Advertising and Constitutional Rights in Europe, red. W. Skouris, Baden-Baden 1994.
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charakter jakościowy, określają cechy, jakie musi spełnić prawo krajowe. Ostatni 
warunek natomiast, najmniej doprecyzowany, to klauzula ocenna. 

Gwarancje art. 10 EKPC odnosi się zazwyczaj do wypowiedzi o charakterze 
politycznym i analizuje w kontekście wolności prasy i innych środków masowego 
przekazu. Ochrona wynikająca z art. 10 EKPC nie jest jednak ograniczona do 
wypowiedzi o charakterze politycznym, lecz dotyczy także m.in. tzw. wypowiedzi 
komercyjnych (commercial speech, discours commercial)8. W literaturze przed-
miotu wskazuje się, że w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
(ETPC) brakuje generalnej definicji wypowiedzi komercyjnej, natomiast o komer-
cyjnym charakterze określonej wypowiedzi decyduje ETPC, oceniając okoliczno-
ści sprawy9. Maja Grzymkowska wskazuje, że „wypowiedź komercyjną” można 
określić jako „obejmującą informacje i stwierdzenia związane z aktywnością 
ekonomiczną podmiotu gospodarczego lub osoby prywatnej, w tym osób upra-
wiających wolne zawody (korporacyjne). Będzie tu chodziło przede wszystkim 
o informacje o podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą, czy też pro-
wadzonej działalności, jak również reklamę (w różnych jej formach)”10. Z kolei 
M. Hertig Randall podważa celowość formułowania definicji wypowiedzi komer-
cyjnej, wskazując, że taka definicja będzie zbyt szeroka albo za wąska, lub też 
że będzie zbyt uproszczona, by mogła stanowić użyteczną wskazówkę w rozwa-
żaniach11. Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniach zidentyfikował 
takie wypowiedzi m.in. w przypadku reklamy12 oraz publikacji i korespondencji, 
które władze krajowe kwalifikowały jako czyny nieuczciwej konkurencji.

W odniesieniu do wolności wypowiedzi komercyjnej państwa dysponują 
szerszym marginesem swobody jej ograniczania niż w przypadku wypowiedzi 
o charakterze politycznym13. W odniesieniu do reklamy ETPC w wyroku w spra-
wie Casado Coca stwierdził, że reklama jest dla obywatela jednym z podsta-
wowych sposobów umożliwiających poznanie cech usług i towarów, które są 

 8 P. Mikłaszewicz, Obowiązki informacyjne w umowach… Zob. także m.in.: M. Hertig Ran-
dall, Commercial Speech under the European Convention on Human Rights: Subordinate or Equ-
al?, HRLR 2006, z. 6, s. 53, M. Grzymkowska, Zakres ochrony wolności wypowiedzi komercyjnej 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 
2005, z. 1–2, s. 253.

 9 M. Hertig Randall, Commercial Speech under the European Convention on Human Rights: 
Subordinate or Equal?, HRLR 2006, z. 6, s. 59.

10 M. Grzymkowska, Zakres ochrony wolności wypowiedzi komercyjnej…, s. 258.
11 M. Hertig Randall, Commercial Speech…, s. 58–59.
12 Wyrok ETPC z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie Casado Coca przeciwko Hiszpanii, 

nr 15450/89, pkt 35–37 uzasadnienia; wyrok ETPC z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie Markt 
Intern Verlag GmbH i Klaus Beermann v. Niemcy, pkt 26, nr 165/89; wyrok ETPC z dnia 16 lipca 
2013 r. w sprawie Remuszko v. Polska, nr 1562/10, pkt 59.

13 Por.: wyrok ETPC z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie Markt Intern Verlag GmbH i Klaus 
Beermann v. Niemcy, Seria A 165, s. 19–20, pkt 33; wyrok ETPC z dnia 23 czerwca 1994 r. w spra-
wie Jacubowski v. Niemcy, Seria A 291-A, s. 14, pkt 26; wyrok ETPC z dnia 5 lutego 2003 r. 
w sprawie Demuth v. Szwajcaria, nr 38743/97.
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mu oferowane. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że informacja posiada 
cechy charakterystyczne dla dobra publicznego14, wypowiedzi handlowe nato-
miast są zasadniczo uznawane za dobra zbliżone do prywatnych lub za „słabe” 
dobra publiczne15. Dotyczy to w szczególności reklamy, w przypadku której roz-
powszechnianie przez producenta informacji przekłada się na zwiększenie jego 
obrotów i na większy zysk. 

4. SWOBODA WYPOWIEDZI KOMERCYJNEJ W PRAWIE 
AMERYKAŃSKIM

Swoboda wypowiedzi komercyjnej jest obecna także w prawie amerykań-
skim. Zgodnie z pierwszą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych „Kon-
gres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego 
wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub 
prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu 
petycji o naprawę krzywd”16. Ochrona wypowiedzi komercyjnych stanowi jedno 
z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w historii amerykańskiego orzecznic-
twa, a do 1976 r. wypowiedzi komercyjne były wyłączone spod zakresu pierw-
szej poprawki. Od wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Virginia State Board 
of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council17 wypowiedzi komercyjne 
są objęte ochroną, ale nie ma ona charakteru zupełnego. W powyższym wyroku 
Sąd Najwyższy wskazał, że „1) wypowiedź ma charakter komercyjny nie tylko 
dlatego, że zostały przeznaczone pieniądze na jej przygotowanie; 2) wypowiedź 
ma charakter komercyjny nie tylko dlatego, że jest prezentowana w formie, która 
jest sprzedawana dla zysku; 3) wypowiedź ma charakter komercyjny nie tylko 
dlatego, że może obejmować zachętę do kupna lub do innego wydania środków 
pieniężnych”18. Sąd Najwyższy określił także cechy charakterystyczne wypo-
wiedzi komercyjnej „najdokładniej reklama odnosi się do określonego produktu 
i jest motywowana interesem ekonomicznym”19. W wyroku w sprawie Pittsburgh 

14 R. Cooter, T. Ulen, Law and Economics, 4th ed., Pearson Addison Wesley 2004, s. 120.
15 M. Hertig Randall, Commercial Speech…, s. 83.
16 W oryginalnym brzmieniu: Congress shall make no law respecting an establishment of re-

ligion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; 
or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of 
grievances.

17 Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie Virginia State Board of 
Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748.

18 Ibidem.
19 Wyrok sądu apelacyjnego dystryktu Columbia z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie Secu-

rities and Exchange Commission v. Wall Street Publishing Institute Inc. dba Stock Market Maga-
zine, 851 F 2d 365 271 U.S.App.D.C. 110, 57 USLW 2024, Fed.
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Press Company v. Pittsburgh Commission on Human Relations20 Sąd Apelacyjny 
wskazał, że wypowiedzą komercyjną jest wypowiedź, która „polega na propo-
nowaniu zawarcia transakcji handlowej”. W orzecznictwie Sądu Najwyższego 
wskazuje się, że ochrona swobody wypowiedzi komercyjnej obejmuje reklamę, 
promocję i oferty biznesowe21.

Istotne znaczenie miała także sprawa Coors22, w której Sąd Najwyższy roz-
ważał oznakowanie produktu w kontekście swobody wypowiedzi komercyj-
nej. Sprawa dotyczyła wniosku skierowanego przez producenta piwa do Biura 
ds. Alkoholu, Tytoniu i Broni w sprawie zatwierdzenia etykiety piwa. Etykieta 
ta zawierała informację o wartości alkoholu w produkcie, mimo że § 5(e)(2) 
ustawy Federal Alcohol Administration Act zabraniał ujawniania na etykietach 
takich informacji. Sąd Najwyższy odwołał się m.in. do wyroku w sprawie Cen-
tral Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Serv. Comm’n of N. Y.23, w którym 
zostały sformułowane kryteria odróżnienia wypowiedzi proponującej zawarcie 
transakcji handlowej, która jest tradycyjnie przedmiotem regulacji rządowych, 
od innych rodzajów wypowiedzi. W wyroku w sprawie Central Hudson zostały 
zidentyfikowane przesłanki, które sąd powinien brać pod uwagę przy stwierdze-
niu, czy regulacja wypowiedzi komercyjnej jest uzasadniona w świetle pierwszej 
poprawki. „Wypowiedź komercyjna, aby mogła być objęta zakresem pierwszej 
poprawki, musi co najmniej dotyczyć czynności zgodnej z prawem i nie może 
wprowadzać w błąd. Następnie musimy rozważyć, czy interes rządowy, który 
regulacja ma chronić, jest istotny. Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania brzmią 
twierdząco, musimy rozważyć czy regulacja bezpośrednio ma wpływ na zwięk-
szenie realizacji rządowego interesu, a także czy regulacja nie jest nieproporcjo-
nalna dla realizacji tego interesu”24. W sprawie Coors strona rządowa podnosiła, 
że wprowadzając zakaz umieszczania informacji na etykietach piwa o zawartości 
alkoholu w tych produktach kierowano się dwoma interesami, które uznano za 
wystarczająco istotne. Po pierwsze, rząd twierdził, że zakaz ten miał przyczynić 
się do zapobieżenia „wojnie na procenty” przez producentów piwa, którzy chcie-
liby konkurować o klientów na podstawie zawartości alkoholu w piwie. Według 
rządu ograniczenie chroniło szczególny rodzaj konsumenta piwa – takiego, który 
wybierał piwo na podstawie zawartości alkoholu w tym produkcie. W ocenie rządu 
zakaz umieszczania informacji o określonej właściwości produktu przyczyni się 
do obniżenia wyboru produktu na podstawie tej cechy. W wyroku w sprawie 

20 Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 21 czerwca 1973 r. w sprawie Pittsburgh Press 
Company v. Pittsburgh Commission on Human Relations 413 U.S. 376.

21 Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie Virginia State Board of 
Pharmacy, 425 U.S. 748.

22 Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie Rubin v. Coors Bre-
wing Company, 514 U.S 476.

23 Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 20 czerwca 1980 r. w sprawie Central Hudson Gas 
& Electric Corp. v. Public Serv. Comm’n of N. Y., 447 U.S. 557.

24 Ibidem.
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Coors Sąd Najwyższy uznał, że § 5(e)(2) ustawy Federal Alcohol Administra-
tion Act łamie wolność swobody komercyjnej wyrażoną w pierwszej poprawce. 
W ocenie Sądu regulacja wprowadzona przez Rząd federalny nie spełnia prze-
słanek określonych w wyroku w sprawie Central Hudson. Wprowadzony przez 
Rząd federalny zakaz nie był proporcjonalny do celu. Rząd federalny wskazywał, 
że regulacja jest „dopasowana”, gdyż zakaz znakowania stosuje się wyłącznie do 
jednej cechy produktu oraz regulacja nie zakazuje ujawniania tej informacji we 
wszystkich formach – a jedynie w tych, które zawierają reklamę i oznakowanie. 
Natomiast Sąd Najwyższy podzielił zdanie wnioskodawcy, który podnosił, że ist-
nieją mniej restrykcyjne metody takie jak bezpośrednie ograniczenie zawartości 
alkoholu w piwach, zakaz działań marketingowych podkreślających zawartość 
alkoholu w piwie czy ograniczenie zakazu podawania informacji o zawartości 
alkoholu jedynie do rodzajów piwa ze słodu o wysokiej zawartości alkoholu (malt 
liqour), w przypadku których faktycznie ma miejsce „wojna na procenty”.

Istotne znaczenie ma w tym kontekście również wyrok w sprawie 44 Liqu-
ormart Inc. v. Rhode Island25. Sąd Najwyższy rozważał całkowity zakaz poda-
wania w reklamach cen napojów alkoholowych. Sąd zastosował również w tej 
sprawie test Central Hudson i uznał, że zakaz ten nie spełnia czwartego wymogu. 
Sąd Najwyższy wskazał, że gdy państwo reguluje przekazywanie informacji 
w celu ochrony konsumentów przed wprowadzającymi w błąd, oszukańczymi 
lub agresywnymi praktykami handlowymi, lub wymaga ujawniania korzystnych 
dla konsumentów informacji, cele tej regulacji są spójne z przyczynami, dla któ-
rych swoboda wypowiedzi komercyjnej doznaje pewnych ograniczeń. Jednakże, 
w przypadku gdy państwo całkowicie zakazuje rozpowszechniania prawdziwej, 
niewprowadzającej w błąd informacji, w celach niezwiązanych z zachowaniem 
uczciwego procesu oferowania produktu, występuje o wiele mniej przesłanek, 
aby odstąpić od rygorystycznej interpretacji pierwszej poprawki do amerykań-
skiej Konstytucji.

5. OSTRZEŻENIA O SZKODLIWOŚCI ALKOHOLU DLA ZDROWIA 
A SWOBODA WYPOWIEDZI KOMERCYJNEJ

Zapobieganie nadużywaniu alkoholu jest istotną kwestią w polityce wielu 
państw. Organy administracji publicznej, ośrodki naukowe i organizacje pozarzą-
dowe, ale również podmioty rynku napojów alkoholowych, podejmują działania 
mające na celu ostrzeżenie czy też przypomnienie obywatelom o negatywnych 
skutkach spożywania nadmiernej ilości alkoholu. Jednym ze sposobów przekaza-

25 Wyrok Sądu Najwyższego USA z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie 44 Liquormart Inc. 
v. Rhode Island, 517 U.S. 484.
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nia tej informacji jest zamieszczanie na etykietach napojów alkoholowych ostrze-
żeń o szkodliwości alkoholu (ang. health warning labels, health warning claims). 
W niektórych państwach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, 
Kolumbii, Francji, Rosji, Meksyku, Tajlandii, Ekwadorze, ostrzeżenia te są obli-
gatoryjne26.

W Stanach Zjednoczonych przepisy dotyczące ostrzeżeń o szkodliwości alko-
holu dla zdrowia przyjęto w przekonaniu, że społeczeństwu powinno się przypo-
minać o potencjalnym ryzyku towarzyszącym spożywaniu alkoholu. Ostrzeżenia 
te mają przypominać o zagrożeniu, w szczególności o niebezpieczeństwach zwią-
zanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży oraz prowadzeniem samochodu 
i obsługą urządzeń mechanicznych27. Ustawodawstwo dotyczące ostrzeżeń 
zostało przyjęte w USA w 1989 r. jako § 16.2128. Obowiązkowe jest umiesz-
czenie ostrzeżenia o treści „OSTRZEŻENIE RZĄDOWE: (1) Naczelny Chi-
rurg ostrzega: kobiety nie powinny spożywać napojów alkoholowych w trakcie 
ciąży z powodu ryzyka wad wrodzonych dziecka. (2) Spożycie alkoholu ujemnie 
wpływa na zdolność prowadzenia samochodu i obsługi urządzeń mechanicznych 
oraz może powodować problemy zdrowotne”29. Ostrzeżenie musi być zamiesz-
czone na etykiecie firmowej (ang. brand label) lub oddzielnej etykiecie umiesz-
czonej z przodu opakowania, lub na tylnej lub bocznej etykiecie, w odpowiedniej 
odległości od innych informacji dotyczących produktu. Ostrzeżenie musi być 
czytelne w normalnych warunkach i musi znajdować się na kontrastowym tle. 
Ponadto etykiety zawierające ostrzeżenie muszą być mocno przymocowane do 
opakowania. Po wprowadzeniu powyższego obowiązku w kolejnych latach pań-
stwowy instytut zajmujący się problemami związanymi z alkoholem (National 
Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA) prowadził prace badaw-
cze na temat wpływu etykiet na zmianę postaw społecznych. Wpływ ten próbo-
wano ocenić na różne sposoby, analizując m.in. takie parametry jak: świadomość 
społeczna dotycząca ostrzeżeń, indywidualne postrzeganie ryzyka, zmiany 
wyglądu etykiet oraz zmiany zachowań społecznych. NIAAA podsumował bada-
nia w Alcohol Alert z października 1996 r. w następujący sposób: „Poparcie spo-
łeczne dla ostrzeżeń jest niezwykle wysokie; a świadomość ich treści istotnie 
wzrosła; postrzeganie opisanego ryzyka było wysokie przed wprowadzeniem 

26 International Centre for Alcohol Policies, http://www.icap.org/table/HealthWarningLabels.
27 U. S. Congress. Senate. Committee on Commerce, Science and Transportation. Consumer 

Subcommittee Hearing on Warning Labels: S. 2047. 100th Cong., 2d sess., 1988. Opening state-
ment of Senator Albert Gore Jr., 10 sierpnia 1988.

28 Raport International Centre for Alcohol Policies, Ostrzeżenia na etykietach, 1993.
29 W oryginalnym brzmieniu: GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon 

General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of 
birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or op-
erate machinery, and may cause health problems. Code of Federal Regulation, Title 27: Alcohol, 
Tobacco and Firearms. Part 16 – Alcoholic Beverage Health Warning Statement, § 16.21 Manda-
tory Label Information.
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ostrzeżeń i ogólnie nie wzrosło; ostrzeżenia nie miały poważnego wpływu na nie-
bezpieczne zachowania, mimo iż pewne dane wskazują, że rozpoczął się wcze-
sny etap zmiany zachowań”. Należy jednak wspomnieć, że wyniki innych badań 
przeprowadzonych w zakresie wpływu napisów ostrzegawczych na etykietach 
napojów alkoholowych, wskazują, że badani konsumenci dostrzegają ostrzeże-
nie, czytają je, ostrzeżenie wzbudza w konsumentach świadomość zagrożenia, 
ale nie przekłada się to na ostateczne zachowania konsumentów, tj. zmniejszenie 
liczby nabywanych napojów alkoholowych30.

Z kolei ustawodawstwo francuskie przewiduje obowiązkowe zamieszcze-
nie ostrzeżenia o treści „Spożywanie alkoholu podczas ciąży nawet w niewiel-
kich ilościach może powodować poważne konsekwencje dla zdrowia dziecka”. 
Dopuszczalne jest również zamieszczenie grafiki przedstawiającej przekre-
śloną linią sylwetkę kobiety w ciąży, trzymającej kieliszek w ręku. Opakowanie 
sprzedawanych lub dystrybuowanych w formie bezpłatnej napoju alkoholowego 
musi zawierać co najmniej jedno z powyższych ostrzeżeń (w formie słownej 
czy graficznej), dotyczących spożywania napojów alkoholowych przez kobiety 
w ciąży. Ostrzeżenie musi pojawić się w tym samym polu widzenia co informa-
cja o zawartości alkoholu. Ostrzeżenie musi znajdować się na kontrastowym tle 
i musi być czytelne, wyraźne, zrozumiałe i niezmywalne31. Z kolei w Ekwadorze 
przepisy prawa obligują do umieszczenia na etykiecie ostrzeżenia następującej 
treści: „Ostrzeżenie: nadmierne spożycie alkoholu ogranicza zdolność do obsługi 
maszyn i może powodować zagrożenie dla zdrowia i rodziny” oraz „Sprzedaż 
tego produktu jest zakazana dla osób poniżej 18. roku życia”32.

6. POLSKIE PROPOZYCJE LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE 
OSTRZEŻEŃ O SZKODLIWOŚCI ALKOHOLU DLA ZDROWIA

Obecnie polskie ustawodawstwo nie przewiduje obowiązku oznakowania 
napojów alkoholowych ostrzeżeniami o szkodliwości tych produktów. Warto 
jednak wskazać na projekt ustawy o zmianie polskiej ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2009 r. (druk nr 2473). Projekt 
zakładał nałożenie na podmioty wprowadzające do obrotu napoje alkoholowe 
obowiązku umieszczenia na opakowaniu napoju alkoholowego przeznaczonego 

30 Alcohol: No Ordinary Commodity: Research and Public Policy, red. T. Babor, Oxford Uni-
versity Press 2010, s. 203.

31 International Centre for Alcohol Policies, http://www.icap.org/table/HealthWarnin-
gLabels. Zob. również: Alcohol: Science, Policy, and Public Health, red. P. Boyle, P. Boffetta, 
A. B. Lowenfels, H. Burns, O. Brawley, Oxford University Press 2013, s. 391.

32 Reglamento General a la Ley Organica de Defense del Consumidor Publicada en el Suple-
mento del Registro Official, No. 116 del 10 de Julio del 2000.
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do sprzedaży detalicznej napisów informujących o szkodliwości picia alkoholu, 
w szczególności przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, osoby niepełnolet-
nie albo o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mecha-
nicznych po spożyciu alkoholu. Dodatkowo przewidziano, że minister właściwy 
do spraw zdrowia określałby, w drodze rozporządzenia, treść, wielkość i spo-
sób umieszczania na opakowaniu napoju alkoholowego napisów, mając zwłasz-
cza na względzie wyeliminowanie spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży lub 
karmiące piersią, osoby niepełnoletnie oraz przez osoby prowadzące pojazdy 
mechaniczne. Kto wbrew obowiązkowi wprowadzałby do obrotu napoje alko-
holowe bez umieszczenia na ich opakowaniach napisów informujących o szko-
dliwości picia alkoholu, podlegałby grzywnie33. Projektodawca argumentował: 
„dotychczasowe metody oddziaływania na polskich konsumentów napojów 
alkoholowych są zdecydowanie niewystarczające, a znakowanie opakowań jest 
jedynym oddziaływującym bezpośrednio sposobem przekazywania informacji 
o niebezpieczeństwie spożywania napojów alkoholowych przez określone grupy 
konsumentów. Dotychczasowe działania, mające na celu ograniczanie spożycia 
alkoholu zwłaszcza przez kobiety ciężarne, matki karmiące, a także przez osoby 
prowadzące pojazdy mechaniczne, okazują się mało skuteczne. Prowadzenie 
akcji promujących zdrowy styl życia, unikanie alkoholu, edukowanie przyszłych 
matek, kampanie medialne skierowane do kierowców, pomimo oddziaływania 
na liczną populację, nie wywołują oczekiwanego efektu, a liczba np. rejestrowa-
nych zatrzymań kierowców po spożyciu alkoholu corocznie wzrasta”34. W uza-
sadnieniu do projektu wskazywano, że celem proponowanej zmiany jest ochrona 
zdrowia, która stanowi jedną z przesłanek uzasadniających wprowadzenie ogra-
niczeń, w przypadku gdy przepis jest niedyskryminujący oraz konieczny i pro-
porcjonalny. Projektodawca argumentował również, że w odniesieniu do zasady 
swobodnego przepływu towarów proponowane przepisy nie naruszałyby reguł 
wspólnotowego przepływu towarów wynikających z orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Proponowane przepisy nakładałyby bowiem obowiązki nie 
tylko na podmioty zagraniczne, ale również w takim samym zakresie na pod-
mioty krajowe.

W tym kontekście warto również wskazać na poselski projekt ustawy pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu 
wyrobów tytoniowych oraz o zmianie innych ustaw z 2012 r.35. Projekt zakładał 
m.in. wprowadzenie nakazu, aby podmiot wprowadzający napój alkoholowy do 
obrotu był obowiązany umieścić na opakowaniu napoju alkoholowego przezna-
czonego do sprzedaży detalicznej znak graficzny informujący o szkodliwości 
picia alkoholu przez kobiety w ciąży. W załączniku do projektu ustawy zapropo-
nowano również określenie wyżej wymienionego znaku graficznego. Zdaniem 

33 Sejm RP, Druk sejmowy Sejmu VI kadencji, Nr 2473 z 22 lipca 2009 r., s. 2–4.
34 Ibidem.
35 Sejm RP, Druk sejmowy Sejmu VII kadencji, Nr 564 z 1 grudnia 2011 r.
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projektodawców, dodanie powyższego nakazu stanowi wypełnienie dotych-
czas istniejącej luki w tym zakresie i powinno wpłynąć na konsumentów napo-
jów alkoholowych przez wzrost świadomości szkód i zagrożeń wynikających 
ze spożywania alkoholu. „Proponowane rozwiązania posiadają zdecydowaną 
przewagę nad innymi formami przekazu, gdyż są skierowane wprost do osób 
nabywających napoje alkoholowe, niosąc jednocześnie w formie skrótowej, ale 
sugestywnej, podstawową informację o negatywnych skutkach spożycia napojów 
alkoholowych”. Podobnie jak w uzasadnieniu do projektu z 2009 r. powołano się 
na ochronę zdrowia jako na przesłankę uzasadniającą wprowadzenie ograniczeń 
unijnej swobody przepływu towarów.

7. DOBROWOLNE OSTRZEŻENIA O SZKODLIWOŚCI ALKOHOLU

Jakkolwiek unijne i krajowe regulacje nie wymagają oznakowania napo-
jów alkoholowych ostrzeżeniami o szkodliwości alkoholu, to wiele podmiotów 
umieszcza takie ostrzeżenia na opakowaniach produkowanych przez siebie pro-
duktów. Działania te dotyczą m.in. podmiotów rynku piwowarskiego zrzeszo-
nych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce „Browary 
Polskie”. Członkowie Związku na swoich produktach umieszczają charaktery-
styczne oznaczenia dotyczące jazdy samochodem po spożyciu alkoholu, czy spo-
żywania napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie (oznaczenie „Nigdy 
nie jeżdżę po alkoholu”, „18-Alkohol tylko dla pełnoletnich”)36.

Cenną inicjatywą samoregulacyjną jest również podpisane w 2012 r. przez 
13 globalnych przedstawicieli branży piwowarskiej, winiarskiej i spirytusowej 
zobowiązanie dotyczące ograniczenia nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. 
Deklaracja została przyjęta na okres 2013–2018. Postanowienia bazują na istnie-
jących Globalnych Działaniach ICAP37, które są realizowane od 2009 r. Nowe 
zobowiązania są wiążące dla sygnatariuszy przez co najmniej pięć kolejnych lat, 
począwszy od stycznia 2013 r.38. Wśród podjętych zobowiązań znalazło się m.in. 
zapewnienie odpowiedzialnych innowacji produktowych39 oraz informacji dla 
konsumentów, w tym opracowanie łatwych do zrozumienia symboli mających za 

36 Informacje o kampaniach społecznych dotyczących dobrowolnych znaków odpowiedzial-
nościowych są dostępne na: http://www.browary-polskie.pl/46,artykuly,23,Alkohol_a_spoleczen-
stwo.html.

37 Międzynarodowy Ośrodek ds. Polityki Alkoholowej (International Centre for Alcohol 
Policies, ICAP).

38 http://www.kp.pl/dla-mediow/aktualnosci/kolejne-samoregulacje-branzy-piwowarskie-
j-grupa-sabmiller-podpisuje-nowe-zobowiazania-odpowiedzialnosciowe.html. 

39 W postanowieniach szczegółowych sygnatariusze zobowiązali się nie produkować napo-
jów alkoholowych, które zawierają nadmierną ilość substancji dodatkowych, takich jak kofeina, 
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zadanie przeciwdziałać prowadzeniu pojazdu po pijanemu, jak również spożywa-
niu alkoholu przez kobiety w ciąży i osoby niepełnoletnie. Zobowiązano się także 
do wprowadzenia w ciągu dwóch lat łatwych do zrozumienia standardowych 
symboli wraz z ekwiwalentnym przekazem słownym, które miałyby zniechęcać 
do jazdy samochodem po spożyciu napojów alkoholowych, spożywania napojów 
alkoholowych przez osoby niepełnoletnie i kobiety w ciąży. W ciągu następnych 
pięciu lat symbole lub napisy w tych trzech obszarach pojawią się osobno lub 
w zestawieniu na opakowaniach produktów sygnatariuszy. Dodatkowo zostaną 
stworzone strony internetowe zawierające informacje dotyczące nadmiernego 
spożycia alkoholu oraz wpływu alkoholu na zdrowie40.

Inicjatywa dotycząca oznakowania napojów alkoholowych ostrzeżeniami 
o szkodliwości alkoholu została podjęta przez jednego z sygnatariuszy wspo-
mnianego porozumienia już w 2010 r. i miała na celu wdrożenie jej w życie do 
31 grudnia 2011 r. Jak wynika z raportu opracowanego w 2012 r. po przeprowa-
dzeniu badania przez niezależną firmę audytorską do końca 2011 r. wśród 809 
badanych produktów jedynie 21 nie spełniało wymogów dotyczących ostrzeżeń 
o szkodliwości alkoholu41. Powyższe inicjatywy samoregulacyjne świadczą 
o tym, że podmioty rynku napojów alkoholowych dostrzegają potrzebę ostrze-
gania konsumentów o niebezpieczeństwie związanym ze spożywaniem napojów 
alkoholowych przez określone grupy osób. Jednocześnie, przy braku ustawowych 
wymogów umieszczania ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu takie dobrowolne ini-
cjatywy mogą częściowo „wypełnić lukę” w tym zakresie i powinno to wpły-
nąć na konsumentów napojów alkoholowych przez wzrost świadomości szkód 
i zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu.

8. PODSUMOWANIE

Swoboda wypowiedzi komercyjnej, wynikająca zarówno z prawa krajowego, 
jak i aktów prawa międzynarodowego nie ma charakteru absolutnego i może 
podlegać istotnym ograniczeniom. W świetle Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka każde takie ograniczenie musi spełniać przesłanki: legalności, celo-
wości oraz konieczności. Ochrona wypowiedzi komercyjnej jest również obecna 
w prawie amerykańskim. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA 

guarana, tauryna i nie wprowadzać na rynek ani nie promować mieszanek napojów alkoholowych, 
które wywołują efekt energetyzujący lub stymulujący.

40 Reducing Harmful Use of Alcohol: Beer, Wine and Spirits Producers’ Commitments, 
pkt 3. Dostępny na: http://www.sabmiller.com/files/pdf/Alcohol_Producers_Commitments.pdf. 

41 Presence of Responsible Drinking Messages in Packaging and Advertising. Compliance 
Monitoring Report, kwiecień 2012, dostępny na: http://www.sabmiller.com/files/reports/2012_
rdm_report.pdf.
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wypowiedzi komercyjne są objęte ochroną, ale podobnie jak na gruncie Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma ona charakteru zupełnego. W odnie-
sieniu do napojów alkoholowych jako istotne ograniczenie swobody wypowiedzi 
komercyjnej może być postrzegany obowiązek umieszczania w oznakowaniu 
tych produktów ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu. Wprowadzenie powyższego 
obowiązku motywuje się m.in. ochroną zdrowia publicznego, gdyż nieumiar-
kowane spożywanie napojów alkoholowych pociąga za sobą negatywne skutki 
zdrowotne. Na gruncie polskich przepisów powyższy obowiązek nie został 
dotychczas wprowadzony. Przy ustanowieniu takiego nakazu należy rozważyć, 
czy byłby on proporcjonalny do celu, jakim jest obniżenie negatywnych zjawisk 
związanych ze spożyciem napojów alkoholowych. Wydaje się, że działalność 
edukacyjna i informacyjna w postaci np. kampanii informacyjnych pozwoliłaby 
osiągnąć podobne rezultaty. Warto również wskazać, że problem przekazania 
odpowiedniej informacji na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem napo-
jów alkoholowych dostrzegają podmioty rynku napojów alkoholowych, które 
poprzez inicjatywy samoregulacyjne, mogą de facto zrealizować postulowany 
obecnie obowiązek oznakowania napojów alkoholowych odpowiednimi infor-
macjami m.in. w postaci symboli graficznych.

RESTRICTION ON COMMERCIAL SPEECH CONCERNING 
LABELLING OF THE ALCOHOLIC BEVERAGES

Summary

The article regards restriction on commercial speech concerning labelling of 
the alcoholic beverages. The commercial speech arising from both domestic law and 
international law is not absolute and may be subject of the significant restrictions. In the 
light of the European Convention on Human Rights, such restrictions must be prescribed 
by law and be necessary in a democratic society, in the certain interest. The protection 
of the commercial speech is also present in the American law, however the protection 
is not absolute and may be restricted. With regard to the alcoholic beverages as an 
important restriction on commercial speech may be perceived the health warning labels 
obligation. The introduction of such obligation is justified by the protection of the public 
health. Introduction of such obligation requires consideration whether this obligation is 
proportionate. It seems that other means including educational activities may achieve the 
same results as health warning labels. 
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STUDIA IURIDICA LXVI

Jan Sadecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ROZWÓJ REGULACJI PRAWNYCH W INDIACH 
ZWIĄZANYCH ZE ZJAWISKIEM NIEDOTYKALNOŚCI 

(UNTOUCHABILITY) NA PRZESTRZENI EPOK: 
KOLONIALNEJ I NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

My fight against untouchability 
is fight against impure humanity 

Mahatma Gandhi

Ours is the struggle not for money or power 
but for the reclamation of human dignity

Dr B. R. Ambedkar

1. WPROWADZENIE

Indie są niewątpliwie krajem od wieków charakteryzującym się znaczną stra-
tyfikacją społeczną i gradacją statusu poszczególnych warstw społeczeństwa. 
W związku z rozwojem gospodarki rynkowej w Indiach oraz przyjęciem założeń 
kapitalizmu w polityce społecznej za czasów kolonialnych – wiele grup społecz-
nych, które już wcześniej były upośledzone kulturowo, stanęło na skraju ubó-
stwa i wykluczenia społecznego. Mimo że hasła poprawy sytuacji dalitów – czyli 
właśnie tych grup społecznych najniżej usytuowanych w hierarchii porządku 
kastowego, były obecne w dyskusji politycznej nawet przed pojawieniem się Bry-
tyjczyków, nowe oblicze dyskryminacji w czasach kolonialnych spowodowało, 
że podstawowym zadaniem, jakie postawili sobie architekci Konstytucji Indii 
z roku 1950, było wykorzenienie zjawiska niedotykalności. Z perspektywy ponad 
półwiecza funkcjonowania i ewolucji ukształtowanego wtedy systemu prawnego 
można wstępnie ocenić rezultaty i sposób realizacji owego zadania. Aby tego 
dokonać, należy właściwie zrozumieć treść wspomnianego zadania, czyli wska-
zać założenia ideologiczne formacji społecznej, jaką jest system kastowy oraz 
scharakteryzować sytuację społeczną w Indiach na przełomie epoki kolonialnej 
i niepodległościowej.
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2. POJĘCIE KASTY

Użyteczna dla zrozumienia istoty systemu kastowego jest zaproponowana 
przez Louisa Dumonta refleksja metametodologiczna dotycząca pojęcia struktury 
czy też systemu1. Bezpośrednią inklinacją człowieka Zachodu jest dochodzenie 
do pojęcia struktury poprzez scharakteryzowanie jej elementów. Na tej zasadzie, 
aby zdefiniować system kastowy, należy najpierw wyjaśnić, czym jest kasta. Ten 
sposób myślenia nie odpowiada rzeczywistości, a tym samym wyklucza ade-
kwatność wniosków i ocen. Myślenie to jest charakterystyczne dla postrzegania 
struktury odpowiadającej fizyce jako nauce. System bytów fizycznych bowiem 
składa się z elementów (np. atomów) mających odrębną, kompletnie określającą 
je charakterystykę (np. masę, ładunek, gęstość itp.). Na skutek istnienia pewnych 
względnie obiektywnych zasad interakcji (np. prawo Coulomba, zasady Newtona) 
poszczególne elementy systemu wchodzą ze sobą w relacje. Jednakże relacje te są 
wtórne względem elementów i stanowią konsekwencję ich istnienia. Sam system 
konstytuują elementy. Inaczej postrzegamy strukturę odpowiadającą fonologii. 
Zauważmy, że istnienie fonemu nie wynika z odrębnej jego charakterystyki, ale 
funkcjonowania w systemie jako takim. Fonemy to zbiory cech dystynktywnych, 
czyli takich, które odróżniają je od innych fonemów. Zatem fonem „p” jest nim 
wyłącznie dlatego, że nie jest fonemem „b”, „k”, „t” itd. Określenie to w pełni 
wyczerpuje jego istotę. Konsekwencje tego spostrzeżenia są niebagatelne. Otóż 
fonem de facto nie istnieje. Jego istnienie jest pewną iluzją konstruowaną przez 
nasz umysł. Jest on bowiem sobą tylko o tyle, o ile funkcjonuje w określonym 
systemie. Zatem strukturę w tym rozumieniu konstytuują nie elementy (któ-
rych w istocie nie ma), ale relacje między nimi. W kontraście do poprzedniego 
rozumienia struktury to one są pierwotne. W ten sam sposób – zdaniem Louisa 
Dumonta2 – należy postrzegać strukturę systemu kastowego – zbioru złożonych 
napięć i opozycji.

W ten sposób należy myśleć także o systemie kastowym w Indiach, co spra-
wia, że niewłaściwe i w gruncie rzeczy bezużyteczne jest definiowanie pojęcia 
kasty – trzeba zrozumieć, czym jest cały system. Posługując się nomenklaturą 
językoznawczą, o tyle adekwatną, na ile, jak wskazałem, rozumienie struktury 
języka odpowiada w dużym zakresie strukturze społecznej, do której się w tej 
pracy odnosimy, można przyjąć, że system kastowy da się opisać na dwa spo-
soby: synchroniczny i diachroniczny. John Lyons tłumaczy różnicę między tymi 
rodzajami opisu, posługując się metaforą partii szachów3. Sytuację zastaną na 
szachownicy w określonym momencie danej partii można bowiem scharaktery-

1 Por.: L. Dumont, Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje, Kraków 2009, 
s. 85–102.

2 Ibidem.
3 J. Lyons, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976, s. 58.
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zować dwojako. Z jednej strony można wskazać pozycję poszczególnych figur, 
posługując się nazwami pól (A2, H5 itd.). Ten rodzaj opisu nazwiemy synchro-
nicznym, gdyż konstruuje on obraz rzeczywistości zastanej bez względu na 
czynniki, jakie doprowadziły do ukształtowania się tej rzeczywistości. Z drugiej 
strony, można opisać partię, odtwarzając szczegółowo jej przebieg – od pozy-
cji wyjściowej do pozycji zastanej w konkretnym momencie. Ten rodzaj opisu 
nazwiemy, z kolei, diachronicznym, jako że charakteryzuje etapy i jednocześnie 
wskazuje determinanty kształtowania się określonej rzeczywistości. Należy także 
dodać, że osobie obeznanej z zasadami gry w szachy oba rodzaje opisu pozwalają 
w pełni odnaleźć się w konkretnej partii i ją kontynuować. Postaram się zatem 
scharakteryzować system kastowy w sposób kolejno: diachroniczny i synchro-
niczny, a także wyjaśnić i zarysować nieostre granice zjawiska niedotykalności.

Wyraz „kasta” pochodzi z języka portugalskiego i został przypisany szcze-
gólnego rodzaju grupom społecznym w Indiach przez kolonizatorów w XVI w. 
„Kasty” (castas) oznaczają dosłownie szczepy, klany albo rody4. W starożytnych 
źródłach indyjskich pojęcie to oczywiście nie występuje. 

Powszechnie słowo „kasta” utożsamiane jest z jedną formacją czteroczę-
ściowego podziału społeczeństwa w Indiach, czyli z braminami, kszatrijami, 
wajśjami albo śudrami. Tymczasem podział ten jest znacznie bardziej złożony 
i wielostopniowy. Wspomniane nazwy grup społecznych stanowią desygnaty 
nazwy „warna”. Pojęcie to pojawia się już w najstarszym ze świętych tekstów 
hinduizmu – Wed – w Rygwedzie:

„Gdy poćwiartowali Puruszę, na ile części go podzielili?
Co się stało z jego ustami, co z ramionami, jaką nazwę otrzymały jego biodra, jego 
nogi?

Usta jego stały się brahmanem, ramiona rycerzem,
Biodra to są wajśjowie, z nóg narodził się śudra”5.

Analiza jednego z opisu stworzenia świata czy też porządku społecznego w Ryg-
wedzie wskazuje, że pierwotny podział społeczny na warny był uznawany za coś 
konstytuującego społeczeństwo indyjskie. Samo słowo „warna” znaczy w san-
skrycie tyle, co „barwa, kolor”6. Z opisywanego fragmentu widać wielowiekową 
trwałość do dziś istniejących podziałów społecznych w Indiach.

Wbrew świadectwu Rygwedy, historyk Jan Kieniewicz opisuje inkremen-
talny rozwój gradualnej struktury społeczeństwa indyjskiego w kontraście do 

4 A. L. Basham, Indie od początku dziejów do podboju muzułmańskiego, Warszawa 1973, 
s. 188.

5 Rygweda, X 90, tłum. F. Michalski, [w:] Słownik wiedzy o religiach, red. K. Banka, War-
szawa–Bielsko-Biała 2010, s. 249.

6 Hasło „warna” (varṇ), [w:] V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, Poona 
1890, s. 947.
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koncepcji kosmologicznej7. Pierwotny podział społeczeństwa na arjów i śudrów 
wystąpił po migracji ludów indoeuropejskich nad dolinę Indusu około XV w. 
przed naszą erą. Pytanie, czy zróżnicowanie to wynikało bezpośrednio z natural-
nego stosunku ludności podporządkowującej do ludności podporządkowanej, czy 
stanowi ono produkt różnicowania najeźdźców, pozostaje bez odpowiedzi. Wia-
domo jednak, że dalsza stratyfikacja społeczna postępowała już tylko w pierw-
szej grupie społecznej, mianowicie wśród arjów. Z tego faktu wynika pojęcie 
„warn powtórnie narodzonych”.

Dalsze interesujące nas tutaj szczególnie podziały społeczne zaszły ok. III–
II w. przed naszą erą i są związane z powstaniem tak zwanych dźati. Słowo to 
pochodzi od sanskryckiego pierwiastka „dźan”, który oznacza „rodzić się”8. 
Narodziny tych grup są związane z kryzysem państwowości królestwa Magadhy 
po upadku dynastii Maurjów. Chaos polityczny wpłynął na zmiany społeczne 
w obrębie wsi. Za Janem Kieniewiczem należy wskazać dwa czynniki: rozkład 
więzi w obrębie tradycyjnych wspólnot i izolacja wiosek9. Ucisk podatkowy 
za panowania Maurjów doprowadził do zerwania więzi charakterystycznych dla 
pierwotnych wspólnot plemiennych, poprzez wprowadzenie nowego kryterium 
oceny statusu, jakim było bogactwo. Gdy po upadku potężnego ośrodka politycz-
nego zerwały się związki między wsią a miastem oraz nastąpił kryzys gospodarki 
towarowo-pieniężnej, wspólnoty wiejskie siłą rzeczy stawały się coraz bardziej 
autarkiczne. Aby usprawnić organizację ekonomiczną wraz z uwzględnieniem 
nowych kryteriów społeczno-ekonomicznych gradacji statusu, wprowadzono 
w obrębie wsi szczególnie daleko posunięty podział pracy. Z czasem, na skutek 
endogamii i inicjatywy braminów na płaszczyźnie religijno-ideologicznej, grupy 
zawodowe zamykały się w ramach swoich specjalizacji i wykształcały odrębne 
zwyczaje i tradycje. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy niektóre grupy 
uznawano za mniej lub bardziej „czyste rytualnie”. Najprawdopodobniej na tym 
gruncie, w odniesieniu do najbardziej uwłaczających zawodów (pracz, garbarz, 
golibroda itp.) wykształciła się praktyka społecznego wykluczenia, czyli zjawi-
sko niedotykalności. Należy jednak podkreślić, że ówczesna organizacja wiej-
ska była wspólnotą organiczną, w której każdy element, bez względu na miejsce 
w hierarchii społecznej, był integralny dla funkcjonowania całości. W ten sposób 
narodził się istniejący w mniej lub bardziej zmodyfikowanej formie do dzisiaj 
porządek kastowy.

Porządkując materiał, trzeba zaznaczyć dwie kwestie. Po pierwsze, zaryso-
wana ewolucja jest obrazem znacznie uproszczonym i charakterystycznym dla 
północnej części subkontynentu indyjskiego. Na południe od Narmady porządek 
warnowy został zaszczepiony wraz z przyjęciem na tamtym terytorium podziału 

7 J. Kieniewicz, Historia Indii, Wrocław 2003, s. 42–43.
8 Hasło „dźan” ( jan), [w:] V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, Poona 

1890, s. 505.
9 Ibidem, s. 128.
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społeczeństwa na dźati i nie funkcjonował tam wcześniej jako byt autonomiczny. 
Po drugie, trzeba scharakteryzować relacje, jakie zachodzą między warną a dźati 
i wskazać ostatecznie desygnat nazwy kasta, chociażby na potrzeby niniejszej 
pracy.

Nie można wyznaczyć jasnej linii demarkacyjnej między zakresami zna-
czeniowymi obu pojęć. Zwykło się niekiedy wskazywać, że podział społeczeń-
stwa na dźati dokonał się w ramach istniejącego już podziału na warny i stanowi 
kolejny stopień klasyfikacji. Myślenie to, chociaż funkcjonalne i odpowiadające 
rzeczywistości, jest w istocie nieprecyzyjne. Wystarczy wskazać chociażby wąt-
pliwy status braminów, którzy często uznawani są zarówno za warnę, jak i dźati. 
Arthur L. Basham wskazuje wręcz, że:

„Jest […] w zasadzie rzeczą pewną, iż nie wyłoniły się one [dźati – przyp. J.S.] 
z podziału na cztery klasy [warny – przyp. J.S.]. Zapewne ukształtowały się później 
niż klasy, ale ta okoliczność niczego nam nie mówi o ich genezie. […] oba systemy 
istniały obok siebie i nigdy nie zostały w pełni zharmonizowane”10.

Oprócz tego należy podkreślić, że zjawisko niedotykalności, które stanowi 
punkt integralny niniejszej pracy, funkcjonowało zawsze poza systemem war-
nowym, a jak najbardziej w ramach struktury dźati. Niekiedy zwykło się nawet 
mówić o piątej klasie, który to pogląd jednak nie przyjął się w szerszym kręgu 
badaczy. Dopiero administracja brytyjska próbowała uporządkować oba sys-
temy, wtłaczając niektóre dźati w ramy poszczególnych warn, co nierzadko 
ujawniało wzajemne niedopasowania obu porządków i z tego względu rodziło 
wiele wątpliwości.

Co zatem stanowi ostateczny desygnat terminu „kasta”? W odniesieniu do 
tej kwestii literatura podmiotu dostarcza wielu różnych koncepcji. Wielokrotnie 
cytowany już Arthur L. Basham prezentuje jednoznaczne stanowisko:

„[…] słowo »kasta« stosowano zarówno do tego, co Hindusi określają jako warna, 
czyli klasę, jak i do właściwej kasty, czyli hinduskiej dźati. Jest to terminologia 
z gruntu błędna. Podczas gdy kasty wznoszą się w hierarchii społecznej i spadają 
w dół, podczas gdy dawne kasty wymierają i kształtują się nowe – cztery wielkie 
klasy pozostają elementem stałym”11.

Inni badacze podkreślają wieloznaczność tego pojęcia, które na różny sposób 
funkcjonuje również w samych Indiach. Louis Dumont podaje za Edwardem 
Bluntem oraz Govindem Ghuryem, że Hindus zapytany o przynależność do 
kasty może podać w odpowiedzi zarówno nazwę swojej dźati, jak i warny12. 
Z tego względu owi autorzy proponują używanie terminów „kasta” i „podkasta” 
w zależności od kontekstu, co również jest związane z faktem, że segmentacja 
wcale się nie kończy na poziomie dźati. W tej ostatniej wielokrotnie wyróżnia się 

10 A. L. Basham, Indie od początku dziejów…, s. 188–189.
11 Ibidem, s. 188.
12 L. Dumont, Homo hierarchicus…, s. 121.
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mniejsze jednostki społeczne. Jan Kieniewicz z kolei skłania do posługiwania się 
nazwami „kasta-warna” i „kasta-dźati”. Polski historyk powołuje się na opinię 
uznanego indologa Bongarda-Lewina, że:

„Podstawowe cechy charakteryzujące kasty-warny (społeczna izolacja, dziedzicz-
ność przynależności kastowej, tradycja podstawowych zajęć, endogamia) występują 
także w dźati, z tego powodu i te, i tamte można uważać za kasty”13.

Na potrzeby naszych rozważań będę od tego momentu używał pojęcia kasta 
zbliżonego do rozumienia zaproponowanego przez Arthura L. Bashama, jako że 
w mojej opinii najlepiej odpowiada on znaczeniu tego pojęcia w języku prawnym.

Aby dopełnić obraz społeczeństwa kastowego i jednocześnie potwierdzić 
wnioski wynikające z diachronicznego opisu systemu, należy syntetycznie prze-
analizować relacje, które, konstytuując strukturę, stanowią jednocześnie źródło 
istnienia kasty w ogóle. Rozważania te pozwolą nam tym samym lepiej zrozu-
mieć źródła i konsekwencje zjawiska niedotykalności, a także postawić tezę, że 
stanowi ono bezpośrednią implikację istnienia porządku kastowego.

3. ZASADNICZE CECHY KASTOWEJ ORGANIZACJI 
SPOŁECZEŃSTWA W OKRESIE PRZEDKOLONIALNYM

Célestin Bouglé w dziele Essays on the Caste System podał jedną z najbar-
dziej uznanych w literaturze przedmiotu definicji systemu kastowego poprzez 
wskazanie trzech konstytuujących go elementów.

„Duch kasty jednoczy te trzy tendencje: separację (repulsion), hierarchię (hierar-
chy) i dziedziczny podział zawodowy (hereditary specialization) i należy pamiętać 
o wszystkich trzech, jeżeli ktoś chce podać kompletną definicję systemu kastowego”14.

Zatem kasta jest dziedziczną grupą społeczną funkcjonującą w ramach określo-
nego organizmu społeczno-politycznego o określonym statusie społecznym 
warunkowanym przez wykonywany zawód i relację względem innych grup, 
która nadto pozostaje w swoistej izolacji od innych jednostek sobie podobnych. 
Owa definicja wraz z wcześniejszym opisem rozwoju historycznego struktury 
społecznej w Indiach pozwala zauważyć, że system kastowy jest strukturą 
wzajemnych powiązań i napięć. To jednak, co stanowi istotę systemu, wynika 
z istnienia współzależności wszystkich kast względem siebie. Nawet jednostki 

13 J. Kieniewicz, Historia…, s. 128.
14 C. Bouglé, Essays on the Caste System, Cambridge 1971, s. 9. Tekst oryginału: The spirit 

of caste unites these three tendencies, repulsion, hierarchy and hereditary specialization, and all 
three must be borne in mind if one wishes to give a complete definition of the caste system. 

Wszystkie tłumaczenia tekstów obcojęzycznych są dokonane przez autora.
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o najniższym statusie społecznym są integralne dla poprawnego funkcjonowa-
nia wsi. Współzależność jaskrawo uwidacznia się w „systemie dźadźmani”, czyli 
systemie wzajemnych świadczeń, wiążącym w całość wszystkie kasty we wsi15. 
Świadczenia te rozkładają się na cały rok i pozwalają z jednej strony utrzymać 
się osobie zatrudnianej (pradźa), a z drugiej strony realizować potrzeby oraz 
dopełniać obowiązki osób zatrudniających. Jeszcze przed epoką kolonialną nie-
mal każda rodzina miała swojego golibrodę, pracza, a także bramina. System ten 
jest nastawiony na sprawne funkcjonowanie całej struktury społecznej16.

Podstawową ideą pracy Louisa Dumonta pod tytułem Homo hierarchicus. 
System kastowy i jego implikacje jest stwierdzenie, że wszystkie opozycje wska-
zane w definicji systemu kastowego przez Celestina Bouglé’a dają się sprowadzić 
do podstawowej dychotomii czystego-nieczystego. Czystość w tym rozumieniu 
ma znaczenie przede wszystkim rytualne, gdyż, pomimo że w znacznym stop-
niu odpowiada czystości fizycznej, nie można jednoznacznie wytłumaczyć za 
pomocą tego kryterium upośledzonej pozycji koszykarzy (wena) czy też koło-
dziejów (rathakara)17. Opozycja czyste-nieczyste, określona w sformułowaniu 
„być czystszym od” jest relacją przechodnią, przeciwsymetryczną i co najważ-
niejsze spójną. Innymi słowy, stanowi ona przykład relacji liniowo porządkującej 
zbiór. Co więcej, należy podkreślić, że opozycja ta przenika całą rzeczywistość 
indyjską. Odnosi się nie tylko do ludzi, ale również przedmiotów, zjawisk i zacho-
wań. Jedwab jest czystszy od bawełny, złoto czystsze od srebra, srebro od brązu, 
brąz od miedzi. W zakresie bytów rodzajowo podobnych relację tę można każdo-
razowo zastosować do ich charakterystyki i określenia roli w systemie. Sposób 
percepcji rzeczywistości, opierając się na wszechobecnej opozycji czyste-nieczy-
ste, pozwala Louisowi Dumontowi określić ją „opozycją syntetyczną a priori”18.

Powyższa charakterystyka systemu kastowego jasno wskazuje jego bezpo-
średnie implikacje, z których w pierwszej kolejności jest zjawisko niedotykalno-
ści. Należy mieć na uwadze, że zaproponowane w niniejszej pracy rozumienie 
struktury wskazuje, że analogiczną konsekwencją porządku kastowego jest „nie-
tykalność”, czyli cecha braminów – najczystszej grupy społecznej. Rzeczą nie-
wymagającą dłuższego wyjaśnienia jest fakt, że podejmowanie się niektórych 
„nieczystych” ról społecznych przez poszczególne jednostki stanowi warunek 
zachowania „czystości” przez inne jednostki. Tę współzależność, jak to zostało 
już wyjaśnione, jaskrawo ukazuje system dźadźmani. Emblematycznie ujął to 
Louis Dumont:

„Jasne jest, że nieczystość niedotykalnych jest konceptualnie nierozłączna z czy-
stością braminów. Musiały ukształtować się jednocześnie, a przynajmniej wza-
jemnie się wzmacniać, i należy się przyzwyczaić do ich wspólnego rozważania. 

15 L. Dumont, Homo hierarchicus…, s. 163.
16 Por.: ibidem, s. 157–177.
17 A. L. Basham, Indie od początku dziejów…, s. 184.
18 L. Dumont, Homo hierarchicus…, s. 99.
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Zwłaszcza n iedot ykalność n ie  z n ik n ie  dopót y,  dopók i  n ie  zost an ie 
zdewaluowana cz ystość braminów [wyróżnienie – J.S.]; nie zawsze bierzemy 
to pod uwagę”19.

Relacje łączące i warunkujące poszczególne elementy struktury powodują, że 
mimo najniższego usytuowania dalitów w hierarchii społecznej nie byli oni zawsze 
pogardzani i wyszydzani, co ważniejsze, granica podziałów społecznych była do 
pewnego stopnia płynna20. Paradoksalnie świadectwem ważnej roli, jaką niedo-
tykalni odgrywali w społeczeństwie, było wielokrotne powierzanie im ważnych 
funkcji podczas obrzędów rodzinnych. Egzystencja rodziny gdzieniegdzie do 
tego stopnia była związana z golibrodą, że uczestniczył on razem z domown-
ikami w uczcie weselnej i był z tego tytułu wynagradzany jedną rupią, a niekiedy 
nawet nowym ubraniem. Większość rytuałów inicjacyjnych (narodziny, postrzyż-
yny, ślub itp.) czy też przejścia wymagała współudziału golibrody. Paradoksalnie 
to właśnie on przynosił na cmentarz ogień pogrzebowy21. Louis Dumont pow-
oływał się na przykłady Hocarta, który wywodził upośledzenie kulturowe od 
funkcji stabilizacyjnej systemu społecznego w odniesieniu do jednostek, które są 
naznaczone „okresową nieczystością rytualną”. Dotyczy to żałobników, kobiet 
w okresie menstruacji czy połogu. Według badacza, pomoc w tych sytuacjach 
była niejako konieczna, aby uniknąć całkowitego wykluczenia społecznego 
takich osób. Dalici byli niejako „specjalistami od nieczystości”22. Co prawda, 
wiele z tych funkcji niedotykalni pełnią do dzisiaj, jednakże współcześnie jest to 
wyłącznie element tradycji, a nie rzeczywistego zapotrzebowania kulturowego na 
określone role społeczne.

4. SPOTKANIE SYSTEMU KASTOWEGO Z ZACHODNIĄ TRADYCJĄ 
PRAWNĄ W OKRESIE KOLONIALNYM

Blisko stuletni okres panowania brytyjskiego w Indiach (1858–1947) oraz ich 
wcześniejszej obecności na terytorium subkontynentu odcisnął głębokie piętno 
na gospodarce i strukturze społeczeństwa indyjskiego; zwłaszcza spowodował 
degenerację systemu kastowego i pojawienie się nowych typów dyskryminacji na 
gruncie klasowym. Anglicy nie byli przyczyną zmian, ale ich „katalizatorem”. 
Przenieśli oni na grunt Indii ideologię liberalno-kapitalistyczną, której cechą 
konstytutywną są egoizm oraz konkurencja23. Pojęcia te, zgoła obce ukonstytu-

19 Ibidem, s. 111–112.
20 A. L. Basham, Indie od początku dziejów…, s. 185.
21 L. Dumont, Homo hierarchicus…, s. 167.
22 Ibidem, s. 105.
23 Por.: A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007, s. 39–81.



 ROZWÓJ REGULACJI PRAWNyCH W INDIACH... 337

owanemu na zasadzie współzależności systemowi kastowemu, zachwiały, jak to 
określił Jan Kieniewicz „równowagę ekologiczną” tamtego społeczeństwa:

„Zacofanie Indii to przede wszystkim sparaliżowanie życia społecznego, wynikają-
ce z degeneracji mechanizmu kulturowego podtrzymującego stan równowagi eko-
logicznej. Zasady kierujące od wieków życiem jednostek i grup, idea kastowości, 
przekonanie o nierozdzielności człowieka i natury, wszystkie wierzenia ludowego 
hinduizmu podtrzymywały hierarchiczny świat wioski, zamykając drogę zmian. Po-
rządek kastowy zatracił w rezultacie swą elastyczność, likwidując dawniej istniejące 
drogi ruchliwości społecznej”24.

Jedna z podstawowych więzi pozwalających zachować spójność porządku kas-
towego, czyli (według definicji Bouglé’a) dziedziczny podział pracy, zatracił swoje 
znaczenie w konsekwencji powszechnej eksploatacji ekonomicznej kraju i zaniku 
podstawowych rynków zbytu na produkty tradycyjne i wiejskie. Bogatsi Hindusi 
przestali ubierać się w dhoti i zaczęli kupować garnitury. Jednakże system kas-
towy, głęboko zakorzeniony w kulturze indyjskiej, nie uległ, jak przewidywał 
Marks (przeceniający znaczenie bazy, a niedoceniający autonomii nadbudowy) 
zanikowi25. Wręcz przeciwnie, reakcją kast na zmiany struktury gospodarczej 
była ich postępująca petryfikacja26. W ciekawy sposób ujął tę przemianę David 
Pocock, który, badając emigrantów z Gudźaratu do krajów wschodniej Afryki, 
pisał, że „kasty istnieją […], ale system kast przestał istnieć”27. Jesteśmy świ-
adomi, mając na uwadze pogłębioną definicję systemu kastowego i relacji między 
elementem a całością w ramach jego struktury, że wypowiedź Davida Pococka 
jest zgoła paradoksalna. Hierarchia społeczna, pozbawiona tradycyjnych podstaw 
ekonomicznych, stała się z czasem zjawiskiem wyłącznie kulturowym, a nowe 
nurty ideologiczne spowodowały możliwość jej instrumentalnego wykorzystywa-
nia w celu uzyskania jeszcze większej przewagi ekonomicznej nad upośledzonymi 
warstwami społeczeństwa. Jednocześnie na skutek upadku systemu dźadźmani 
separacja poszczególnych kast (mutual repulsion) uległa znacznemu pogłębieniu. 
Implikowało to również dramatyczne umocnienie bariery skalania rytualnego:

„Wtedy bowiem ukształtowało się przekonanie, że nieczystość rytualna jest wła-
ściwością ludzi pracujących w różnych sektorach gospodarki i że należy to trak-
tować jako ułomność. Paradoksalnie, w Indiach współczesnych zakwestionowanie 
zasady podziału wedle kategorii czyste/nieczyste nie otwarło drogi społeczeństwu 
bezkastowemu, ale zagarnięciu hinduskości przez koncepcję wykluczenia religijne-
go. Hinduskość przekształcona w ideologię okazała się dla tradycji równie obca, jak 
upaństwowiona świeckość”28.

24 J. Kieniewicz, Historia…, s. 555.
25 Por.: L. Dumont, Homo hierarchicus…, s. 320–324.
26 J. Kieniewicz, Historia…, s. 455.
27 Cyt. za: L. Dumont, Homo hierarchicus…, s. 323.
28 Ibidem, s. 648.
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System ekonomiczny, w którym ścierają dwie ideologicznie sprzecznie for-
macje społeczne, a konflikty klasowe przyjmują charakter kastowy29, Jan Kienie-
wicz nazwał „kapitalizmem zależnym”. 

Negatywne zjawiska powstałe na gruncie ekonomiczno-społecznym były 
umacniane przez działalność Brytyjczyków na polu stosowania prawa, zwłasz-
cza jurysdykcji. W epoce kolonialnej kasta była uznawana za jednostkę prawną 
( juridical entity), posiadającą prawo do pozywania i bycia pozwanym, a także do 
nabywania, posiadania i rozporządzania majątkiem. Autonomia kast była posu-
nięta tak daleko, że jednostki te samodzielnie stanowiły dla siebie prawa i powoły-
wały trybunały w celu egzekucji tych praw30. Jedynie sprawy szczególnie istotnej 
wagi z punktu widzenia organizacji państwowej (sprawy karne, uznanie ważno-
ści małżeństwa) podlegały sądom państwowym. Oparcie rozstrzygnięć na prawie 
zwyczajowym, coraz bardziej instrumentalizowanym w obliczu przekształceń 
ekonomicznych i społecznych nowej epoki, prowadziło do wielu wynaturzeń 
i aberracji. Zdarzały się przypadki nakładania kary grzywny na niedotykalnych 
za konieczność dokonania aktu ablucji (oczyszczenia) wskutek uprzedniego kon-
taktu z nimi31. Zakaz wchodzenia tej grupy społecznej do świątyń był w tamtym 
czasie sankcjonowany przez organy władzy publicznej. Źródłem takiej polityki 
władz brytyjskich była czysta pragmatyka. Pozostawienie szerokich kompetencji 
w zakresie stanowienia i stosowania prawa poszczególnym kastom, a jednocze-
śnie przyjęcie za obowiązujący systemu norm prawa zwyczajowego ułatwiało 
kontrolę nad podporządkowaną społecznością, zmniejszało możliwość buntu 
oraz tworzyło iluzję sprawiedliwości społecznej pod rządami korony brytyjskiej.

Należy jednakże podkreślić, że ścisłe trzymanie się zwyczajów dotyczyło 
przede wszystkim kwestii wyznaniowych. Wielokrotnie zdarzało się, że sądy 
brytyjskie przyznawały niedotykalnym prawo do korzystania ze studni czy też 
infrastruktury na równi z członkami wyższych kast32. Jednakże, jak wskazuje 
Marc Galanter, podstawowym problemem była możliwość bojkotu społecznego 
kast wyższych bez względu na rozstrzygnięcia sądów:

„Nie jest łatwo ocenić całkowity wpływ prawa na zjawisko niedotykalności w okresie 
brytyjskim. Prawo otworzyło niektóre możliwości poprawy i zmiany sytuacji niższych 
kast w tym samym stopniu co innych. Jednakże nie zapewniło ono niedotykalnym 
żadnych specjalnych środków nacisku, aby wykorzystać te możliwości […]”33.

29 Ibidem, s. 600.
30 M. Galanter, Law and Caste in Modern India, „Asian Survey”, Vol. III, No. 11, California 

1963, s. 544–559.
31 Por.: Anandrav Bhikiji Phadke v. Sankar Daji Charya, I.L.R. 7 Bom. 323 (1883); Sankaral-

inga Nadan v. Raja Rajeswara Dorai, 35 I.A.C. 176 (1908); Chathunni v. Appukuttan, A.I.R. 1945 
Mad. 232.

32 Por.: Mariappa v. Vaithilinga, 1913 M.W.N. 247; N. D. Vaidya v. B. R. Ambedkar, A.I.R. 
1938 Bom. 146.

33 M. Galanter, The Abolition of Disabilities. Untouchability and the Law, [w:] The Untoch-
ables in Contemporary India, red. J. M. Mahar, S. Chandrasekhar, Arizona 1972, s. 236–237.
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Nie mniej ważnymi czynnikami były brak zjednoczenia wśród niedotykal-
nych (daleko posunięta izolacja poszczególnych kast) oraz brak odrębnej tożsa-
mości ludzi należących do najniższych grup społecznych. Kwestię tożsamości 
trzeba rozpatrywać w kontekście całości kultury indyjskiej w ówczesnej sytuacji 
prawno-ekonomicznej, a nie z zachodniego punktu widzenia. W naszym społe-
czeństwie człowiek może sam siebie określić poprzez swoje wybory i działania. 
W Indiach – odmiennie – to, w jakiej rodzinie i w jakim rejonie kraju ktoś się uro-
dził, jaki zawód wykonuje, a także jakim językiem mówi, w ogromnym stopniu 
determinuje to, kim ta osoba będzie w przyszłości. Zatem niższe kasty, nie tylko 
na gruncie ekonomii, ale również mentalności, były skazane na funkcjonowa-
nie w systemie kastowym, a zatem w konsekwencji również na dyktat wyższych 
w hierarchii czystości grup społecznych.

5. SYSTEM KASTOWY W DYSKUSJI O ZAŁOŻENIACH USTROJU 
NIEPODLEGŁYCH INDII

W takiej rzeczywistości krystalizowały się poglądy dwóch wielkich twórców 
niepodległych Indii: dra Bhimrao Ramji Ambedkara oraz Mahatmy Gandhiego. 
Charakterystyka założeń ideologicznych programów obu działaczy politycznych 
jest niezwykle istotna dla niniejszej pracy, gdyż kompromis, który został między 
nimi osiągnięty, legł u podstaw Konstytucji Indii z roku 1950. Istotą sporu była 
metoda poprawy sytuacji niedotykalnych. Zarówno dr Ambedkar, jak i Gandhi 
uznawał problem dyskryminacji na gruncie kastowym za jeden z najważniej-
szych dla przyszłości i rozwoju niepodległego państwa. Jednakże proponowali 
skrajnie odmienne drogi rozwiązania tego problemu.

Mahatma Gandhi doceniał wartość przedkolonialnego systemu kastowego, 
który stanowił integralny element świadomości i religijności Hindusów. Był on 
również nośnikiem tożsamości narodowej w czasach podboju muzułmańskiego, 
a jego wykorzenienie wiązałoby się z wynarodowieniem. Nawiązując do ideałów 
solidarności narodowej i doktryny niestosowania przemocy (ahmisy), postulował 
wyeliminowanie uciemiężenia kast nieczystych. W celu zamanifestowania, że nie 
istnieje różnica wartości między członkami poszczególnych kast, w miejsce utar-
tej nomenklatury (untouchables, depressed classes), nazywał on niedotykalnych 
haridźanami – dziećmi bożymi. Subiektywnej ocenie czytelnika pozostawiam 
stwierdzenie, czy program Ghandiego nie wymagał do swojej realizacji rzeczy 
niemożliwej – cofnięcia wskazówek zegara i powrotu do stosunków społecznych 
sprzed inwazji brytyjskiej.

Z drugiej strony dr Ambedkar – prawnik wykształcony w Anglii oraz Stanach 
Zjednoczonych, pochodzący z kasty niedotykalnych – widział źródło uciemięże-
nia dalitów w samym systemie kastowym. Przesiąknięty ideałami socjalistycz-
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nymi prezentował program negatywnie nastawiony zarówno do tradycyjnej 
stratyfikacji społecznej w Indiach, jak i hinduizmu, który w myśl poglądów dra 
Ambedkara usprawiedliwia dyskryminację na gruncie kastowym. Celem jego 
działalności politycznej i społecznej było nadanie niedotykalnym odrębnej od 
całości społeczeństwa hinduskiego tożsamości34. Jej źródłem miało być utożsa-
mienie dalitów z potomkami autochtonicznej ludności podbitej przez prymityw-
nych Ariów oraz przyjęcie buddyzmu – filozofii równości i pokoju. Również tym 
razem pragnę uniknąć jednoznacznego wartościowania programu dra Ambed-
kara i pozostawiam w gestii Czytelnika odpowiedź na pytanie, czy wykorzenie-
nie kształtującego się od tysiącleci porządku społecznego jest w ogóle możliwe?

Różnica obu programów została jasno zamanifestowana podczas wydarzeń 
początku lat trzydziestych XX w. w Indiach. W latach 1930–1932 były powoływane 
przez rząd brytyjski tzw. konferencje okrągłego stołu, które służyły stopniowemu 
poszerzaniu zakresu autonomii indyjskiej. Na drugie z tych spotkań został zapro-
szony dr Ambedkar i zdołał wynegocjować w interesie niedotykalnych Orzecze-
nie Komunalistyczne (16 sierpień 1932). Dotyczyło ono utworzenia oddzielnych 
okręgów wyborczych dla dalitów w ramach 71 okręgów terytorialnych. Gandhi, 
który uważał, że tak daleko posunięta odrębność prawna haridźanów spowoduje 
rozpad jedności narodu indyjskiego, ogłosił głodówkę „do śmierci”. Popularność 
Mahatmy, zarówno w Indiach, jak i w Europie i na świecie sprawiała, że konieczne 
stało się podjęcie konkretnych działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu. 
Doktor Ambedkar zdecydował się na konsensus osiągnięty tzw. paktem w Punie 
w dniu 24 września 1932 r. Na jego mocy zrezygnowano z idei oddzielnych okrę-
gów wyborczych, ale zagwarantowano miejsca niedotykalnym w zgromadzeniach 
stanowych (148 miejsc w różnych stanach) i centralnym (18 procent miejsc zagwa-
rantowanych dla Hindusów). Idea komunalistyczna tym samym upadła na rzecz 
koncepcji narodowej Gandhiego. Kompromis ten legł u podstaw doktrynalnych 
Konstytucji niepodległych Indii z roku 1950.

6. KASTOWOŚĆ W ŚWIETLE ART. 46 I 17 KONSTYTUCJI INDII 
Z ROKU 1950

Polityka zapoczątkowana paktem w Punie nosi nazwę compensatory discri-
mination, czyli w wolnym tłumaczeniu „dyskryminacja wyrównawcza”. Reali-
zowanie jej zasad zostało formalnie unormowane w art. 46 Konstytucji Indii 
(rozdział IV):

34 Ch. Jaffrelot, Dr. Ambedkar’s Strategies Against Untouchability and the Caste System, 
„Working Paper Series on Indian Institute of Dalit Studies”, Vol. III, No. 4, New Delhi 2009, s. 2. 
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46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Schedu-
led Tribes35 and other weaker sections. – The State shall promote with special care 
the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in 
particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them 
from social injustice and all forms of exploitation.36.

Zakłada ona, że okres znacznego upośledzenia niższych warstw społeczeństwa 
uniemożliwia im przystosowanie się do aktywnej działalności na polu politycz-
nym, co tym samym nie pozwala im samodzielnie chronić swoich praw. W takiej 
sytuacji zadaniem państwa jest ich uprzywilejowanie, aby na starcie zajęły lepszą 
pozycję względem wyższych kast. Innymi słowy, upośledzenie kulturowe pow-
inno być zrównoważone przez uprzywilejowanie polityczne. Pozwoli to niższym 
kastom szybciej nauczyć się funkcjonowania w nowej rzeczywistości politycznej. 
Z czasem, gdy różnice w mentalności znikną, a tradycja ciemiężąca określone 
grupy społeczne stanie się reliktem przeszłości, przywileje powinny być sukce-
sywnie odbierane. Jest to zatem „polityka dyskryminacji na rzecz równości”37.

Ustrój niepodległych Indii jest określony w preambule do konstytucji jako 
„niepodległa, socjalistyczna, świecka, demokratyczna republika”38. Te założe-
nia ideologiczne ujawniają się w trzecim rozdziale ustawy zasadniczej. Jest on 
opatrzony tytułem „prawa podstawowe” ( fundamental rights) i umiejscowiony 
w akcie normatywnym zaraz po rozdziałach dotyczących ustroju i obywatelstwa. 
Wskazywane prawa podstawowe w myśl ustawy to prawo do równości, prawo do 
wolności, prawo wolności od wyzysku (right against exploitation), prawo wolno-
ści wyznania (right to freedom of religion), prawa kulturowe i oświatowe (cultu-
ral and educational rights). 

Moim zdaniem, scharakteryzowana wyżej polityka compensatory discrimi-
nation jest skazana na porażkę. Uprzywilejowanie prawne kulturowo upośledzo-
nych warstw społeczeństwa nie doprowadzi z czasem do wyrównania ich statusu 
i zlikwidowania odrębności kulturowej. Dowodem tego jest współczesna sytuacja 
społeczna w Indiach, a przyczyną dokonana wyżej kulturowo-antropologiczna 

35 Scheduled Castes, Scheduled Tribes (ang. scheduled – rejestrowy, dosł. wpisany na listę, 
wykaz) – wprowadzone przez konstytucję określenie kast oraz plemion w Indiach, wpisanych 
przez prezydenta Indii (por.: art. 341) na listę kast uznanych za niedotykalne i plemion uznanych 
za społecznie i ekonomicznie upośledzone, które z tego tytułu w wyniku polityki compensatory 
discrimination otrzymują przywileje społeczno-polityczne (por.: rozdział XVI Konstytucji Indii 
– Special provisions relating to certain classes, Specjalne przepisy związane z pewnymi klasami).

36 Artykuł 46 Konstytucji Indii: „Wspieranie interesów edukacyjnych i ekonomicznych 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes i innych słabszych części [społeczeństwa – przyp. J. S.]. – 
Państwo ma promować ze szczególną opieką edukacyjne i ekonomiczne interesy słabszych części 
społeczeństwa, w szczególności interesów Scheduled Castes i Scheduled Tribes, oraz ma chronić 
je przed niesprawiedliwością społeczną i wszystkimi formami wykorzystywania”.

37 Por.: K. Nagarajan, Compensatory Discrimination in India Sixty Years after Indepen-
dence: A Vehicle of Progress or a Tool of Partisan Politics?, „Washington and Lee Journal of Civil 
Rights and Social Justice” 2009, No. 483, s. 483–516.

38 […] sovereign socialist secular democratic republic […].
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analiza systemu kastowego. Wiele działań prawnych podejmowanych na podsta-
wie unormowań konstytucyjnych i ich realizacji w ustawach karnych było skraj-
nie nieskuteczne. Warto podać przykład ustaw karnych wydanych na podstawie 
unormowań konstytucyjnych. W samym 2013 r., opierając się na Protection of 
Civil Rights Act z roku 1955, policja odnotowała tylko 87 zgłoszeń przestępstw 
przeciwko niedotykalnym. Te same statystyki39 w odniesieniu do Prevention of 
Atrocities Act z 1989 r. podają liczbę ponad 46 tys. zgłoszeń, co i tak, moim zda-
niem, jest niczym w skali całego kraju (1,2 mld ludności). Powyższe dane można 
interpretować dwojako. Z jednej strony można przyjąć, że mała liczba zgłoszeń 
świadczy, iż samo zjawisko niedotykalności jest w zaniku, a z drugiej strony 
– o obojętności funkcjonariuszy policji lub braku informacji o prawach przysłu-
gujących niedotykalnym. Uważam, że drugie wyjaśnienie jest właściwe. Ponad 
60 lat funkcjonowania tej polityki nie przyniosło zamierzonych skutków. Inne 
działania, takie jak gwarancje miejsc pracy w sektorze budżetowym i mandatów 
w parlamencie, mogą być oceniane różnie. Obawiam się jednak, że w dużym stop-
niu powiększyły one rozwarstwienie społeczne, wprowadzając nieznane dotych-
czas podziały polityczne40. Wzrost warstwy średniej wśród osób pochodzących 
z kast niedotykalnych wynika w mojej ocenie raczej ze świadomej działalności 
ludzi nauki i kultury oraz społecznej misji mediów, a nie z rozwiązań prawnych.

Celem autorów konstytucji, zwłaszcza Bhimrao Ambedkara, który był prze-
wodniczącym konstytuanty (chairman of the constitution drafting committee), 
było zlikwidowanie zjawiska niedotykalności oraz wprowadzenie zasad równości 
i solidarności społecznej. Wniosek ten można wyciągnąć zarówno na podstawie 
analizy preambuły oraz wykładni trzeciego rozdziału. Zamiarem legislatorów 
implicite, co wielokrotnie poświadcza Marc Galanter41, było doprowadzenie do 
zaniku znaczenia systemu kastowego w życiu społecznym, które doprowadzi 
z czasem do jego rozkładu. Jednakże kompromis osiągnięty w Punie uniemoż-
liwiał radykalne działania prawodawców, takie jakie zostały podjęte względem 
zjawiska niedotykalności. Należało zatem znaleźć inne środki realizacji posta-
wionych sobie celów. Jednym z nich było milczenie. Poza rozdziałem trzecim, 
który będzie przedmiotem naszej pogłębionej analizy, słowo „kasta” pojawia się 
w innym kontekście niż Scheduled Caste42 dwa razy:

39 Wszystkie zestawienia statystyczne pochodzą z raportów Ministerstwa Sprawiedliwości 
Społecznej z roku 2013; http://socialjustice.nic.in/policiesacts1.php (4.01.2016).

40 Por.: K. Nagarajan, Compensatory Discrimination in India…
41 M. Galanter, Law and Caste…, s. 554: This silence may represent an anticipation that 

caste will wither away and have no important place in the new India. M. Galanter, The Abolition 
of Disabilities…, s. 250: In spite of legislative and judicial expressions of a desire to minimize 
the impact of caste in public life […] oraz s. 252: One of the basic themes of the Constitution is to 
eliminate caste as a differentia in the relation of government to individuals – as subjects, voters 
or employees.

42 Zob.: przypis 30.
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– w artykule 325 (rozdział XV), który zawiera nakaz sporządzania jednego 
ogólnego rejestru wyborczego (electoral roll) dla każdego okręgu wyborczego 
(constituency) i zakaz tworzenia odrębnych list dla poszczególnych grup społecz-
nych, m.in. kast43;

– w artykule 341, który wysławia normę kompetencyjną upoważniającą pre-
zydenta Indii do nadawania określonym grupom społecznym, w tym kastom 
i podkastom, statusu „Scheduled Caste” (ust. 1) oraz normę kompetencyjną upo-
ważniającą parlament do odbierania tego statusu (ust. 2)44.

Jak wskazuje Marc Galanter, brak wyraźnego unormowania praw i obowiąz-
ków kasty w systemie prawnym, w przeciwieństwie do zamiaru prawodawcy, 
nie działa na rzecz jej wyeliminowania z rzeczywistości społecznej, ale stanowi 
przedłużenie kolonialnej polityki non-interference, a tym samym na skutek pozo-
stawienia kastom znacznego zakresu autonomii umacnia podziały społeczne:

„Mimo świadectw prawodawców i sądów dotyczących ich pragnienia zminimalizo-
wania wpływu kasty na życie publiczne, doktryna »autonomii kastowej« (caste au-
tonomy), która przed niepodległością dała grupom kastowym szeroki wachlarz środ-
ków zabezpieczających je przed ingerencją ze strony sądów, pozostała w znacznym 
stopniu nienaruszona. […] W tym kontekście autonomia grup kastowych wydaje się 
uwydatniona (enhanced) w Konstytucji”45.

Należy ponadto wspomnieć o innych kontrowersyjnych przepisach Konstytucji 
Indii, które wydają się bezpośrednio chronić autonomię kast. Jeżeli w ten sposób 
będziemy interpretować te fragmenty, okaże się, że system prawny zawiera 
normy niezgodne prakseologicznie46.

Artykuł 26 gwarantuje „każdemu wyznaniu religijnemu i jego odłamowi” 
(religious denomination or section thereof ) prawo zarówno do ustanawiania 
i utrzymywania religijnych oraz charytatywnych instytucji, jak również do posia-

43 Artykuł 325 Konstytucji Indii: No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be 
included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. – There shall be one 
general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament 
or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for 
inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constit-
uency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

44 Artykuł 341 Konstytucji Indii: (1) The President may with respect to any State or Union 
territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notifica-
tion, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which 
shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that 
State or Union territory, as the case may be. 

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in 
a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, 
race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied 
by any subsequent notification.

45 M. Galanter, The Abolition of Disabilities…, s. 250, 252.
46 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2009, s. 106.
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dania i zarządzania majątkiem, a co ważniejsze do zarządzania własnymi spra-
wami w zakresie religii (manage its own affairs in matters of religion). Powstają 
dwa pytania. Czy można uznać niektóre kasty za odłamy wyznań religijnych? Co 
to „własne sprawy w zakresie religii”? Otóż wielu badaczy podkreśla zjawisko 
„przesunięcia sekty w stronę kasty”:

„Przynależność do sekty może być, obok profesji, cechą wyróżniającą poszczególne 
kasty. Nie chodzi tu o »kasty sektowe« we właściwym tego słowa znaczeniu, sek-
ta jest tylko jeszcze jednym dodatkowym kryterium lub przyczyną podziału kasty. 
Zdarza się również, że sekta przeradza się w kastę”47.

Louis Dumont wnikliwie opisuje doskonały przykład tego zjawiska – sektę lin-
gajatów48. Tę samą przesłankę umacnia argumentacja Marca Galantera, który 
wskazuje wyrok Sądu Najwyższego z roku 1958, który uznawał jednolitą pod 
względem przynależności kastowej wspólnotę religijną – Gowda Saraswat 
Brahmin – za przedstawicieli odrębnego wyznania religijnego49. Wyrok ten 
można także wykorzystać do wiążącej odpowiedzi na drugie pytanie. Otóż Sąd 
Najwyższy głosi, że oprócz kwestii wyznaniowych i doktrynalnych:

„[…] wyrażenie »zakres religii« (matters of religion) pojawiające się w art. 26(b) 
Konstytucji oznacza również praktyki, które są uznawane przez wspólnotę za część 
ich własnej religii, a kwestie regulowane przez prawo obrzędowe odnoszące się do 
świątyń, co do tego, kto jest uprawniony do wejścia do nich w celu kultu, gdzie jest 
uprawniony stać w celu kultu i jak ma odbywać się kult, są wszystkie sprawami 
wchodzącymi w zakres religii”50.

Podobny wyrok zapadł w sprawie Comm., HRE v. Lakshmindra, w której Sąd 
Najwyższy uznał ośrodek kultu Madhawaćarji prowadzony wyłącznie przez 
braminów Sivalli za wyznanie religijne51. Zatem zdaniem Sądu Najwyższego na 
kult religijny składa się zarówno doktryna, jak i praktyka religijna. Opierając 
się na tej podstawie prawnej, nadal powszechnie funkcjonuje praktyka ekskomu-
niki w środowiskach kastowych52. Taka interpretacja, zdecydowanie niewygodna 
dla świeckiego państwa, została odrzucona przez prawo Stanów Zjednoczonych, 

47 L. Dumont, Homo hierarchicus…, s. 275.
48 Por.: ibidem, s. 274–279.
49 Sri Venkataramana Devaru v. State of Mysore, A.I.R. 1958 S.C. 255. Por.: M. Galanter, 

Law and Caste…, s. 556.
50 Id: The expression ‘matters of religion’ occurring in Art. 26(b) of the Constitution in-

cludes practices which are regarded by the community as part of its religion and under the cere-
monial law pertaining to temples, who are entitled to enter into them for worship and where they 
are entitled to stand for worship and how the worship is to be conducted are all matters of religion.

51 Commisioner, Hindu Religious Endowment v. Lakshmindra Swamiar, AIR 1954 SC 282: 
1954 SCR 1005. Por.: M. P. Jain, Indian Constitutional Law, New Delhi 2014, s. 1255.

52 M. Galanter, The Abolition of Disabilities…, s. 249.
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aby ułatwić konstruowanie przepisów dotyczących np. poligamii mormonów53. 
Sprawy z ostatnich lat, poruszające omawianą tematykę, nie dochodzą do 
Sądu Najwyższego. Uniemożliwia to ocenę, czy taka wykładnia mogłaby być 
współcześnie zmieniona.

Kolejnym kontrowersyjnym przepisem, rodzącym ryzyko niezgodności prak-
seologicznej norm systemu, jest artykuł 29(1):

29. Protection of interests of minorities. – (1) Any section of the citizens residing in 
the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture 
of its own shall have the right to conserve the same.54.

Kontrowersja polega na tym, że dyskusyjne pozostaje pytanie, czy kasta jest 
odrębną jednostką kulturową? Z pewnością, nawiązując do wcześniej omawi-
anego art. 26, można stwierdzić a minori ad maius, że jeżeli niektóre kasty 
odpowiadają przyjętemu w doktrynie i orzecznictwie indyjskim pojęciu grupy 
wyznaniowej, tym bardziej powinny charakteryzować się odrębną kulturą. Jak 
jednakże należałoby zakwalifikować takie grupy społeczne, jak Arja Samadź?

Skoncentrujmy się teraz na szczególnie interesujących nas przepisach roz-
działu trzeciego Konstytucji Indii. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na prze-
pisy wysławiające zasady prawne równości wobec prawa (art. 14) oraz zakazu 
dyskryminacji (art. 15) w tym najważniejszy dla omawianego przeze mnie zagad-
nienia przepis art. 17 o zniesieniu (abolition) niedotykalności. W dalszej kolejności 
chciałbym przeanalizować przepisy wyłączające zastosowanie poszczególnych 
zasad prawa, które w myśl scharakteryzowanej wyżej polityki compensatory 
discrimination umożliwiają częściowe ich ograniczenie na rzecz warstw upośle-
dzonych społecznie i kulturowo, aby w dłuższej perspektywie czasowej osiągnąć 
pełniejszą realizację zakładanych przez siebie wartości (art. 15(4) i (5), art. 16(4)).

Nie jest prawdziwa teza, że system kastowy w Indiach został prawnie zaka-
zany. W perspektywie wykładni art. 14 i 15 Konstytucji Indii pogląd ten okazuje 
się błędny:

14. Equality before law. – The State shall not deny to any person equality before the 
law or the equal protection of the laws within the territory of India.55.

53 Zob.: M. Galanter, Temple-entry and the Untouchability (Offences) Act, „Journal of the 
Indian Law Institue” 1964, No. 6, s. 85–95, przypis 21.

54 Artykuł 29(1) Konstytucji Indii: „29. Zabezpieczenie interesów mniejszości. – (1) Każdy 
odłam obywateli przebywających na terytorium Indii lub jakakolwiek jego część mająca odrębny 
język, pismo lub własną kulturę ma mieć prawo do ich zachowywania”.

55 Artykuł 14 Konstytucji Indii: „Równość wobec prawa. – Państwo nie może odmawiać 
żadnej osobie równości wobec prawa lub równej ochrony praw na terytorium Indii”.
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15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of 
birth. – (1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of 
religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.56.
(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any 
of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to – 

(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertain-
ment; or 
(b) the use of wells, tanks, bathing ghats57, roads and places of public resort 
maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the 
general public.

Adresatem norm wysłowionych w artykułach 14 i 15(1) prawnych jest państwo. 
Definicja legalna zawarta w art. 12 nakazuje rozumieć pod terminem „państwo” 
„Rząd i Parlament Indii, Rządy i Zgromadzenia Prawodawcze poszczególnych 
stanów oraz wszystkie lokalne i inne władze na terytorium Indii będące pod 
kontrolą Rządu”58. Są to normy zakazujące, z czego norma wyrażona w art. 14 
ma szerszy zakres normowania od normy wyrażonej w art. 15(1). Po pierwsze, 
w zakresie normowania normy z art. 14 prawo do równości wobec prawa ma 
każdy człowiek (any person), podczas gdy zakaz dyskryminacji przez państwo 
zawarty w art. 15(1) obejmuje wyłącznie obywateli (any citizen). Po drugie, zakres 
normowania został dalej ograniczony z bardzo ogólnego zakazu odmawiania 
równości wobec prawa przez państwa do konkretnego zakazu dyskryminacji. 
Dyskryminacja jest określeniem pozytywnego działania w przeciwieństwie do 
negatywnego aktu, jakim jest odmowa. Artykuł 14 zakazuje zatem nie pode-
jmować w określonych przypadkach jakichś działań, podczas gdy art. 15(1) 
zakazuje właśnie podejmować niektóre działania. Po trzecie, w końcu art. 15(1) 
zawiera zamknięty katalog powodów (religia, rasa, kasta, płeć, miejsce urodze-
nia), ze względu na które zakaz obowiązuje. Intencja prawodawcy, aby katalog 

56 Artykuł 15 Konstytucji Indii: „Zakaz dyskryminacji na gruncie religii, rasy, kasty, płci 
lub miejsca urodzenia. – (1) Państwo nie może dyskryminować żadnego obywatela na gruncie 
tylko religii, rasy, kasty, płci, miejsca urodzenia czy któregokolwiek z nich.

(2) Żaden obywatel nie może na gruncie tylko religii, rasy, kasty, płci, miejsca urodzenia, czy 
któregokolwiek z nich, być podległy jakiemukolwiek upośledzeniu, odpowiedzialności, ograni-
czeniu lub uwarunkowaniu w odniesieniu do –

(a) dostępu do sklepów, publicznych restauracji i miejsc publicznej rozrywki; lub
(b) użytkowania studni, zbiorników [wodnych – przyp. J. S.], ghatów, dróg i miejsc publicz-

nych spotkań utrzymywanych w całości lub części przez dotacje państwowe lub przeznaczonych 
do użytku ogółu społeczeństwa”.

57 Ghaty (ang. bathing ghats) – dosłownie „stopnie”; ciąg kamiennych schodów prowadzą-
cych w dół ku rzece; powszechnie uczęszczane przez hindusów do dokonania ablucji (obmycia) 
w świętych rzekach bądź sadzawkach świątynnych.

58 Artykuł 12 Konstytucji Indii: Definition. – In this Part, unless the context otherwise re-
quires, »the State« includes the Government and Parliament of India and the Government and the 
Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or 
under the control of the Government of India.
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ten uczynić katalogiem zamkniętym, została wzmocniona poprzez zastosowanie 
partykuły „tylko”. 

Integralne dla rozumienia normy wysłowionej w art. 15(1) jest końcowe sfor-
mułowanie „czy któregokolwiek z nich” (or any of them). Wskazuje ono, że kata-
log wskazanych powodów dyskryminacji jest oparty na spójniku alternatywy 
łącznej59. Zakaz obejmuje dyskryminację na gruncie zarówno kilku lub wszyst-
kich aspektów łącznie, jak i każdego z osobna.

Zdecydowanie odmienną normę wysławia ustęp drugi tego artykułu. Jej adre-
satem nie są władze publiczne, ale każdy człowiek. Zawiera ona zakaz nakładania 
na każdego obywatela upośledzenia w zdolności do czynności prawnych (disa-
bility), odpowiedzialności prawnej (liability), ograniczeń (restriction) lub warun-
ków realizacji jakichś działań (condition), które byłyby uzasadniane wyłącznie 
przynależnością do określonej religii, rasy, kasty oraz płci lub miejscem urodze-
nia. Jak wspomniałem, zakaz ten nie dotyczy już wyłącznie organów państwa, 
ale także instytucji społecznych, firm, fundacji oraz wszystkich ludzi zdolnych 
do nakładania powyższych obostrzeń. Zakres normowania został jednakże ogra-
niczony do wskazanych sfer życia społecznego, które obejmuje zakaz. Litera (a) 
wskazuje sfery, do których wszyscy obywatele na równi powinni mieć dostęp, 
podczas gdy litera (b) wskazuje sfery, z których wszyscy obywatele na równi 
powinni korzystać. Różnica między dostępem a użytkowaniem jest zasadnicza. 
Sfery wskazane w literze (a), czyli sklepy, restauracje oraz miejsca publicznej roz-
rywki (kina, teatry, filharmonie itp.) są związane z koniecznością dodatkowych 
świadczeń majątkowych. Zakaz nakładania ograniczeń w zakresie ich użytkowa-
nia uniemożliwiałby egzekwowanie tych świadczeń. Użytkowanie ich ex defini-
tione jest uwarunkowane chociażby ilością posiadanych pieniędzy. Z kolei sfery 
życia społecznego wskazane w literze (b), czyli studnie, zbiorniki [wodne], ghaty, 
drogi i miejsca publicznych spotkań, ogólnie biorąc nie są użytkowane odpłatnie, 
zatem nie jest ono związane z żadnymi dodatkowymi świadczeniami. Sfery te 
obejmują przede wszystkim tzw. facilities, czyli obiekty użyteczności publicznej, 
zapewniające godziwą egzystencję.

Warto zastanowić się nad tym, dlaczego wyłącznie te przyczyny dyskrymi-
nacji zostały włączone do zamkniętego katalogu w art. 15(1) i (2). Zastanawiać 
może pominięcie aspektu wieku oraz niepełnosprawności. Otóż ustrojodawca 
pozostawił tym samym przestrzeń dla ograniczania zdolności do czynności 
prawnej, które to ograniczenia są powszechne w ustawodawstwach różnych kra-
jów. Uznano, że wprowadzanie granicy pełnoletności czy też instytucji ubezwła-
snowolnienia jest szczególnym przykładem dyskryminacji. Źródłem ewentualnej 
kontrowersji jest fakt, że w języku polskim słowo „dyskryminacja” ma znacze-
nie zdecydowanie pejoratywne i kojarzy się z aktami nietolerancji i rasizmu. 
Tymczasem w języku angielskim w określonych kontekstach słowo discriminate 

59 Por.: Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2012, s. 79.
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znaczy tyle co distinguish – rozróżniać. Należy także podkreślić, że w innych 
przepisach Konstytucji katalog przyczyn dyskryminacji jest poszerzony o inne 
aspekty. Artykuł 16(2) głosi, że:

16(2). No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of 
birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect 
of, any employment or office under the State.60.

W odniesieniu do prawa pracy ustrojodawca uznał, że również pochodzenie rodz-
inne oraz miejsce zamieszkania są niedopuszczalnymi przyczynami dyskrymi-
nacji.

Jak wynika z analizowanych w niniejszej pracy artykułów rozdziału trze-
ciego Konstytucji Indii, system kastowy nie został zniesiony czy też zakazany. 
Zakazana została wyłącznie dyskryminacja na jego gruncie. Co więcej, poszcze-
gólne artykuły dotyczące wolności wyznania i zachowania odrębności kulturo-
wej wspierają funkcjonowanie systemu kastowego.

Elementem integralnym wolnościowych zasad prawa zawartych w Konstytu-
cji jest zniesienie niedotykalności:

17. Abolition of Untouchability. – “Untouchability” is abolished and its practice in 
any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchabi-
lity” shall be an offence punishable in accordance with law.61.

W myśl pierwszego zdania każdy przejaw niedotykalności w życiu społecznym 
jest niedozwolony. Zakaz praktykowania niedotykalności wiąże zarówno podmi-
oty prywatne, jak i władzę państwową. Poprzez „praktykowanie niedotykalności” 
natomiast należy rozumieć nie tylko działania, ale również wielorakie zaniecha-
nia, jak np. pomijanie przy podziale świadczeń społecznych. Co więcej, zakazuje 
się również wszelkich akcji afirmatywnych czy też propagandy. Ten ustanow-
iony w konstytucji zakaz przez wiele lat nie znajdował w systemie prawnym 
odpowiadającej sobie sankcji. Dopiero później na podstawie upoważnienia kon-
stytucyjnego zawartego w art. 3562 ustawy zasadniczej wydano dwie ustawy – 
Protection of Civil Rights Act (PCR) z roku 1955, znowelizowaną w roku 1976, 

60 Artykuł 16(2) Konstytucji Indii: „Żaden obywatel nie może, na gruncie tylko religii, rasy, 
kasty, płci, pochodzenia [rodzinnego], miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, czy któregokol-
wiek z nich, być pozbawiony uprawnień lub dyskryminowany w odniesieniu do wszelkiego za-
trudnienia w urzędach podległych władzy państwowej”.

61 Artykuł 17 Konstytucji Indii: „Zniesienie Niedotykalności. – »Niedotykalność« zostaje 
zniesiona i jej praktykowanie w każdej formie jest zakazane. Narzucanie jakiegokolwiek upośle-
dzenia wyrastającego z »niedotykalności« ma być przestępstwem karanym zgodnie z prawem”.

62 Artykuł 35(a)(ii) Konstytucji Indii: Legislation to give effect to the provisions of this Part. 
– Notwithstanding anything in this Constitution, – 

(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws – 
(i) […]
(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this 

Part;
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oraz Prevention of Atrocities Act (PoA) z roku 1989 – które nakładają sankcje za 
przestępstwa naruszające normy art. 17. Statystyki dotyczące skuteczności tych 
ustaw w praktyce podawałem już we wcześniejszych fragmentach tekstu.

Aby precyzyjniej określić zakres penalizacji praktyk wynikających z nie-
dotykalności, należy objaśnić znaczenie kluczowego pojęcia niedotykalności. 
Podstawowy problem z tym związany polega na tym, że Konstytucja Indii nie 
definiuje „niedotykalności”. Dlatego, by właściwie ją zrozumieć, należy oprzeć 
się na wykładni proponowanej przez sądy. Zadania tego podjął się w literaturze 
podmiotu Marc Galanter63. Wyróżnia on trzy sposoby rozumienia pojęcia niedo-
tykalności:

– osoba jest niedotykalna, jeżeli inna osoba traktuje ją jako rytualnie nieczy-
stą oraz jako źródło skażenia; w tym rozumieniu kobieta w połogu, kobieta men-
struująca, osoba chora na chorobę zakaźną, żałobnik, osoba jedząca zabronione 
jedzenie jest niedotykalna;

– osoba jest niedotykalna, jeżeli jest ona napiętnowana jako nieczysta lub 
zakażająca ze względu na swoje pochodzenie lub przynależność do określonej 
grupy (religijnej, kastowej itp.);

– osoba jest niedotykalna, jeżeli jest uznawana za osobę będącą „poza granicą 
systemu kastowego” (beyond the pale of the caste system); należy podkreślić, 
co czyni również Marc Galanter, że w tym kontekście słowo „kasta” oznacza 
warnę64.

Ostatnie znaczenie wyrażenia „niedotykalność” zostało zaproponowane przez 
sąd stanu Mysore65 i zostało powszechnie przyjęte w doktrynie. Należy wniosko-
wać, że dla sądu rolę odgrywa nie przynależność do dźati, ale to, że poszczególne 
jednostki należące czy też nienależące do dźati funkcjonują poza porządkiem 
warnowym. Jest to związane z faktem, że chrześcijanie są co do zasady uznawani 
za niedotykalnych, chociaż często nie należą do żadnej dźati. W drugim znacze-
niu nie należeliby oni do klasy desygnatów nazwy „niedotykalny”.

Warto podkreślić, że stan prawny, który przedstawiłem do tej pory, mimo 
ogólnej zasady z art. 4666, zobowiązującej państwo do wspierania upośledzonych 
grup społeczeństwa, nie pozwala jeszcze realizować zasad scharakteryzowa-
nej polityki compensatory discrimination. Możliwości te wprowadzają dopiero 
normy kompetencyjne, wysłowione w przepisach art. 15(4) oraz (5):

and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make 
laws for prescribing punishment for the acts referred to in sub-clause (ii);

(b) […].
63 M. Galanter, The Abolition of Disabilities…, s. 243–246.
64 Ibidem, s. 245.
65 Devarajiah v. Padmanna, A.I.R. 1958 Mys. 84, at 85.
66 Zob.: przypis 31.
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(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from 
making any special provision for the advancement of any socially and educationally 
backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.67.

(5) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent 
the State from making any special provision, by law, for the advancement of any 
socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission 
to educational institutions including private educational institutions, whether aided 
or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to 
in clause (1) of article 30.68.

oraz art. 16(4A):
(4A) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for 
reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or 
classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represen-
ted in the services under the State.69.

Przepisy te wyłączają zastosowanie ogólnych zasad równości i niedyskryminacji 
wyrażonych w artykułach 14 i 15(1) oraz, jak wskazałem, służą realizacji polit-
yki compensatory discrimination. W zamyśle ustrojodawcy brak tych przepisów 
uniemożliwiałby pełne realizowanie konstytucyjnych praw podstawowych.

Najbardziej doniosłym przywilejem na rzecz Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes oraz Other Backward Classes jest konstytucyjnie zapewniona reprezen-
tacja w parlamencie, stanowych zgromadzeniach prawodawczych oraz pańćaja-
tach. Nakaz ów został zawarty w art. 330 oraz 332. Na dzień dzisiejszy ogólna 
liczba miejsc zarezerwowanych w każdym z nadmienionych organów wynosi 
22,5 procent (15 procent dla Scheduled Castes i 7,5 procent dla Scheduled Tribes).

67 Artykuł 15(4) Konstytucji Indii: „Nic w tym artykule lub w ustępie (2) artykułu 29 nie 
może uniemożliwiać państwu stanowienia jakichkolwiek specjalnych przepisów służących wspie-
raniu jakichkolwiek społecznie i edukacyjnie zacofanych klas obywateli lub służących Scheduled 
Castes i Scheduled Tribes”.

68 Artykuł 15(5) Konstytucji Indii: „Nic w tym artykule lub literze (g) ustępu (1) artykułu 19 
nie może uniemożliwiać państwu stanowienia jakichkolwiek specjalnych przepisów, zarządzeń 
władz lokalnych (by law), służących wspieraniu jakichkolwiek społecznie i edukacyjnie zacofa-
nych klas obywateli lub służących Scheduled Castes i Scheduled Tribes, o ile takie specjalne prze-
pisy są związane z ich wstępem do instytucji edukacyjnych włącznie z prywatnymi instytucjami 
edukacyjnymi, wspomaganymi czy też niewspomaganymi przez państwo, innymi niż instytucje 
edukacyjne mniejszości, do których odnoszą się przepisy ustępu (1) artykuły 30”.

69 Artykuł 16(4A) Konstytucji Indii: „Nic w tym artykule nie może uniemożliwiać państwu 
stanowienia jakichkolwiek przepisów służących zachowywaniu jakiegokolwiek rodzaju lub ja-
kichkolwiek rodzajów stanowisk w sektorze usług podległych państwu na rzecz Scheduled Castes 
i Scheduled Tribes, w celu awansu ich członków, wraz ze starszeństwem konsekutywnym, o ile te 
stanowiska, w opinii państwa, nie są odpowiednio reprezentowane w sektorze usług podległych 
państwu”.
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7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Jak starałem się ukazać, Konstytucja Indii jest wynikiem kompromisu 
między dwoma światopoglądami. Z oczywistych względów dominuje w niej 
ideologia socjalistyczna dra Ambedkara, jednakże widoczne są również ślady 
konserwatyzmu Mahatmy Ghandiego. Podstawowym świadectwem tego 
wpływu jest brak zakazu praktykowania systemu kastowego. Walka z nim 
została podjęta drogą negatywną. Otóż brak jego unormowania ma przynieść 
skutek w postaci sukcesywnego zaniku struktur owego porządku. Jednakże, 
jak podkreśliłem, polityka nakazów i zakazów okazała się w wielu aspektach 
nieskuteczna. Stanowi w istocie kontynuację polityki władz brytyjskich non-
-interference i wspiera autonomię kast. Moim zdaniem, postęp, który doko-
nał się w ostatnich latach wśród kast niedotykalnych, nie wynika z rozwiązań 
prawnych, ale z rozwoju ekonomicznego kraju, zmian kulturowych, u źródła 
których należy wyróżnić globalizację oraz coraz szerszy dostęp do informa-
cji, a także laicyzacji społeczeństwa. Na mocy definicji systemu kastowego, 
szczegółowo przedstawionej na wstępie, należy wnioskować, że w tych warun-
kach, zwłaszcza w perspektywie degeneracji tradycyjnych struktur społecz-
nych w skutek liberalno-kapitalistycznych przekształceń ekonomicznych, 
konstytucyjne „zniesienie niedotykalności” nie może realnie dojść do skutku. 
Hierarchia i gradacja statusu, czyli zjawiska określane w zachodnim dyskursie 
mianem dyskryminacji, są zasadą systemu kastowego, a „niedotykalność” jego 
bezpośrednią konsekwencją. Wydaje się, że zniesienie tych zjawisk wymaga 
wyeliminowania każdego przejawu systemu kastowego. 

Mimo krytycznej oceny ochrony prawnej osób niedotykalnych należy pod-
kreślić, że mimo tego ich pozycja społeczna rośnie, co jest widoczne zwłaszcza 
w powstaniu silnej klasy średniej. W moim przekonaniu, przyczyny tej poprawy 
leżą poza systemem prawnym i sprowadzają się do zaniku znaczenia systemu 
kastowego per se, które wynika z funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej 
oraz opiniotwóczej funkcji mediów – nie tylko publicznych. Powszechna jest 
jednak ocena, że poprawa sytuacji dalitów ma swoje źródło w regulacjach kon-
stytucyjnych i ustawowym systemie nakazów i zakazów. Uważam to przeko-
nanie za błędne i – wręcz przeciwnie – twierdzę, że system prawny opóźnia 
wskazany postęp oraz zwiększa zróżnicowanie społeczne.
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THE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATIONS IN INDIA 
CONCERNING THE PHENOMENON OF UNTOUCHABILITY 

ON THE BRIDGE OF COLONIAL AND INDEPENDENT PERIOD

Summary

Cast system in India is a social structure that has been developing since the decline of 
Maurya empire in 3rd century BC. One of its inseparable consequences is the phenomenon 
of untouchability – social exclusion. Due to colonialism and the introduction of capitalism 
to India cast system lost its economical foundations which were guarantee of elementary 
respect between untouchables and higher castes. Those changes led to new forms of 
discrimination. Because of that independent India in the Constitution enacted in 1950 in 
art. 17 abolished untouchability and its practice in any form. The struggle of legal system 
with social exclusion embraced also penal regulations and reservations of places in the 
Parliament for the members of lower castes. After 65 years of affirmative action we can 
assess how effective that policy is and how it affected the whole society. Despite of the 
fact that the condition of untouchables among other castes is getting better nowadays, 
legal regulations should be criticized. It is not possible to eradicate the phenomenon 
of untouchability without eliminating cast system in total. The improvement of lower 
castes’ welfare is the result of the decomposition of cast system in Indian culture and not 
legal restrictions.
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PYTANIA PREJUDYCJALNE DO TRYBUNAŁU 
SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 

A POLSKIE SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE 
(ZAGADNIENIA WYBRANE)

1. WPROWADZENIE

Polskie sądownictwo zostało włączone do systemu sądownictwa unijnego. 
Jednym z zadań tego systemu jest zachowanie wspólnotowego charakteru przepi-
sów prawa traktatowego i zapewnienie, że będą miały takie same znaczenie, nie-
zależnie od okoliczności w jakich zostaną zastosowane1. Dotrzymanie tych reguł 
służy realizacji zasady bezpośredniego skutku prawa wspólnotowego i powią-
zanej z nim zasady pierwszeństwa tego prawa2. W związku z tym, w Traktacie 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej3 przewidziano wiele istotnych instrumen-
tów do urzeczywistnienia tych celów. Jednym z nich jest mechanizm zadawania 
pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej4. 

Procedura prejudycjalna stanowi podstawowy mechanizm prawa unijnego, 
który stwarza możliwość zapewnienia jego jednolitej wykładni i stosowania we 
wszystkich państwach członkowskich. Sprzyja jego efektywności i unikaniu roz-
bieżnych ocen w zakresie podobnych sytuacji5. Istotą pytania prejudycjalnego jest 
zapewnienie jednolitej wykładni i stosowania prawa Unii Europejskiej na tery-
torium wszystkich państw członkowskich. Z pytaniem prejudycjalnym może, na 
podstawie art. 267 TFUE, wystąpić każdy sąd krajowy, jeśli w związku z konkret-

1 Wyrok Trybunału z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf 
przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, European Court Reports 
1974, s. 00033, pkt 14. 

2 A. Wróbel, pytania prawne sądów państw członkowskich do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (Sądu Pierwszej Instancji), [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, 
red. A. Wróbel, Kraków 2005, s. 777.

3 Dalej również: TFUE.
4 Dalej również: TSUE oraz „Trybunał”.
5 R. Stefanicki, Procedura orzeczenia wstępnego w służbie jednolitej wykładni prawa 

wspólnotowego (w trybie art. 234 Traktatu), „Przegląd Sądowy” 2004, nr 2, s. 118 i n.
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nym, toczonym na jego forum sporze pojawi się zagadnienie dotyczące wykładni 
unijnego prawa pierwotnego lub też ważności i wykładni aktów przyjętych przez 
instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy 
konieczność wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym pojawi się w sprawie zawi-
słej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według 
prawa wewnętrznego, sąd ten jest jednak zobowiązany wnieść sprawę do TSUE. 
Jak wskazuje E. Wojtaszek-Mik, instytucja pytania prejudycjalnego „służy ochro-
nie praw jednostki w toku całego postępowania przed sądem krajowym”6. 

Postępowanie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym stanowi forum 
współpracy między sądem krajowym, przed którym toczy się postępowanie 
w sprawie, a TSUE. Dzięki kompetencji wynikającej z normy traktatowej sąd 
krajowy może zwrócić się do TSUE z wnioskiem o dokonanie wykładni aktów 
prawa unijnego lub o stwierdzenie, czy taki akt prawa jest ważny7.

Postępowanie to jest powszechnie uznawane za aksjologicznie najważniejsze 
w systemie postępowań toczonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej8. Jak wskazuje A. Wróbel, na uwagę zasługują nie tylko doniosłe konse-
kwencje prawne orzeczeń TSUE, wydanych w wyniku tego postępowania, lecz 
także konsekwencje polityczno-prawne, w tym ich znaczenie dla zmniejszenia 
deficytu demokratycznego w UE i poszerzenia zakresu oraz umocnienia ochrony 
praw człowieka9. Niniejszy artykuł będzie dotyczył wyłącznie problematyki wno-
szenia pytań prejudycjalnych przez sądy administracyjne. Zauważalne jest, że prze-
ważają one liczbowo wśród wszystkich pytań przedstawianych przez polskie sądy.

Analiza pytań prejudycjalnych składanych przez sądy polskie od momentu 
przystąpienia RP do UE, czyli od dnia 1 maja 2004 r., pozwala na wysnucie 
kilku wniosków. Po pierwsze, początkowo nikła ich liczba stopniowo wzrasta. 
Warto wskazać, że na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego10 
zawarto informację, że w chwili obecnej (tj. do dnia 31 października 2015 r.) 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzył 54 pytania prejudycjalne 
polskich sądów administracyjnych (Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje-
wódzkich sądów administracyjnych). Świadczy to pozytywnie o stopniowym 
„oswajaniu się” sędziów polskich z tym instrumentem prawa unijnego. W zde-
cydowanej większości pytania prejudycjalne są składane przez sądy admini-
stracyjne. Aktywny w tej materii jest zwłaszcza NSA, który złożył 35 spośród 
wszystkich polskich pytań w tym zakresie.

 6 E. Wojtaszek-Mik, Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych, [w:] Pytanie prejudycjalne do 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, red. M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, 
Warszawa 2007, s. 19.

 7 M. Szpunar, komentarz do art. 267 TFUE, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Komentarz, t. III, red. A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 374.

 8 M. A. Dauses, Das Vorabentscheidung nach Artikel 177 EG-Vertrag, München 1995, s. 50 i n.
 9 A. Wróbel, pytania prawne…, s. 782.
10 Por. informacje na stronie internetowej: http://www.nsa.gov.pl/pytania-prejudycjalne-

-wsa-i-nsa.php.
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2. PODSTAWA PRAWNA DO ZADANIA PYTANIA 
PREJUDYCJALNEGO

Zasadnicza regulacja dotycząca pytań prejudycjalnych znajduje się w art. 
267 TFUE. Przewidziano w nim, że TSUE może orzec w trybie prejudycjal-
nym w ściśle określonych przypadkach. W aspekcie przedmiotowym pytanie 
wstępne może dotyczyć wykładni prawa pierwotnego Unii Europejskiej, ważno-
ści i wykładni aktów przyjętych przez instytucje UE oraz Europejski Bank Cen-
tralny. Dodatkowo, w zakres pytania może wchodzić kwestia wykładni statutów 
instytucji powołanych aktem Rady Unii Europejskiej, jeżeli jest to przewidziane 
w tych statutach. W aspekcie podmiotowym, upoważnionym do zadania pytania 
jest sąd państwa członkowskiego. Może, a w pewnych sytuacjach musi, zwrócić 
się do TSUE, jeżeli uzna, że rozpatrzenie tego pytania przez Trybunał stanowi 
warunek niezbędny do wydania wyroku w formie orzeczenia w sprawie zawisłej 
przed nim11. 

Trybunał Sprawiedliwości UE jest właściwy do orzekania w trybie prejudy-
cjalnym o wykładni traktatów oraz o ważności i wykładni aktów przyjętych przez 
instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. W przypadku, gdy pytanie 
z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z państw członkowskich, 
sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania 
wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania. 

W razie, gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed 
sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa 
wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału. 

Ze względu na zakres artykułu, kwestia zadawania pytań prejudycjalnych 
zostanie omówiona na podstawie art. 267 TFUE oraz orzecznictwa Trybunału 
w tej materii. 

3. TERMIN „SĄD PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO”

Podmiotami uprawnionymi do inicjowania trybu prejudycjalnego są jedy-
nie sądy państw członkowskich. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(podobnie jak i poprzednie traktaty) nie definiuje jednak terminu sąd. Tę „lukę” 
w dużym stopniu stara się wypełnić orzecznictwo Trybunału, na podstawie któ-
rego można sformułować kilka ogólnych zasad. 

11 Wyrok Trybunału z dnia 19 października 1995 r. w sprawie C-111/94, Job Centre Coop. 
ARL, European Court Reports 1995, s. I-3361, pkt 34.
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W orzeczeniu w sprawie Corbiau Trybunał stwierdził, że termin „sąd” należy 
uznać za termin prawa wspólnotowego, oznaczający „władzę, która działa jako 
strona trzecia wobec organu, który wydał decyzję stanowiącą przedmiot postę-
powania w sprawie”12. W związku z tym przepisy prawa wewnętrznego państw 
członkowskich nie są miarodajne w uznaniu organu krajowego za sąd lub trybu-
nał w rozumieniu art. 267 TFUE. Warto zaznaczyć, że propozycja Rzecznika 
Generalnego, zawarta w opinii w sprawie François de Coster13, by odwołać się 
jednak do przepisów prawa krajowego w tej materii, została odrzucona przez 
Trybunał. Z kolei, w orzeczeniu w sprawie Abrahamsson14, Trybunał dokonał 
głębszej analizy rozważanego pojęcia. Organ państwowy, uznany za sąd państwa 
członkowskiego, powinien spełniać takie kryteria jak utworzenie go na podsta-
wie prawa publicznego, stały charakter działalności, obowiązkowa jurysdykcja, 
rozstrzyganie w procedurze spornej na podstawie norm prawnych oraz niezawi-
słość15. Jednakże Trybunał nie trzyma się sztywno tychże zasad, wskazując przy 
tym, że tradycyjne pojęcie sądu krajowego nie jest właściwe na użytek stosowa-
nia prawa unijnego. Dopuszcza więc czasami pytania od organów usytuowanych 
poza władzą sądowniczą bądź też prowadzących postępowanie nieoparte na zasa-
dzie kontradyktoryjności16, jak również od organów niespełniających wymogu 
niezależności17. Wynika więc z tego, że Trybunał podchodzi do każdej sytuacji 
ad casum, nie formułując wiążących definicji „sądu Państwa Członkowskiego”.

4. POLSKIE SĄDY ADMINISTRACYJNE JAKO SĄDY 
W ROZUMIENIU ART. 267 TFUE

Wskazane w orzecznictwie unijnym cechy organów sądowych pozwalają na 
zakwalifikowanie polskich sądów administracyjnych do tej kategorii organów 

12 Wyrok Trybunału z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie C-24/92, Pierre Corbiau przeciwko 
Administration des Contributions, European Court Reports 1993, s. I-1277.

13 Wyrok Trybunału z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie C-17/00, F. de Coster przeciw-
ko College des Bourgmestre et Echevins de Watermael-Boitsfort, European Court Reports 2001, 
s. I-09445, pkt 46.

14 Wyrok Trybunału z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie C-407/98, Katarina Abrahamsson and 
Leif Andersson przeciwko Elisabet Fogelqvist, European Court Reports 2000, s. I-5539, pkt 29.

15 Szczegółowa analiza m.in. w: M. Taborowski, Pojęcie „sąd” lub „trybunał” w rozumie-
niu art. 234/177 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, [w:] Szkice z prawa Unii Eu-
ropejskiej, t. I: Prawo instytucjonalne, red. E. Piontek, A. Zawidzka, Kraków 2003, s. 247–295. 

16 Wyrok Trybunału z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie C-17/00, Dorsch Consult In-
genieurgesellschaft mbH v. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, European Court Reports 1997, 
s. I-4961, pkt 31.

17 Wyrok Trybunału z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa 
SL i inni przeciwko Agenda Estatal de Administration, European Court Reports 2000, s. I-01157, 
pkt 67.
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publicznych, co do których zastosowanie znajdzie art. 267 TFUE. Jak się wydaje 
jednakże, w pewnych sytuacjach wojewódzkie sądy administracyjne nie będą 
spełniały przesłanek, jakie Trybunał zawarł w sprawie Abrahamsson, zatem ich 
uprawnienie do zadania pytania prejudycjalnego w jakimś konkretnym przy-
padku może być niedopuszczalne. Takim przykładem jest występowanie tego 
sądu jako strona w zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki18. Istotnym zagadnieniem wydaje się okre-
ślenie – na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnym (dalej również: „p.p.s.a.”)19 – sądu, który jest 
zobligowany do zadawania pytań Trybunałowi. TFUE posługuje się terminem 
„sąd”, „od którego orzeczeń nie przysługują środki zaskarżenia”, choć nie defi-
niuje go. Pomocna jest w tym miejscu doktryna, która sformułowała dwie teorie. 
Szerzej o nich, poniżej.

Zgodnie z teorią abstrakcyjną (instytucjonalną) obligatoryjne zadawanie 
pytań prejudycjalnych dotyczy sądów, które, opierając się na właściwości ogólnej, 
należą do sądów ostatniej instancji20. Przekładając te założenia na grunt polskiego 
sądownictwa administracyjnego, takim sądem byłby wyłącznie Naczelny Sąd 
Administracyjny. Jednakże analiza orzecznictwa Trybunału wskazuje, że szer-
szą aprobatę uzyskała druga teoria – teoria konkretna (funkcjonalna)21. W spra-
wie Costa przeciwko E.N.E.L22 stronie nie przysługiwał środek zaskarżenia 
tylko ze względu na niską wartość przedmiotu sporu. Trybunał uznał, że istotne 
jest poszukiwanie sądu ostatniej instancji w danej sprawie, mimo że w innych 
wypadkach orzeczenia sądu będą mogły być zaskarżane. Pogląd taki umożliwia 
rzeczywiste stosowanie zasady jednolitości prawa UE. Należy jednak zaznaczyć, 
że sąd krajowy nie może samodzielnie orzec o nieważności przepisu prawa unij-
nego. W takim przypadku nie mają racji bytu powyższe teorie, gdyż sąd będzie 
zobligowany do zadania pytania wstępnego w danej sprawie niezależnie od jego 
pozycji ustrojowej23. Na gruncie prawa polskiego sądem kwalifikowanym przez 
teorię konkretną będzie Naczelny Sąd Administracyjny, jak również w pewnych 
sytuacjach wojewódzki sąd administracyjny. Nie ma wątpliwości, że w sprawach, 
w których od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych przysługuje śro-

18 Dz.U. nr 179, poz. 1843, ze zm.
19 Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.
20 A. Wróbel, pytania prawne…, s. 803.
21 Por. także: A. Domańska, Wystąpienie sądu krajowego z pytaniem prejudycjalnym w spra-

wach administracyjnych, [w:] Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Eu-
ropejskich, red. M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Warszawa 2007, s. 102 i n. 

22 Wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 1994 r. w sprawie 6/64, Costa przeciwko Ente Nazionale 
Energia Elettrica, European Court Reports 1964, s. 585.

23 A. Wróbel, pytania prawne…, s. 792. Przedstawioną tezę zawarto w wyroku Trybunału 
z dnia 22 października 1987 r. w sprawie 314/85, Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt Labeck Ost, 
European Court Reports 1987, s. 4199.
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dek zaskarżenia (art. 173 p.p.s.a.), sąd ten nie będzie sądem ostatniej instancji, na 
którym spoczywa obowiązek wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym.

Istotne wątpliwości dotyczą ewentualnego zwrócenia się do TSUE w postę-
powaniu, które nie zmierza do rozstrzygnięcia sporu, lecz jedynie do dokonania 
wykładni prawa lub wyjaśnienia innych kwestii o charakterze prejudycjalnym 
w ramach stosowania prawa krajowego. Można tutaj wskazać na ewentualne 
zastosowanie art. 187 p.p.s.a.24 lub art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a.25. Nie wydaje się, aby 
sam fakt, że wskazane bezpośrednio powyżej postępowania wynikające z art. 
187 p.p.s.a. i art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. mają mniej lub bardziej abstrakcyjny charak-
ter, a ich ewentualne skutki mogą dotyczyć także osób trzecich, mógł przesądzać 
o niedopuszczalności zwrócenia się z wnioskiem o wydanie orzeczenia preju-
dycjalnego26. Należy wyrazić stanowisko, że „wyrokiem” w rozumieniu art. 267 
TFUE jest także rozstrzygnięcie sporu między stronami. Istotne jest jednak, aby 
rozstrzygnięcia tego sądu były wiążące w danej sprawie, tak jak ma to miejsce 
w przypadku zagadnień prawnych przekazywanych do NSA (art. 187 § 2 p.p.s.a.). 
Trzeba poprzeć pogląd M. Szpunara, że jest wskazane, aby w przypadku, w któ-
rym orzeczenie interpretacyjne jest wydawane w konkretnej sprawie, organ orze-
kający (zamierzając wystąpić do TSUE z pytaniem prejudycjalnym) wykorzystał 
proceduralną możliwość przejęcia sprawy do rozpoznania (art. 187 § 3 p.p.s.a.)27. 
Przejęcie sprawy do rozpoznania nie stanowi jednak przesłanki dopuszczalności 
zwrócenia się z wnioskiem do TSUE28.

Należy zaznaczyć, że obowiązek omawianej kategorii sądów do zadawania 
pytań w trybie prejudycjalnym nie jest absolutny. Rozstrzygając zawisły przed 
nim spór na podstawie prawnie wiążących regulacji prawa unijnego, sąd może 
wskazać na dwa typy okoliczności, które zwolnią go z obowiązku wyrażonego 
w art. 267 TFUE. 

Zgodnie z doktryną acte éclairé, zadanie pytania przez sąd, od którego orze-
czenia nie przysługuje środek zaskarżenia, może być pozbawione celu. Sytuacja 
taka ma miejsce, gdy kwestia prawna, podniesiona w pytaniu, jest materialnie 

24 Zgodnie z art. 187 § 1 p.p.s.a., jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się za-
gadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć 
rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów 
tego sądu.

25 Zgodnie z art. 15 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwa-
ły mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności 
w orzecznictwie sądów administracyjnych.

26 Por. także w: M. Szpunar, komentarz do art. 267 TFUE…, s. 383. Maciej Szpunar wska-
zuje: „nawet jeżeli sąd krajowy – w ramach tego rodzaju postępowań – nie stosuje prawa unijnego 
i jest powołany wyłącznie do interpretacji prawa wewnętrznego, to powinien mieć możliwość 
uzyskania wskazówek co do wykładni lub ważności prawa UE – np. w celu ustalenia zakresu jego 
zastosowania lub dokonania prounijnej wykładni” – por.: ibidem.

27 M. Szpunar, komentarz do art. 267 TFUE…, s. 384.
28 Ibidem.
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identyczna z kwestią, która była przedmiotem orzeczenia wstępnego w podob-
nego rodzaju sprawie29. Jednocześnie, jeżeli sądy państwa członkowskiego mimo 
to decydują się na zadanie pytania, Trybunał jest zobowiązany do udzielenia 
odpowiedzi30. Taka konstrukcja może stanowić swoistą „pułapkę” dla sądu kra-
jowego, który z poprzedniego orzeczenia, traktującego kwestię podobną do tej, 
która zaistniała przed sądem, może wysnuć nieodpowiednie wnioski interpreta-
cyjne. W sprawie Köbler31 sekretarz Trybunału wskazał austriackiemu naczel-
nemu sądowi administracyjnemu rozstrzygnięcie w analogicznej kwestii32. Sąd 
austriacki wycofał pytanie, ale orzekł inaczej niż w przywołanym wyroku, nie-
korzystnie dla pana Köblera, co skutkowało skargą o odszkodowanie za błędy 
sądu krajowego. Trybunał potwierdził następnie błędną wykładnię zastosowaną 
przez sąd.

Rzymska zasada clara non sunt interpretanda znajduje swój wyraz w doktry-
nie acte clair. W orzeczeniu w sprawie CILFIT 33 Trybunał wskazał cechy, które 
czynią zastosowanie prawa wspólnotowego tak oczywistym, że przedstawienie 
pytania wstępnego nie jest konieczne. Trybunał podkreślił wymóg ustalenia 
brzmienia danego przepisu na podstawie analizy wersji językowych, następnie 
wzięcie pod uwagę specyfiki terminologii wspólnotowej. Ostatnim warunkiem 
jest interpretacja w kontekście całego acquis communautaire. Spełnienie wyżej 
podanych kryteriów jest niewątpliwie trudne, co czyni zastosowanie doktryny 
acte clair kwestią problematyczną. Jak się wydaje, sądy polskie powinny unikać 
jednak stosowania tej doktryny, przynajmniej przez pewien „okres przejściowy”, 
co może pozytywnie wpłynąć na zbliżenie krajowych linii orzeczniczych34. 
Należy dodać, że sąd nie może powoływać się na tę doktrynę, gdy pytanie doty-
czy nieważności aktu prawa pochodnego35.

29 M. Korniłowicz, Orzeczenia prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Euro-
pejskich, [w:] Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. M. Perkow-
ski, Warszawa 2003, s. 217.

30 Wyrok Trybunału w połączonych sprawach 28-30/62, Da Costa en Schaake NV, Jacob 
Meijer NV, Hoechst-Holland przeciwko Netherlands Inland Revenue Administration, European 
Court Reports 1963, s. 31.

31 Wyrok Trybunału z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-224/01, Gerhard Köbler prze-
ciwko Republik Österreich, European Court Reports 2003, s. I-10239. 

32 Wyrok Trybunału z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie C-15/96, Kalliope Schöning-Ko-
ugebetopoulou przeciwko Freie und Hansestadt Hamburg, European Court Reports 1998, s. I-41.

33 Wyrok w sprawie 283/81 Srl CILFIT and Lanficio di Gavardo SpA v. Ministry of Health, 
ECR [1982], s. 3415.

34 W. Szacki, Doktryna acte clair a interpretacja i stosowanie prawa wspólnotowego w pań-
stwach Unii Europejskiej, [w:] Szkice z prawa Unii Europejskiej, t. I: Prawo instytucjonalne, red. 
E. Piontek, A. Zawidzka, Kraków 2003, s. 352. 

35 Szerzej na ten temat: E. Piontek, Doktryna acte clair a interpretacja i stosowanie prawa 
wspólnotowego w państwach Unii Europejskiej, [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, 
red. E. Piontek, Warszawa 2003, s. 111 i n.
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Kwestią oczywistą jest fakt, że obowiązek zadania pytania prejudycjalnego do 
Trybunału nie powstaje, gdy pytanie nie ma żadnego związku ze sprawą będącą 
przedmiotem postępowania przed sądem36. Z kolei, naruszenie obowiązku zada-
nia pytania może być potraktowane jako podstawa do wszczęcia postępowania 
w związku z naruszeniem traktatu przez państwo członkowskie.

Następnym problemem jest kwestia odniesienia pytań prejudycjalnych do 
stosowania instytucji skargi kasacyjnej. Konstrukcja skargi kasacyjnej zakłada 
związanie Naczelnego Sądu Administracyjnego naruszeniem wyznaczonym 
w jej treści. Jeżeli brak w niej zarzutu nieprawidłowej wykładni bądź zastosowa-
nia prawa unijnego, Naczelny Sąd Administracyjny nie może wyjść poza jej treść 
(art. 183 § 1 p.p.s.a.)37. Takie wnioski stoją jednak w sprzeczności z fundamen-
talną zasadą pierwszeństwa prawa unijnego, którą sformułowano w orzeczeniu 
Costa przeciwko E.N.E.L38. Jak zauważa się w literaturze przedmiotu, w takim 
wypadku Naczelny Sąd Administracyjny będzie musiał uznać sprzeczność decy-
zji administracyjnej z prawem unijnym w zasadzie „z urzędu”39.

5. PRAWA STRONY W KWESTII ZADANIA PYTANIA 
PREJUDYCJALNEGO. KONSEKWENCJE PRAWNE

Przywoływany wielokrotnie art. 267 TFUE zawiera zamknięty katalog pod-
miotów uprawnionych do zadawania pytania prejudycjalnego, nie wskazując 
przy tym żadnych uprawnień dla stron postępowania krajowego. Jak wskazuje 
orzeczenie w sprawie Salonia40, sąd może przedstawić pytanie pomimo sprze-
ciwu stron. Co więcej, „strony nie mogą zmienić jego brzmienia, ani sprawić, by 
zostało one uznane za niepozostające w związku z postępowaniem”41. Nieistotny 
z prawnego punktu jest też zarzut niemożliwości ustosunkowania się strony co 
do przedmiotu pytania42.

36 Wyrok Trybunału z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie C-186/90, Giacomo Durighello prze-
ciwko Instituto Nazionale Della Providenza Sociale, European Court Reports 1991, s. I-5773.

37 Por. szerzej: J. Drachal, A. Wiktorowska, R. Stankiewicz, komentarz do art. 183 p.p.s.a., 
[w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, 
Warszawa 2015, s. 705 i n.

38 Wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 1994 r. w sprawie 6/64, Costa przeciwko Ente Nazionale 
Energia Elettrica, European Court Reports 1964, s. 585.

39 M. Korniłowicz, Orzeczenia prejudycjalne…, s. 205.
40 Wyrok Trybunału w sprawie 126/80, Maria Salonia przeciwko Giorgio Poidomani and 

Francesca Goglio, European Court Reports 1981, s. 1563.
41 Wyrok Trybunału z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie 44/65 Hessische Knappschaft prze-

ciwko Maison Singer et Fils, European Court Reports 1965, s. 00965.
42 Wyrok Trybunału z dnia 20 października 1993 r. w sprawie C-10/92, Maurizio Balocchi 

przeciwko Ministero delle Finanze dello Stato, European Court Reports 1993, s. I-5105.
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Zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej, kwestia zaskarżalności postano-
wienia sądu administracyjnego o zwrócenie się do Trybunału z pytaniem praw-
nym, rozstrzyga prawo krajowe. W przypadku, gdy orzeczenie, na podstawie 
którego wniesiono pytanie, zostało zaskarżone i Trybunał został poinformowany 
o tym przed wydaniem wyroku, Trybunał, jak to miało miejsce w orzeczeniu 
w sprawie Chanel43, może uznać wniosek sądu krajowego za bezprzedmiotowy

Na gruncie prawa polskiego istotne znaczenie ma wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 21 października 2004 r.44. Sąd sformułował w nim tezę, 
że formę rozstrzygnięcia wniosku strony o wystąpienie do Trybunału o wydanie 
orzeczenia prejudycjalnego, jak również ewentualną formę przekazania sprawy 
do Trybunału określa procedura krajowa – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi45. Należy jednak zauwa-
żyć, że powyższa ustawa nie zawiera postanowień dotyczących kognicji TSUE. 
Stosując jednak wnioskowanie per analogiam, w kwestii pytań prejudycjalnych 
zastosowanie mogą mieć przepisy mówiące o przedstawieniu przez sąd w danym 
postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu46. Na podsta-
wie art. 124 § 1 ust. 5 p.p.s.a. jedynie sąd będzie właściwy do zadania takiego 
pytania47. 

Zadanie pytania prejudycjalnego będzie stanowiło przeszkodę w dalszym 
prowadzeniu postępowania. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie art. 99 
p.p.s.a., tj. możliwość odroczenia posiedzenia na zgodny wniosek stron z ważnej 
przyczyny. Przy zastosowaniu tej podstawy prawnej strony nie mają uprawnienia 
do wniesienia zażalenia48.

Drugą możliwością jest zawieszenie postępowania. Konstrukcja ta znajduje 
aprobatę w art. 23 Statutu TSUE49. W prawie polskim poprzez analogię do kon-
strukcji postawienia pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu, zawie-

43 Wyrok Trybunału z dnia 16 czerwca 1970 r. w sprawie 31/68, SA Chanel przeciwko Cepe-
lia Handelsmaatschappij NV, European Court Reports 1970, s. 404.

44 Orzeczenie w sprawie o sygnaturze FSK 571/04, OSP 2005, nr 5, poz. 71. W wyroku tym 
NSA podkreślił również, że strony i ich pełnomocnicy mogą jedynie wnioskować o skierowanie 
pytania do Trybunału.

45 Dz.U. tj. z 2012 r., poz. 270, ze zm.
46 B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006, s. 282.
47 Należy zauważyć, że problem regulacji prawnej pytań do Trybunału w przepisach polskich, 

można rozwiązać, opierając się na zasadzie bezpośredniego stosowania TFUE, w tym wypadku 
art. 267 TFUE. Takie stanowisko zaprezentowano przykładowo w: J. Skrzydło, Konieczne zmiany 
w prawie polskim w perspektywie współpracy sądów polskich z Trybunałem Wspólnot, „Państwo 
i Prawo” 1996, z. 8, s. 91. Odmienną koncepcję zaprezentowano w: C. Mik, Zasady ustrojowe 
prawa wspólnotowego a polski porządek konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 1998, z. 1, s. 36–37.

48 O przykładowych przyczynach odroczenia rozprawy w: B. Dauter, B. Gruszczyński, 
A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu…, s. 240–241.

49 Tekst Statutu TSUE dostępny pod adresem: http://curia.europa.eu/en/instit/txtdocfr/txtse-
nvigueur/statut.pdf.



364 RAFAŁ STANKIEWICZ

szenie postępowania może nastąpić na podstawie art. 124 § 1 ust. 5 oraz art. 125 
§ 1 ust. 1 p.p.s.a. Pierwszy przypadek dotyczy obligatoryjnego zawieszenia postę-
powania z urzędu, drugi zaś fakultatywnego50. 

Niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej do wniesienia pytania do 
Trybunału – w związku z tym, że zadanie pytania prejudycjalnego następuje 
poprzez wydanie postanowienia – stronie przysługuje zażalenie do NSA na pod-
stawie art. 194 § 1 ust. 3 p.p.s.a. Formalnym warunkiem będzie wniesienie zaża-
lenia w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia, które będzie czyniło 
zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Strona powinna rów-
nież umotywować zażalenie. Analogicznego mechanizmu nie ma w stosunku do 
zawieszenia postępowania przed NSA.

Stronie będzie przysługiwała możliwość wniesienia odwołania od orzeczenia 
wojewódzkiego sądu administracyjnego, wydanego, jej zdaniem, bez uwzględ-
nienia odpowiednich norm prawa unijnego51. Możliwości tej strona nie ma, gdy 
z pytaniem zwróci się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trybunał przewi-
duje w tej kwestii wyłączność procedury krajowej. 

6. RODZAJE PYTAŃ PREJUDYCJALNYCH

W świetle art. 267 TFUE należy wyodrębnić dwa typy pytań prejudycjal-
nych: 1) pytanie o wykładnię prawa europejskiego i 2) pytanie o jego ważność. 
W pierwszym przypadku, sądy krajowe nie powinny jednak zadawać pytań 
Trybunałowi, jeżeli przepis prawa unijnego jest wystarczająco jasny, precyzyjny 
i jego zastosowanie nie budzi wątpliwości (doktryna acte claire) oraz, gdy TSUE 
wydał już wcześniej orzeczenie w sprawie wykładni danego przepisu prawa, które 
ma zastosowanie także w późniejszych przypadkach (doktryna acte éclairé).

W wyroku z dnia 6 października 1982 r. Srl CILFIT i Lanificio di Gavardo 
SpA przeciwko Ministrowi Zdrowia52 Trybunał stworzył tzw. formułę CILFIT 
zakładającą, obok dwóch wyżej wymienionych doktryn, że sądy krajowe nie 
muszą kierować pytań prejudycjalnych także w przypadku, gdy dana kwestia nie 
jest istotna dla rozstrzygnięcia sporu. W sytuacji, gdy przed sądem krajowym 
pojawi się zagadnienie dotyczące ważności aktu prawa UE, sąd krajowy może 
jedynie potwierdzić jego ważność. Zgodnie z orzeczeniem TSUE z dnia 22 paź-

50 Na przykład Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 lutego 2007 r. 
(sygn. akt IFZ 66/07) uznał, że postępowanie sądowe w rozumieniu art. 125 § 1 ust. 1 p.p.s.a. 
obejmuje również postępowanie przed unijnym organem sądowym.

51 K. Scheuring, Orzeczenie w trybie prejudycjalnym, praktyczne rozważania na podstawie 
art. 234 TWE, [w:] Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem 
prawa polskiego, red. D. Kornobis-Romanowska, Warszawa 2004, s. 127.

52 Sprawa 283/81, Legalis.
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dziernika 1987 r. w orzeczeniu w sprawie Foto-Frost przeciwko Hauptzollamt 
Lübeck-Ost.53 sądy krajowe nie mogą natomiast samodzielnie orzekać o nieważ-
ności aktu prawa UE (tzw. doktryna Foto-Frost). W tej materii kompetentnym 
jest wyłącznie TSUE, któremu można przedstawić pytanie prejudycjalne.

7. SKUTKI ORZECZENIA TSUE

Orzeczenie Trybunału jest prawnie wiążące dla sądu, który zwrócił się 
z pytaniem prejudycjalnym54. Wobec powyższego sąd przy wydawaniu orze-
czenia w sprawie przed nim zawisłej musi zastosować przepis prawa wspólno-
towego w znaczeniu ustalonym przez ETS lub nie zastosować przepisu prawa 
wspólnotowego uznanego za nieobowiązujący. W orzecznictwie uznano również, 
że orzeczenie wiąże inne sądy państw członkowskich, które rozpoznają sprawę 
w postępowaniu, w którym przedstawiono pytanie prawne55. 

Problematyczna jest za to koncepcja erga omnes orzeczenia TSUE. W przy-
woływanej już sprawie SpA Trybunał stwierdził, że wyrok uznający akt prawa 
pochodnego za nieważny, wiąże również inne sądy, nie pozbawiając tych orga-
nów możliwości zadania pytania prawnego w tej kwestii. W przypadku uzna-
nia ważności danego aktu wspólnotowego orzeczenie to wiąże tylko w ramach 
danego postępowania. 

Niezależnie od przedstawionych wyżej zasad interpretacja dokonywana przez 
Trybunał jest powszechnie traktowana jako najbardziej autorytatywne źródło 
ustalania kształtu i treści prawa Unii Europejskiej. Wobec powyższego należy 
uznać, że wyrok w sprawie będzie miał znaczenie w późniejszych orzeczeniach, 
czego wyraźnym przykładem jest doktryna acte éclairé.

Kolejnym zagadnieniem jest skutek czasowy orzeczenia. W orzeczeniu 
w sprawie Kühne i Hertz56 Trybunał przewidział możliwość nadzwyczajnego 
wznowienia postępowania administracyjnego wskutek wydania późniejszego 
orzeczenia stwierdzającego, że wykładnia zastosowana przez sąd krajowy ostat-
niej instancji, która doprowadziła do uprawomocnienia się decyzji administra-

53 Sprawa 314/85, Legalis.
54 Wyrok Trybunału z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie 29/68, Milchkontor przeciwko 

Hauptzollamt Saarbrücken, European Court Reports 1969, s. 165; wyrok Trybunału z dnia 3 lu-
tego 1977 r. w sprawie 52/76, Ligi Benedetti przeciwko. Munari F.LLi.s.a.s., European Court Re-
ports 1977, s. 163.

55 Wyrok Trybunału z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie C-143/88 i C-92/89 Zuckerfabrik Sü-
derdithmarschen AG przeciwko Hauptzollamt Itzehoe, Zuckerfabrik Soest GmbH v. Hauptzollamt 
Paderborn, European Court Reports 1991, s. I-415.

56 Wyrok w sprawie C-453/00 Kühne & Heitz NV v. Productschap voor Pluimvee en Eiren., 
European Court Reports 2004.
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cyjnej, jest niezgodna z prawem unijnym. Organ administracyjny ma obowiązek 
dokonania kontroli ostatecznej decyzji administracyjnej, gdy zgodnie z prawem 
krajowym organ ten ma prawo wzruszyć przedmiotową decyzję, zaintereso-
wany zwrócił się do organu administracji bezpośrednio po powzięciu wiadomo-
ści o wyroku Trybunału, decyzja ta stała się ostateczna w wyniku orzeczenia 
sądu krajowego ostatniej instancji lub w świetle później wydanego wyroku ETS, 
orzeczenie zostało oparte na błędnej wykładni prawa wspólnotowego, dokonanej 
z pominięciem obowiązku skierowania do Trybunału pytania prejudycjalnego.

Warto zauważyć, że procedura ta nie została przewidziana dla sądów, ale 
warto wskazać kilka rozwiązań na gruncie prawa polskiego. Artykuł 145 § 1 pkt 5 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego57 
umożliwia wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, 
jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd 
odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji. Co istotne, wprost do orze-
czeń Trybunału, które wpływają na treść wydanej decyzji, odwołuje się art. 240 
§ 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa58. a. 

W zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi nie można doszu-
kiwać się rozwiązań w art. 273 § 2 p.p.s.a. ze względu na brak wymaganych 
przesłanek – wykrycie okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, 
mogących mieć wpływ na wynik sprawy, a które istniały przed zakończeniem 
sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe, trudno przesądzić o możliwości wznowie-
nia postępowania przed sądami administracyjnymi na podstawie nowych orze-
czeń Trybunału.

8. PODSUMOWANIE

Polskie sądy administracyjne dysponują ważnym mechanizmem w postępo-
waniu w sprawach zawisłych przed nimi. Zakres wykorzystania pytania preju-
dycjalnego nie jest jeszcze znaczący, ale w przyszłości może stanowić istotny 
instrument w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Należy zauważyć, że 
w p.p.s.a. brakuje bezpośredniego usytuowania tej instytucji, a stosuje się do niej, 
jak to wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także treści 
postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych, odpowiednio przepisy 
dotyczące pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Sądy słusznie, 
korzystając z prymatu prawa unijnego nad regulacjami krajowymi, uzupełniły 
zaniedbanie ustawodawcy.

57 Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071, ze zm.
58 Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, ze zm.
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Mając na uwadze linię orzeczniczą polskich sądów administracyjnych oraz 
głosy doktryny można przypuszczać, że pytania prejudycjalne staną się narzę-
dziem często wykorzystywanym do realizacji zasad rządzących prawem unij-
nym, a wyrok Trybunału z dnia 18 stycznia 2007 r.59 – początkiem nowego etapu 
rozwoju sądownictwa administracyjnego. Najczęściej podnoszonymi w polskich 
pytaniach prejudycjalnych były kwestie związane z interpretacją przepisów 
prawa podatkowego (ponad 30 wniosków).

PRELIMINARY QUESTIONS AND POLISH ADMINISTRATIVE 
COURTS

Summary

Since 1 may 2004 Poland was obligated to adopt rules of the European Union law 
(acquis communautaire). Domestic courts must apply appropriate regulations two 
different legal orders . Cooperation with European Court of Justice (ECJ) could be the 
best solution to achievement accordance of treaties obligations and national law. One 
of the most popular method, provided for article 234 Treaty establishing the European 
Community, are preliminary questions.

In according with european jurisdiction, polish administrative courts could use 
this mechanism to adjudicate . In many situations courts have to refer to the ECJ for 
a preliminary ruling a question on the interpretation european union law. On the other 
hand some cases should be decided by domestic jurisdiction, but even than ECJ is 
obligated to present his point of view.

Although litigant party could not influence on court he can use regulations provided 
by domestic legal procedure, for example he can lodge a complaint against suspension of 
legal proceedings. Put preliminary questions into practice shows how consequences will 
bear a parties europeanization domestic law.

BIBLIOGRAFIA

Dauses M. A., Das Vorabentscheidung nach Artikel 177 EG-Vertrag, München 1995
Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2006

59 Wyrok Trybunału z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05, Maciej Brzeziński prze-
ciwko Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, European Court Reports 2007, s. I-00513.



368 RAFAŁ STANKIEWICZ

Domańska A., Wystąpienie sądu krajowego z pytaniem prejudycjalnym w sprawach ad-
ministracyjnych, [w:] Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich, red. M. Wąsek-Wiaderek, E. Wojtaszek-Mik, Warszawa 2007

Korniłowicz M., Orzeczenia prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Euro-
pejskich, [w:] Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. 
M. Perkowski, Warszawa 2003

Mik C., Zasady ustrojowe prawa wspólnotowego a polski porządek konstytucyjny, „Pań-
stwo i Prawo” 1998, z. 1

Piontek E., Doktryna acte clair a interpretacja i stosowanie prawa wspólnotowego 
w państwach Unii Europejskiej, [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. 
E. Piontek, Warszawa 2003

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, red. R. Hauser, M. Wierzbow-
ski, Warszawa 2015

Scheuring K., Orzeczenie w trybie prejudycjalnym, praktyczne rozważania na podsta-
wie art. 234 TWE, [w:] Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym 
z uwzględnieniem prawa polskiego, red. D. Kornobis-Romanowska, Warszawa 2004

Skrzydło J., Konieczne zmiany w prawie polskim w perspektywie współpracy sądów pol-
skich z Trybunałem Wspólnot, „Państwo i Prawo” 1996, z. 8

Stefanicki R., Procedura orzeczenia wstępnego w służbie jednolitej wykładni prawa 
wspólnotowego (w trybie art. 234 Traktatu), „Przegląd Sądowy” 2004, nr 2

Szacki W., Doktryna acte clair a interpretacja i stosowanie prawa wspólnotowego 
w państwach Unii Europejskiej, [w:] Szkice z prawa Unii Europejskiej, t. I: Prawo 
instytucjonalne, red. E. Piontek, A. Zawidzka, Kraków 2003

Taborowski M., Pojęcie „sąd” lub „trybunał” w rozumieniu art. 234/177 Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską, [w:] Szkice z prawa Unii Europejskiej, t. I: Pra-
wo instytucjonalne, red. E. Piontek, A. Zawidzka, Kraków 2003

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. III, red. A. Wróbel, Warszawa 
2012

Wojtaszek-Mik E., Funkcja instytucji pytań prejudycjalnych, [w:] Pytanie prejudycjal-
ne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, red. M. Wąsek-Wiaderek, 
E. Wojtaszek-Mik, Warszawa 2007

Wróbel A., pytania prawne sądów państw członkowskich do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (Sądu Pierwszej Instancji), [w:] Stosowanie prawa Unii Europej-
skiej przez sądy, red. A. Wróbel, Kraków 2005

Orzecznictwo
Wyrok Trybunału z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie 29/68, Milchkontor przeciwko 

Hauptzollamt Saarbrücken, European Court Reports 1969, s. 165
Wyrok Trybunału z dnia 16 czerwca 1970 r. w sprawie 31/68, SA Chanel przeciwko Ce-

pelia Handelsmaatschappij NV, European Court Reports 1970, s. 404
Wyrok Trybunału z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie C-143/88 i C-92/89 Zuckerfabrik 

Süderdithmarschen AG przeciwko Hauptzollamt Itzehoe, Zuckerfabrik Soest GmbH 
v. Hauptzollamt Paderborn, European Court Reports 1991, s. I-415

Wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 1994 r. w sprawie 6/64, Costa przeciwko Ente Naziona-
le Energia Elettrica, European Court Reports 1964



 PyTANIA PREJUDyCJALNE DO TRyBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI... 369

Wyrok Trybunału z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie 44/65 Hessische Knappschaft prze-
ciwko Maison Singer et Fils, European Court Reports 1965, s. 00965

Wyrok Trybunału z dnia 3 lutego 1977 r. w sprawie 52/76, Ligi Benedetti przeciwko. 
Munari F.LLi.s.a.s., European Court Reports 1977, s. 163

Wyrok Trybunału z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie C-186/90, Giacomo Durighello prze-
ciwko Instituto Nazionale Della Providenza Sociale, European Court Reports 1991, 
s. I-5773

Wyrok Trybunału w połączonych sprawach 28-30/62, Da Costa en Schaake NV, Jacob 
Meijer NV, Hoechst-Holland przeciwko Netherlands Inland Revenue Administration, 
European Court Reports 1963

Wyrok Trybunału z dnia 16 stycznia 1973 r. w sprawie 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf 
przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, European Court 
Reports 1974, s. 00033

Wyrok Trybunału w sprawie 283/81 Srl CILFIT and Lanficio di Gavardo SpA v. Ministry 
of Health, European Court Reports 1982, s. 3415

Wyrok Trybunału w sprawie 126/80, Maria Salonia przeciwko Giorgio Poidomani and 
Francesca Goglio, European Court Reports 1981, s. 1563

Wyrok Trybunału z dnia 22 października 1987 r. w sprawie 314/85, Foto-Frost przeciwko 
Hauptzollamt Labeck Ost, European Court Reports 1987

Wyrok Trybunału z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie C-24/92, Pierre Corbiau przeciwko 
Administration des Contributions, European Court Reports 1993, s. I-1277

Wyrok Trybunału z dnia 20 października 1993 r. w sprawie C-10/92, Maurizio Baloc-
chi przeciwko Ministero delle Finanze dello Stato, European Court Reports 1993, 
s. I-5105

Wyrok Trybunału z dnia 19 października 1995 r. w sprawie C-111/94, Job Centre Coop. 
ARL, European Court Reports 1995, s. I-3361

WyrokTrybunału z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie C-407/98, Katarina Abrahamsson 
and Leif Andersson przeciwko Elisabet Fogelqvist, European Court Reports 2000, 
s. I-5539

Wyrok Trybunału z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie C-110/98 do C-147/98 Gabalfrisa SL 
i inni przeciwko Agenda Estatal de Administration, European Court Reports 2000, 
s. I-01157

Wyrok Trybunału z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie C-17/00, Dorsch Consult Inge-
nieurgesellschaft mbH v. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, European Court Re-
ports 1997, s. I-4961

Wyrok Trybunału z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie C-17/00, F. de Coster przeciwko 
College des Bourgmestre et Echevins de Watermael-Boitsfort, European Court Re-
ports 2001, s. I-09445

Wyrok Trybunału z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C-224/01, Gerhard Köbler prze-
ciwko Republik Österreich, European Court Reports 2003, s. I-10239

Wyrok Trybunału w sprawie C-453/00 Kühne & Heitz NV v. Productschap voor Plu-
imvee en Eiren., European Court Reports 2004

Wyrok Trybunału z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie C-313/05, Maciej Brzeziński prze-
ciwko Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, European Court Reports 2007, s. I-00513



370 RAFAŁ STANKIEWICZ

KEYWORDS

Supreme Administrative Court, preliminary rulings, Court of Justice of European 
Union

SŁOWA KLUCZOWE

Naczelny Sąd Administracyjny, pytania prejudycjalne, Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej 



STUDIA IURIDICA LXVI

Małgorzata Szadkowska
Uniwersytet Warszawski 

CHARAKTER PRAWNY ORAZ NATURA UPRAWNIENIA 
DO REKOMPENSATY ORAZ WCZEŚNIEJSZYCH FORM 

ROZLICZEŃ ZA MIENIE ZABUŻAŃSKIE

Kwestia charakteru prawnego uprawnienia przysługującego zabużanom 
nadal budzi poważne wątpliwości, mimo że ustawa kompleksowo regulująca to 
zagadnienie obowiązuje już od kilku lat. Nadal brakuje jednolitego stanowiska 
judykatury oraz orzecznictwa, które potwierdziłoby słuszność jednego z kilku 
proponowanych rozwiązań. 

W celu zrozumienia istoty uprawnienia do rekompensaty należy przede 
wszystkim wskazać podstawę rozwiązań prawnych, które prawo to statuowały. Za 
źródło uprawnień zabużańskich uważa się treść art. 3 ust. 6 tzw. układów repu-
blikańskich zawartych pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego 
a Rządami Białoruskiej, Ukraińskiej i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Ludo-
wej1. Przesunięcie wschodniej granicy państwa polskiego po zakończeniu II wojny 
światowej spowodowało masowe przesiedlenia ludności polskiej z tzw. Kresów 
Wschodnich. Układy republikańskie regulowały nie tylko sam proces ewakuacji 
obywateli polskich narodowości polskiej i żydowskiej z terenów republik socjali-
stycznych, ale również, co ważne, odnosiły się do kwestii majątków pozostawia-
nych na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Repatrianci mogli zabrać 
ze sobą jedynie określone ilości mienia ruchomego, nieruchomości pozostawały 
zaś w zarządzie republik socjalistycznych. Państwo polskie zostało dodatkowo 
zobligowane do zwrócenia osobom ewakuowanym z byłego terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej równowartość pozostawionego mienia według oceny ubezpie-
czeniowej zgodnie z ustawami obowiązującymi w państwie polskim.

1 Układ z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy PKWN a Rządem Białoruskiej Socjalistycz-
nej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium Białoruskiej Socja-
listycznej Republiki Rad i ludności białoruskiej z terytorium Polski; układ z dnia 9 września 
1944 r. pomiędzy PKWN a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewaku-
acji obywateli polskich z terytorium Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad i ludności ukra-
ińskiej z terytorium Polski oraz układ z dnia 22 września 1944 r. pomiędzy PKWN a Rządem 
Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium 
Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad i ludności litewskiej z terytorium Polski.
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Należy jednak zauważyć, że zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i Sąd 
Najwyższy2 stoją na stanowisku, że układy republikańskie nie stanowią bezpo-
średniej podstawy prawnej do rozliczeń z tytułu pozostawienia przez obywateli 
polskich mienia na terytorium, z którego zostali ewakuowani. Stanowiły one 
jednak publiczne zobowiązanie państwa polskiego do podjęcia stosownych roz-
wiązań legislacyjnych oraz administracyjnych niezbędnych do rozwiązania kwe-
stii udzielenia pomocy osobom, które w wyniku przesiedlenia utraciły dorobek 
całego życia. 

W wyroku z dnia 19 grudnia 2002 r., sygn. akt K 33/02 Trybunał Konsty-
tucyjny dokonał szczegółowej analizy charakteru prawnego układów republi-
kańskich. Zwrócono uwagę na poważne wątpliwości co do przeprowadzenia 
prawidłowej procedury ratyfikacyjnej poszczególnych umów, ze względu na 
to, że brakuje dowodów potwierdzających ich ratyfikację przez Krajową Radę 
Narodową będącą ówczesnym organem ustawodawczym. Bezsporne jest także, 
iż żadna z umów nie została ogłoszona w Dzienniku Ustaw, zatem nie mogły one 
stanowić części krajowego porządku prawnego i w konsekwencji nie mogą być 
bezpośrednio stosowane.

Warto jednak zaznaczyć, że na mocy umowy z dnia 21 lipca 1952 r. zawartej 
pomiędzy Rządem RP a Rządami ZSRR, Ukraińskiej SSR, Białoruskiej SSR 
i Litewskiej SSR o wzajemnych rozliczeniach, wynikłych w związku z ewaku-
acją ludności i delimitacją polsko-radzieckiej granicy państwowej3, uznano, że 
wzajemne rozliczenia wynikające z układów republikańskich zostały całkowicie 
rozliczone. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że roszczenia z tytułu pozostawionego 
mienia nie powinny być już przedmiotem zobowiązań międzynarodowych.

Państwo polskie stanęło zatem przed problemem stworzenia odpowiednich 
regulacji określających tryb oraz zakres dochodzenia rekompensaty za mienie 
pozostawione na tzw. Kresach Wschodnich. Pierwszym takim aktem prawnym 
był dekret PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej4, 
który w art. 16 wskazywał, że obywatele (rolnicy), którzy niezależnie od swojej 
woli znaleźli się poza granicami kraju, oraz żołnierze Wojska Polskiego, których 
rodziny pozostały poza granicami kraju, będą uwzględnieni przy rozdziale ziemi 
po powrocie na obecne terytorium państwa.

W sposób bardziej szczegółowy odniesiono się do pomocy osobom ewaku-
owanym w dekrecie z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na 

2 Uchwała SN z 17 października 1991 r., III CZP 99/91, OSN CP 1992, nr 4, poz. 61; uchwała 
SN z 21 listopada 2003 r., ICK 323/02, OSN IC 2004 nr 6, poz. 90; wyrok z 19 grudnia 2002 r., 
K 33/02, OTK-A Zb.Urz. 2002, nr 7, poz. 97.

3 Umowa z dnia 21 lipca 1952 r. zawarta pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a rządami Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Ukraińskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej, Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Litewskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej o wzajemnych rozliczeniach, wynikłych w związku z ewakuacją ludności 
i delimitacją polsko-radzieckiej granicy państwowej.

4 Dz.U. z 1945 r., nr 3, poz. 13, ze zm.
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obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska5. W art. 23 
przyjęto, że osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w dniu 1 września 
1939 r. utraciły swoje gospodarstwa rolne położone na byłych terenach Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przy spełnieniu kilku dodatkowych wymogów, zarachowuje 
się wartość pozostawionego mienia na pokrycie ceny nabycia gospodarstwa lub 
działki na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podobne rozwiązanie zaproponowano w art. 7 i 9 dekretu z dnia 6 grudnia 
1946 r. o przekazaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem 
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska6 oraz art. 5 i 14 dekretu z dnia 10 
grudnia 1952 r. o odstąpieniu przez Państwo nierolniczego mienia na cele miesz-
kaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnego domów jednorodzinnych7.

Dopiero rozdział 3 dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i ure-
gulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym8, 
wprowadził ustawowe zwolnienie repatriantów z ceny nabycia nieruchomości 
od uiszczenia ceny nabycia nadanych im nieruchomości państwowych, które 
w sytuacji śmierci repatrianta przysługiwało kolejno pozostającemu przy życiu 
małżonkowi, a następnie każdemu ze zstępnych w linii prostej w części odpowia-
dającej jego udziałowi w spadku. Ustawodawca w sposób odmienny potraktował 
uprawnienie repatrianta, przyjmując, że zrekompensowanie utraty pozostawio-
nego mienia nastąpi nie poprzez zaliczenie wartości utraconych nieruchomości 
na poczet ceny nabycia nowej nieruchomości, lecz poprzez całkowite zwolnienie 
od obowiązku uiszczenia ceny nabycia. O zwolnieniu tym orzekał starosta w dro-
dze decyzji administracyjnej. 

W ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów miesz-
kalnych i działek budowlanych w art. 8 powrócono do pierwotnej koncepcji przy-
znawania repatriantom ekwiwalentu w formie zaliczenia wartości utraconego 
mienia nieruchomego na poczet ceny za nieruchomości sprzedawanych przez 
Państwo. Następnie konsekwentnie korzystano z konstrukcji uprawnienia do zali-
czenia zarówno w art. 17 b (później 17) ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospo-
darce terenami w miastach i osiedlach9, jak też w art. 88 (później 81) ustawy 
z dnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości10. 

Poważną zmianę odnośnie do powyższych regulacji wprowadziła ustawa 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami11, w której art. 212 
ust. 1 pomija obowiązek nabycia konkretnie oznaczonej nieruchomości państwo-
wej przez osobę realizującą prawo do zaliczenia.

 5 Dz.U. nr 49, poz. 279, ze zm.
 6 Dz.U. nr 71, poz. 389.
 7 Dz.U. nr 49, poz. 326.
 8 Dz.U. z 1959 r., nr 14, poz. 78, ze zm.
 9 Dz.U. z 1969 r., nr 22, poz. 159, ze zm.
10 Dz.U. z 1991 r., nr 30, poz. 171, ze zm.
11 Dz.U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603.
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Z analizy przywołanych powyżej aktów prawnych wynika, że w okresie po II 
wojnie światowej jedyną przyjętą przez polskiego ustawodawcę formą rekompen-
saty repatriantom za nieruchomości pozostawione na Kresach Wschodnich było 
tzw. prawo zaliczenia oparte na możliwości zaliczenia wartości tegoż mienia na 
poczet kupna nieruchomości lub na poczet opłat z tytułu dzierżawy lub użytko-
wania wieczystego nieruchomości państwowych. 

W dniu 12 grudnia 2003 r. uchwalono ustawę o zaliczeniu na poczet ceny 
sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 
Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami 
państwa polskiego12. Akt ten po raz pierwszy kompleksowo regulował kwe-
stię realizacji roszczeń zabużańskich. Przyjęta regulacja wprowadziła jednak 
poważne ograniczenia w zakresie realizacji uprawnienia rekompensacyjnego. 
Zgodnie z ustawą prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskiego przysługiwało właścicielom tych 
nieruchomości, którzy zamieszkiwali w dniu 1 września 1939 r. na tzw. Kre-
sach Wschodnich, byli w tym dniu obywatelami polskimi i opuścili te tereny 
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. Uprawnienie przysługiwało wyłącznie 
polskim obywatelom, którzy zamieszkiwali na stałe w Rzeczypospolitej Pol-
skiej co najmniej od dnia wejścia w życie ustawy. W razie śmierci właściciela 
nieruchomości prawo zaliczenia przysługiwało łącznie wszystkim spadkobier-
com, posiadającym polskie obywatelstwo i mającym stałe miejsce zamieszkania 
w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia wejścia w życie ustawy, albo 
jednemu z nich, wskazanemu przez pozostałych spadkobierców. Poza tym przy-
padkiem ustawa stanowiła także, że prawo do zaliczenia jest niezbywalne.

Istotnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawodawcę była okolicz-
ność, że prawo do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości nie przysłu-
giwało osobie, która na podstawie wcześniejszych przepisów nabyła na własność 
albo w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Powyższe ogra-
niczenia dopełniał art. 3 ust. 2, zgodnie z którym zaliczenie wartości nierucho-
mości miało być dokonywane w wysokości 15% wartości tych nieruchomości, 
przy czym wysokość zaliczonej kwoty nie mogła przewyższać 50 tys. zł. Prawo 
do zaliczenia miał potwierdzać w drodze decyzji właściwy dla miejsca zamiesz-
kania wnioskodawcy wojewoda, wniosek zaś osoby ubiegającej się o potwierdze-
nie tego prawa miał być złożony do dnia 31 grudnia 2005 r. Ostatecznie znaczna 
część ustawy została uznana za niekonstytucyjną (por. wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r., sygn. akt K 2/04).

Ostateczną realizację roszczeń zabużańskich ma zapewnić obecnie obowią-
zująca ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol-

12 Dz.U. z 2004 r., nr 6, poz. 39.
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skiej13. Na podstawie art. 2 ustawy zabużańskiej prawo do rekompensaty przy-
sługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, który był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem 
polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium państwa polskiego 
w rozumieniu ówcześnie obowiązujących przepisów prawa oraz opuścił byłe 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wybuchem II wojny światowej 
lub z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić, a także posiada obywatelstwo pol-
skie. W przypadku śmierci właściciela, uprawnienie przysługuje wszystkim jego 
spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych spadkobier-
ców, jeżeli posiadają oni obywatelstwo polskie. Wskazanie osoby uprawnionej do 
rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym 
notarialnie lub przed organem administracji publicznej, albo w polskiej placówce 
konsularnej. Potwierdzenie prawa do rekompensaty następuje w formie decyzji 
administracyjnej przez właściwego wojewodę, jest ono także niezbywalne.

Niezwykle istotną zmianą jest to, że jako alternatywę dla uprawnienia do 
zaliczania ustawa wprowadziła możliwość uzyskania za nieruchomości zabużań-
skie rekompensaty w formie pieniężnej. W rezultacie, zgodnie z art. 13 tej ustawy 
osoba uprawniona może otrzymać albo zaliczenie wartości nieruchomości pozo-
stawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet: ceny 
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ceny sprze-
daży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, opłat 
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz 
innych urządzeń lub lokali, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 
albo świadczenie pieniężne ze środków Funduszu Rekompensacyjnego, który jest 
państwowym funduszem celowym zarządzanym przez ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa.

Wprawdzie ustawa jako pierwszy akt prawny dotyczący mienia zabużań-
skiego umożliwia osobom uprawnionym realizację rekompensaty nie tylko 
poprzez zaliczenie wartości mienia pozostawionego, ale również w formie świad-
czenia pieniężnego, jednakże, jak wskazuje art. 13 ust. 2 wysokość zaliczenia 
wartości nieruchomości pozostawionych lub świadczenia pieniężnego wynosi 
tylko 20% wartości pozostawionych nieruchomości. Ograniczono zatem możli-
wość pełnej kompensacji wartości mienia pozostawionego.

W uzasadnieniu do projektu obecnie obowiązującej ustawy ustawodawca 
wyraźnie zaznaczył, że prawo do rekompensaty jest świadczeniem ex gratia, 
uwzględniającym możliwości płatnicze państwa polskiego oraz zasady demokra-
tycznego państwa prawa, będącego dobrem wspólnym wszystkich obywateli14. 

13 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1090.
14 Druk sejmowy nr 3793/IV kadencji.
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Stanowisko to zostało również powtórzone w uzasadnieniu do projektu ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz.U. 2014, poz. 195)15, mającej na celu dostosowanie systemu prawa 
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. (sygn. akt 
SK 11/12), który stwierdził niezgodność art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim uzależnia 
prawo do rekompensaty od zamieszkiwania w dacie 1 września 1939 r. na byłym 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji.

Ustawodawca wyraźnie podkreślił, że zarówno przed wejściem w życie 
ustawy rekompensacyjnej, jak i na gruncie obecnych przepisów uprawnienia 
zabużan były poddane reżimowi publicznoprawnemu, co przejawia się przede 
wszystkim w tym, że uprawnienia te muszą zostać potwierdzone na drodze admi-
nistracyjnej i nie mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami prawa pry-
watnego. Ich natura pociąga za sobą także możliwość wprowadzania ograniczeń, 
m.in. ze względu na interes publiczny i barierę zdolności realizacyjnych państwa, 
będącego – stosownie do art. 1 Konstytucji – dobrem wspólnym. Zachodzi przy 
tym również potrzeba dynamicznego ujmowania powinności kompensacyjnych 
w miarę upływu czasu, głównie ze względu na wspomniany już, a przeważający 
w tym zakresie, element socjalny (pomocy dla obywateli przesiedlonych).

Orzecznictwo i doktryna nie są jednolite co do oceny natury zarówno prawa 
do rekompensaty, jak i jego wcześniejszej formy, czyli prawa zaliczania. Zaryso-
wały się różne koncepcje, na co zwrócił uwagę R. Trzaskowski, wskazując, że na 
przestrzeni lat postulowano, iż uprawnienie to:

– nie jest prawem podmiotowym, a jedynie wyznaczoną przez ustawę możli-
wością (sytuacją prawną) dotyczącą reguł postępowania w przypadku zaistnienia 
określonych okoliczności;

– jest ekspektatywą prawa własności; 
– jest szczególnym uprawnieniem o charakterze administracyjnym (publicz-

noprawnym) lub też 
– jest to sui generis prawo majątkowe o charakterze cywilnoprawnym16.

Koncepcje te pozyskały swoich zwolenników nie tylko wśród przedstawicieli 
doktryny, ale znalazły swoje odzwierciedlenie także w orzecznictwie sądowym. 
W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 1974 r.17 skład orzekający przy-

15 Druk sejmowy nr 1685/VII kadencji.
16 K. Zaradkiewicz, Rozwój ustawodawstwa polskiego dotyczącego ekwiwalentu za „mienie 

zabużańskie”, [w:] J. Sadomski, R. Trzaskowski, K. Zaradkiewicz, „Mienie zabużańskie” jako 
otwarta kwestia majątkowa w prawie polskim, Warszawa 2002, s. 21.

17 Orzeczenie SN z 1 lutego 1974 r., I CR 768/73, OSOPiKA 1975, nr 1, poz. 7.
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jął, że prawo do zaliczenia nie ma charakteru cywilnoprawnego, ponieważ gdy 
organ administracyjny nie zaliczy wartości mienia pozostawionego, nie można 
jego oświadczenia woli zastąpić sądowym orzeczeniem. Sąd stanął również na 
stanowisku, że uprawnienie to nie stwarzało po stronie osoby uprawnionej rosz-
czenia cywilnoprawnego w stosunku do Skarbu Państwa. Nie posiada też cech 
wierzytelności. Ponadto w kwestii dziedziczenia prawa Sąd przyjął, że wchodzi 
ono do spadku jako swoista sytuacja prawna, gdyż jego realizacja przez spadko-
bierców zależy od dalszych zdarzeń18. Należy także zwrócić uwagę, że w uchwale 
podjętej w składzie siedmiu sędziów SN z dnia 22 czerwca 1989 r.19 uznano, że 
uprawnienie to ma charakter majątkowy. Stanowisko, że uprawnienia zabużań-
skiego można dochodzić wyłącznie na drodze administracyjnoprawnej zostało 
podtrzymane również w latach późniejszych. Po raz kolejny potwierdzono, że 
prawa zaliczenia nie można uznać za przenoszalne cywilne prawo podmiotowe, 
gdyż nie występuje w ramach określonego stosunku cywilnoprawnego. Należy 
zatem przyjąć, że ma charakter publicznoprawny, co zostało potwierdzone też 
w uchwale SN z dnia 4 lutego 1993 r., II AZP 39/92 (OSNCP 1993, nr 8–9, 
poz. 128) oraz uchwale z dnia 7 czerwca 1994 r., III CZP 77/94 (OSNCP 1994, 
nr 12, poz. 239). 

W zupełnie odmienny sposób wypowiedział się natomiast Naczelny Sąd 
Administracyjny, który w wyroku z dnia 27 maja 1998 r., sygn. akt I SA 1915– 
–1917/9720 stwierdził, że zaliczenie mienia nieruchomego pozostawionego za gra-
nicą może nastąpić w formie umowy cywilnoprawnej, a w wyroku z dnia 20 
marca 2002 r., I SA 3228/0121 jednoznacznie potwierdził, że uprawnienie zabu-
żańskie ma charakter roszczenia cywilnoprawnego. 

Jednakże już na gruncie obecnie obowiązującej ustawy NSA w wyroku 
z dnia 4 grudnia 2013 r., I OSK 1210/1222, wskazał, że w pełni podziela pogląd, 
że źródłem nabycia uprawnień zabużańskich przez spadkobiercę nie są przepisy 
Kodeksu cywilnego, regulujące kwestię uprawnień zabużańskich. W związku 
z tym stanowisko stwierdzające dziedziczność tych uprawnień jest nietrafne. 
Dodatkowo w wyroku z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OSK 2907/1223, 
wypowiadając się o charakterze prawa do rekompensaty, stwierdził, że jest ono 
niewątpliwie prawem publicznym i do tego prawem ściśle związanym z osobą 
repatrianta. Oznacza to, że ubiegać się o nie może wyłącznie osoba, której według 

18 Uchwała SN z 10 października 1979 r., III CZP 63/79, OSNC 1980, nr 1, poz. 7.
19 Uchwała SN z 22 czerwca 1989 r., II CZP 32/89, OSNCP 1989, nr 12, poz. 187.
20 Wyrok NSA z 27 maja 1998 r., I SA 1915–1917/97, LEX nr 44526.
21 Wyrok NSA z 20 marca 2002 r., I SA 3228/01, niepubl.
22 Wyrok NSA z 4 grudnia 2013 r., I OSK 1210/12; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-

c/34FF646712.
23 Wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r., I OSK 2907/12; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ 

0A7115B7CD.



378 MAŁGORZATA SZADKOWSKA

prawa administracyjnego takie uprawnienie może być przyznane w drodze decy-
zji na podstawie obowiązującej ustawy.

W kwestii charakteru prawa zaliczenia brakuje również jednolitego stanowi-
ska wśród przedstawicieli doktryny prawa. Jan Mojak wyraził pogląd, że brak 
podstaw do uznania, że uprawnienie przysługujące repatriantom jest prawem 
cywilnym, jest ono sui generis uprawnieniem majątkowym o charakterze admi-
nistracyjnoprawnym, publicznoprawnym zaś przed wydaniem stosownego aktu 
administracyjnego ma charakter iluzoryczny, praktycznie nie istnieje. Dopiero 
pozytywna decyzja administracyjna przyznaje uprawnienie repatriantowi oraz 
określa treść tego uprawnienia. Właściwy organ, wydając decyzję o zaliczeniu 
repatriantowi wartości mienia pozostawionego, działa w sposób władczy, reali-
zując tym samym publiczne funkcje państwa24. Jako roszczenie cywilnoprawne 
kwalifikuje prawo do zaliczenia J. Szachułowicz25. Roman Trzaskowski zauwa-
żył zaś, że prawo zaliczenia stanowi ustawowo gwarantowany środek umorzenia 
ściśle określonej kategorii zobowiązań pieniężnych. Środek ten stanowi zdaniem 
autora pewien rodzaj zapłaty, który można traktować jako swoisty pieniądz zabu-
żański. Autor nie przesądził jednak stanowczo, że prawo zaliczenia ma charakter 
cywilnoprawny26.

Ważne spostrzeżenia odnośnie do charakteru uprawnienia zabużańskiego 
zawiera orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Wielkiej Izby) 
z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie Broniewski przeciwko Polsce. Trybunał 
w Strasburgu uznał, że doszło do naruszenia przez Polskę art. 1 Protokołu nr 1 
do Konwencji Europejskiej Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przyj-
mując tym samym, że „prawo zaliczenia” stanowi „mienie” w rozumieniu Kon-
wencji. Wobec tego państwo polskie „winno, poprzez stosowne środki prawne 
oraz praktyki administracyjne, zapewnić realizację wymienionego wyżej prawa 
majątkowego w stosunku do pozostałych osób uprawnionych do ekwiwalentu za 
mienie zabużańskie, albo przyznać im w zamian równorzędne zadośćuczynienie, 
zgodnie z zasadami ochrony praw własnościowych wynikającymi z art. 1 Proto-
kołu nr 1”27. W orzeczeniu przyjęto również, że państwo polskie, co do zasady, 
miało prawo ograniczyć wysokość świadczenia w drodze ustawy i w interesie 
publicznym. Uznano, że gruntowne reformy i stan finansów mogły uzasadniać 
surowe ograniczenia rekompensat.

24 J. Mojak, Glosa do uchwały SN z dnia 22 czerwca 1989 r., III CZP 32/89, „Państwo i Pra-
wo” 1991, nr 1, s. 120.

25 J. Szachułowicz, Zalety i wady ustawy o gospodarce nieruchomościami, „Przegląd Sądo-
wy” 1999, nr 3, s. 7.

26 R. Trzaskowski, Charakter prawny możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mie-
nia zabużańskiego, [w:] J. Sadomski, R. Trzaskowski, K. Zaradkiewicz, „Mienie zabużańskie” 
jako otwarta kwestia majątkowa w prawie polskim, Warszawa 2002, s. 81–82.

27 Tekst wyroku z dnia 22 czerwca 2004 r. Broniewski v. Polska, nr skargi 31443/96 dostępny 
na stronie internetowej Ośrodka Informacji Rady Europy w Warszawie: http//www.radaeuropy.
org.pl.
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Problemem tym zajął się również Trybunał Konstytucyjny. W wyrokach 
z dnia 19 grudnia 2002 r., sygn. akt K 33/02, oraz z dnia 15 grudnia 2004 r., sygn. 
akt K 2/04, dotyczących wcześniejszych form roszczeń za mienie zabużańskie 
wyraźnie stanął na stanowisku, że prawo zaliczenia wartości mienia pozostawio-
nego na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter szczególny 
jako prawo majątkowe o charakterze publicznoprawnym. Stanowi ono, zdaniem 
Trybunału Konstytucyjnego, swoisty surogat prawa własności, nie zaś – jak pod-
noszą niektórzy – wyłącznie ekspektatywę prawa. Ponadto ma ono, co zostało 
wyraźnie podkreślone, charakter zdecydowanie pomocowy (socjalny). Publicz-
noprawny charakter prawa zaliczenia należy rozumieć w taki sposób, że rodzi 
ono roszczenia jedynie w relacjach osób uprawnionych wyłącznie z organami 
władzy państwowej, a nie z osobami fizycznymi bądź prawnymi. 

Prawny charakter uprawnienia rekompensacyjnego przysługującego oso-
bom objętym układami republikańskimi podsumował Trybunał Konstytucyjny, 
stwierdzając, że kompensacja przez państwo polskie wartości pozostawionego 
mienia nie miała i nadal nie ma natury i cech odszkodowania (w znaczeniu cywil-
noprawnym) za mienie wywłaszczone de facto (lub bez podstawy prawnej), ale 
sui generis publicznoprawnej pomocy majątkowej dla polskich obywateli, któ-
rzy zostali ewakuowani na terytorium państwa polskiego w jego powojennych 
granicach28.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że konsekwencją takiej 
oceny prawnej prawa do rekompensaty jest objęcie go ochroną praw majątkowych 
na podstawie art. 64 ust. 1 i Konstytucji. Jednocześnie wskazano, że majątkowy 
charakter prawa nie oznacza braku możliwości ingerencji państwa w jego treść, 
nie jest ono absolutnie nienaruszalne. Ingerencja jest dopuszczalna ze względu 
na publicznoprawną oraz socjalną naturę prawa zaliczenia. Nie może ona jednak 
przekraczać granic ustanowionych dla ochrony prawa majątkowego. 

W wyroku z dnia 23 października 2012 r., SK 11/12, zapadłym na gruncie 
obecnie obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekom-
pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości na byłym terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na to, że prawo to ma 
również charakter odszkodowawczy. Podkreślono jednocześnie, że rekompensata 
nie jest odszkodowaniem za wywłaszczenie w rozumieniu art. 21 ust. 2 Konstytu-
cji. Pozbawienie obywateli polskich prawa własności nieruchomości położonych 
na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie było dokonane z inicjatywy 
i na rzecz państwa polskiego, lecz stanowi wynik narzuconych okoliczności geo-
politycznych. Samo uprawnienie jest zaś prawem pochodnym względem utraco-
nego prawa własności nieruchomości jedynie w takim sensie, że legitymowanie 
się tytułem prawnym nieruchomości stanowi jeden z koniecznych warunków 
potwierdzenia prawa do rekompensaty.

28 Wyrok TK z 15 grudnia 2004 r., K 2/04, OTK 2004, nr 11A, poz. 117.
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W ocenie składu orzekającego uprawnienie to zawiera jednak elementy 
odszkodowania w sensie cywilnoprawnym, głównie jako odszkodowanie za straty 
materialne (art. 415–417 k.c.) oraz zadośćuczynienie za straty niematerialne, 
krzywdę (art. 445 k.c.). Za poglądem o mieszanym (socjalno-odszkodowawczym) 
charakterze uprawnienia dla zabużan ma przemawiać przede wszystkim fakt, 
że uprawnienie to według TK ma charakter dziedziczny, na co wskazuje art. 3 
ust. 2 ustawy rekompensacyjnej, zgodnie z którym po śmierci właściciela mienia 
prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim spadkobiercom, albo niektórym 
z nich – wskazanym przez pozostałych spadkobierców spełniających przesłanki 
określone w art. 2 ust. 2 ustawy. Prawo o charakterze socjalnym powinno zaś 
co do zasady nie podlegać dziedziczeniu. Uprawnienie pozbawione jest również 
selektywności, podstawowej cechy świadczenia socjalnego, polegającej na przy-
znawaniu go w pierwszym rzędzie osobom najbardziej potrzebującym. Rekom-
pensaty zaś były przyznawane zawsze wszystkim zabużanom na jednakowych 
zasadach.

Ponadto argument o wyłącznie socjalnej roli rekompensaty przeznaczonej na 
zagospodarowanie repatriantów w nowej dla nich rzeczywistości stracił na zna-
czeniu ze względu na upływ czasu. Obecnie osoby ubiegające się o potwierdzenie 
tego prawa widzą w nim raczej (zdaniem składu orzekającego) aspekt odszkodo-
wawczy niż socjalny, gdyż nie nawiązuje ono zarówno do aktualnego poziomu 
dochodów osób uprawnionych, jak i ich sytuacji życiowej. Fakt, że przysługuje 
ono wszystkim spełniającym określone przesłanki w wysokości 20% wartości 
pozostawionego mienia, również wskazuje na to, że nie ma charakteru świadcze-
nia socjalnego. Za funkcją odszkodowawczą ma również przemawiać możliwość 
realizacji prawa do rekompensaty w formie pieniężnej. 

Podsumowując, można powiedzieć, że Trybunał przyjął, że „rekompensaty 
za mienie zabużańskie zawierają – obok elementu socjalnego – także element 
odszkodowania za utracone nieruchomości (choć nie w znaczeniu art. 21 ust. 2 
Konstytucji) oraz zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną nie tylko przez 
zmiany granic po II wojnie światowej, ale także przez okoliczności zawinione 
bezpośrednio przez państwo polskie – wieloletnią zwłokę z właściwym uregulo-
waniem tej kwestii przez państwo”29.

Ze stanowiskiem zawartym w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
23 października 2012 r., sygn. akt SK 11/12, nie zgodził się sędzia TK – Z. Cie-
ślak30, który w zdaniu odrębnym zgłoszonym do tego orzeczenia wskazał, że 
w jego ocenie prawo do rekompensaty (wcześniej prawo do zaliczenia) nie miało 
i nadal nie ma natury cech odszkodowania czy też zadośćuczynienia w znaczeniu 
cywilnoprawnym. Za administracyjnoprawnym charakterem uprawnienia prze-
mawia to, że potwierdzenia tego prawa dokonuje się w formie decyzji administra-

29 Wyrok TK z 23 października 2012 r., SK 11/12, Dz.U. z 2012 r., poz. 1195.
30 Zdanie odrębne do wyroku TK z 23 października 2012 r., SK 11/12, Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1195.
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cyjnej przez właściwego miejscowo wojewodę (art. 5 ust. 3 ustawy zabużańskiej). 
Ponadto brak niezbędnego elementu odszkodowania, jakim jest związek przy-
cznowo-skutkowy pomiędzy działaniem/zaniechaniem podmiotu a powstaniem 
szkody. Państwo polskie nie przejęło mienia pozostawionego przez jej obywateli 
na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani też nie przyczyniło się do 
powstania szkody po stronie obywateli, dlatego brak podstaw do przyjęcia, że 
jest zobowiązane do jej naprawienia. Autor nie zgodził się również z twierdze-
niem, że uprawnienie do rekompensaty ma charakter dziedziczny. W jego ocenie 
przepis art. 3 ust. 2 ustawy zabużańskiej nie przesądza o dziedziczeniu w sensie 
cywilnoprawnym, ale o tym, że w sytuacji śmierci właściciela mienia uprawnie-
nie to „przysługuje” jego spadkobiercom. Są to zatem dwie odrębne instytucje 
prawne. Ustawodawca zaś celowo określił tę sytuację jako przysługiwanie prawa, 
ze względu na to, że do chwili potwierdzenia uprawnienia stosowną decyzją nie 
występuje potencjalny przedmiot podlegający dziedziczeniu. Dodatkowo przyję-
cie, że z powodu upływu lat uprawnienie to w sposób naturalny utraciło charak-
ter socjalny, stanowi odejście od prawnomiędzynarodowych podstaw prawnych 
uprawnienia, a także w sposób nieuprawniony wypacza cel i funkcję przyjętych 
regulacji. Przyjęta regulacja stanowi formę realizacji dobra wspólnego, polega-
jącą na udzieleniu wsparcia swoim obywatelom.

Zatem analizując dotychczasowe próby oceny charakteru prawnego upraw-
nienia do rekompensaty oraz wcześniejszych form rozliczeń za mienie zabużań-
skie, należy stwierdzić, że brakuje jednolitego i ugruntowanego stanowiska w tej 
kwestii. Można spotkać opinie, że świadczenie to ma charakter mieszany. Element 
publicznoprawny wyraża się przede wszystkim w tym, że uprawnienie zabużań-
skie może być dochodzone w trybie administracyjnym, natomiast uwzględnianie 
podczas obliczania wysokości rekompensat wartości pozostawionej nierucho-
mości oraz możliwość dziedziczenia roszczeń przez spadkobierców zabużan 
stanowią element prywatnoprawny. Za uznaniem, że rekompensata w rzeczy-
wistości jest odszkodowaniem w sensie cywilnoprawnym, ma zaś przemawiać 
upływ czasu, który nie pozwala na przyjęcie, że jest „swego rodzaju pomocą 
na zagospodarowanie”. Warte uwagi są natomiast argumenty przemawiające za 
publicznoprawnym charakterem uprawnienia zabużańskiego, zgodnie z którymi 
wysokość rekompensaty na poziomie 20% wartości pozostawionego mienia nie 
spełnia warunków odszkodowania, a dodatkowo nie jest przyznawana wszystkim 
byłym właścicielom nieruchomości zabużańskich, lecz tylko osobom spełniają-
cym kwestionowaną przesłankę, co uniemożliwia uznanie jej za odszkodowa-
nie w znaczeniu prawa cywilnego. Zgodnie z tym stanowiskiem świadczenie to 
należałoby traktować jako pomocowe (obecnie o wymiarze w głównej mierze 
symbolicznym) oraz jako rodzaj pewnego „państwowego zadośćuczynienia” oso-
bom, które na skutek wojny utraciły swoje nieruchomości położone na obszarze 
Kresów Wschodnich. 
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THE LEGAL NATURE AND THE NATURE OF THE RIGHT TO 
COMPENSATION AND EARLIER FORMS OF SETTLEMENT FOR 

BUG RIVER PROPERTY

Summary

This article treats about legal nature of compensation right to which people evacuated 
from former territory of Poland after 2nd World War are entitled. By citing regulations 
defining forms of fulfilling repatriates claims, author indicates multiplicity of views and 
discrepancies in assessments of compensation right law nature, which in effect leads to 
lack of unified position on this matter by both representatives of doctrine and judicature. 
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CHARAKTER PRAWNY ZAKAZU KLUBOWEGO

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Prace legislacyjne nad Komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk 
nr 2857)1, a także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. 
(K 17/13, OTK-A 2014/5/53, LEX 1467160)2 skłaniają do poczynienia kilku uwag 
w odniesieniu do zakazu klubowego. 

Charakter prawny tej instytucji, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504, ze 
zm.) – zwanej dalej u.b.i.m., budzi wątpliwości co do swojej istoty3. Analiza norm 
prawnych nie udziela odpowiedzi na pytanie, czy jest to sankcja administracyjna, 
karna, a może instytucja prawa cywilnego. Również w piśmiennictwie brakuje 
w tej kwestii zgodności. Według jednych poglądów w zamyśle ustawodawcy 
miała ona być sankcją administracyjną. Przemawia za tym charakterystyczny 
dla prawa administracyjnego sposób regulacji przyjęty przez ustawodawcę4. 
Jarosław Majewski zakwalifikował opisany środek prawny jako quasi-sankcję 
administracyjną, podnosząc, że „nałożenie zakazu klubowego nie jest wynikiem 
naruszenia normy prawnej, lecz bliżej nieokreślonego aktu, którego treść dowol-
nie kształtuje organizator imprezy masowej”5. Zdaniem tego Autora, „zakaz 
klubowy w największym stopniu spełnia wymogi definicyjne sankcji admini-

1 Projekt po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dniu 26 listopada 2014 r. został skierowany 
do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Wewnętrznych. 

2 W wyroku tym Trybunał stwierdził, że art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bez-
pieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 611, 628 i 829), w części zawierającej słowa 
„regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej” jest niezgodny z art. 42 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3 Zob.: M. Warchoł, Konstytucyjne problemy bezpieczeństwa imprez masowych, „Przegląd 
Legislacyjny” 2012, nr 2, s. 35 i n. 

4 A. Bułat, „Klubowy zakaz stadionowy” – sankcja administracyjna czy środek penalny?, 
„Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9, s. 162. 

5 J. Majewski, Klubowy zakaz stadionowy – analiza regulacji ustawowej, „Przegląd Sądo-
wy” 2013, nr 3, s. 87. 



384 MARCIN WARCHOŁ

stracyjnej w prawie administracyjnym materialnym. Jest to bowiem wyrażona 
ustawowo dolegliwość skierowana do podmiotu uprawnionego lub zobowiąza-
nego na podstawie norm prawnych przynależnych do tej części prawa za narusze-
nie danej normy”6. W innym miejscu Autor ten podkreśla jednak, że „nie ulega 
wątpliwości, że zakaz klubowy ma charakter karny – za naruszenie określonych 
warunków podmiot uprawniony (organizator) nakłada karę na podmiot, który 
dopuszcza się naruszenia (osobę uczestniczącą w imprezie masowej)”7. Warto jed-
nak zwrócić uwagę również na stanowisko dalej idące, wyrażone przez A. Jani-
sławskiego i B. Kwiatkowskiego, według których zakaz klubowy ze względu 
na swój publicznoprawny charakter jest sankcją karnoadministracyjną, wywołu-
jącą skutki erga omnes, określając sferę praw i wolności danej osoby w zakresie 
dostępu do sportu8.

Zgodność stanowisk można jednak zaobserwować w orzecznictwie sądowo-
administracyjnym. Została ona zapoczątkowana postanowieniem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2012 r., I OSK 2220/12 (LEX 
nr 1219448), w którym przyznał on możliwość zaskarżenia orzeczenia o zaka-
zie klubowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego9. Zdaniem NSA, 
mimo że orzeczenie to nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postę-
powania administracyjnego, to jednak stanowi ono inny niż określone w pkt 1–3 
art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), akt z zakresu admini-
stracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepi-
sów prawa. 

Niestety powyższe stanowisko judykatury nie rozwiązało powyższych wąt-
pliwości i, można by rzec, że wręcz je pogłębiło. Należy co do niego zgłosić 
pewne zastrzeżenia. Akt administracyjny bowiem może być oparty jedynie na 
źródłach prawa publicznego. Prawo administracyjne stanowi przecież element 
powszechnie obowiązującego porządku prawnego10. W piśmiennictwie mówi się 
wprost o tzw. koncepcji zamkniętego systemu źródeł prawa administracyjnego, 
znajdującej swój wyraz w Konstytucji RP. Zatem jedynie akty prawa powszech-
nie obowiązującego stanowią źródła aktów administracyjnych. Ma to szczególne 
znaczenie ze względu na potrzebę zagwarantowania standardu legalności dzia-
łania organów administracji publicznej i zapewnienia kontroli tego działania. 
Z kolei legalność jest podstawowym wymogiem funkcjonowania administracji 
publicznej w państwie prawnym, a także – w zasadzie – jedynym kryterium 

 6 Ibidem, s. 87
 7 Ibidem, s. 85. 
 8 A. Janisławski, B. Kwiatkowski, Analiza krytyczna ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bez-

pieczeństwie imprez masowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, nr 1, s. 78.
 9 Por. też np.: postanowienie NSA z 12 września 2013 r., I OSK 1916/13. 
10 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 76.
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kontroli sądowej i kryterium nadzoru nad administracją11. Tymczasem pod-
stawę materialnoprawną wydania zakazu klubowego stanowi prawo prywatne, 
w postaci regulaminu obiektu lub imprezy masowej, wydawanego przez podmiot 
prywatny. 

2. ZAKAZ KLUBOWY JAKO INSTYTUCJA Z POGRANICZA 
DZIEDZIN PRAWA KARNEGO, ADMINISTRACYJNEGO 

I CYWILNEGO

Próbując udzielić odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie, warto naj-
pierw zanalizować zakaz klubowy z perspektywy prawa karnego. Pod wieloma 
względami przypomina on środek karny z art. 39 pkt 2c k.k., czyli zakaz wstępu 
na imprezę masową, który jest orzekany za przestępstwa oraz wykroczenia 
popełnione w związku z imprezą masową. Pomimo niewielkich różnic między 
obydwiema tymi instytucjami ich istota jest tożsama. Jest nią zaś odebranie danej 
jednostce prawnej możliwości uczestniczenia w meczu piłki nożnej. Ponadto 
zakres zastosowania art. 14 u.b.i.m. obejmuje każdą osobę fizyczną, która dopu-
ściła się naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. 
Według C. Kąkola: „Ukaranie zakazem klubowym nie musi być wyłącznie efek-
tem zachowania w czasie trwania meczu piłki nożnej. Do naruszenia regulaminu, 
o ile jest to w nim przewidziane, może dojść również w innych okolicznościach, 
przy czym muszą one dotyczyć obiektu (terenu), np. w czasie, gdy nie odbywa 
się mecz”12. Zakaz klubowy ma zatem charakter powszechny w tym sensie, że 
znajduje zastosowanie wobec każdej jednostki, a nie jedynie względem podmiotu 
odznaczającego się pewną szczególną cechą, jak to ma miejsce w sprawach dys-
cyplinarnych13. Ponadto zakaz klubowy nie jest powiązany tylko z określonym 
obiektem sportowym, na którym doszło do naruszenia regulaminu. Na skutek 
wejścia w życie w dniu 13 stycznia 2012 r. art. 1 pkt 7 lit. a noweli z dnia 31 sierp-
nia 2011 r., zasięg zakazu klubowego został znacznie rozszerzony. Z dodanego do 
art. 14 ust. 1a wynika, że zakaz klubowy dotyczy również kolejnych imprez maso-
wych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora, rozgrywanych poza 
siedzibą organizatora. W związku z art. 15 ust. 3 pkt 2 u.b.i.m. należy przyjąć, 
że każdy organizator ma obowiązek odmówić sprzedaży biletu wstępu na mecz 
piłki nożnej osobie ukaranej zakazem klubowym. Tym samym osoba ukarana za 
złamanie regulaminu na jednym stadionie traci prawo do udziału w imprezach 

11 Ibidem, s. 79.
12 C. Kąkol, Komentarz do art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, LEX 

nr 120665. 
13 Tak: A. Bułat, „Klubowy zakaz…, s. 164. 
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masowych – meczach piłki nożnej na wszystkich obiektach w kraju, a nie tylko 
na meczach rozgrywanych na obiekcie, którego regulamin naruszyła, czy nawet 
na spotkaniach z udziałem drużyny organizatora, który rzeczony zakaz klubowy 
nałożył14. Skutki nałożenia zakazu mają charakter erga omnes, a nie inter partes. 
Przyjmuje on zatem charakter publicznoprawny, na kształt sankcji karnoadmini-
stracyjnej15. 

W drugiej kolejności warto zastanowić się nad elementami prawa administra-
cyjnego w omawianej instytucji. Do nich należy bez wątpienia droga odwoław-
cza, przysługująca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak stwierdził 
to Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanym wyżej wyroku z dnia 2 paź-
dziernika 2012 r., I OSK 2220/12. Na inne elementy administracyjnoprawne 
wskazano w tym judykacie. Stąd też powtarzanie ich w niniejszym opracowaniu 
nie jest zasadne. 

Zachodzi wreszcie pytanie o relację zakazu klubowego do dziedziny prawa 
cywilnego. W tym miejscu należy wskazać na stanowisko Trybunału Konstytu-
cyjnego, który w wyroku z 20 maja 2014 r., K 17/13, wskazał, że relacje między 
uczestnikiem imprezy masowej a organizatorem powinny być oparte na zasa-
dach prawa cywilnego i podporządkowane koncepcji tzw. umów adhezyjnych, 
o których mowa w art. 384 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Umowy te są oparte na zasadzie swo-
body umów i wykorzystywane w stosunkach z tzw. odbiorcą masowym. Mate-
ria cywilistyczna w zakazie klubowym przejawia się w charakterze regulacji, na 
podstawie których jest on wydawany. Są nimi „regulaminy obiektu (terenu) lub 
regulaminy imprezy masowej” (art. 14 ust. 1 u.b.i.m.). Naruszenie regulaminu 
obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej stanowi podstawę ukarania 
zakazem klubowym. Regulaminem obiektu (terenu) są przepisy wydane przez 
właściciela, posiadacza, użytkownika obiektu lub terenu albo zarządzającego 
nim, zawierające zasady wstępu na teren lub obiekt, w tym osób małoletnich, 
zasady zachowania się osób obecnych w obiekcie lub na terenie i korzystania 
przez nie z obiektu lub terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także 
określające miejsca nieprzeznaczone dla publiczności (art. 3 pkt 10 u.b.i.m.). 
Brakuje natomiast definicji regulaminu imprezy masowej. Organizator został 
zobowiązany do opracowania i udostępnienia jego treści. Regulamin imprezy 
masowej zawiera warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej 
obecnych (zob. art. 6 ust. 3 u.b.i.m.). Z tych regulacji jasno wynika, że organiza-
tor w praktyce może dowolnie określić, jakiego rodzaju zachowania uzasadniają 
zastosowanie zakazu klubowego. Problemem może być dodatkowo to, że regu-
lamin nie podlega żadnej weryfikacji, tzn. zatwierdzeniu czy uzgodnieniu przez 
inny organ, np. odpowiedni polski związek sportowy czy podmiot zarządzający 

14 Por.: J. Majewski, Klubowy zakaz stadionowy…, s. 80. 
15 Ibidem, s. 81. 
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rozgrywkami. W praktyce wielu klubów regulaminy przewidują, że zastosowa-
nie zakazu może nastąpić nie tylko za zachowania będące przestępstwami albo 
wykroczeniami uregulowanymi w u.b.i.m., ale także za zachowania niepenalizo-
wane przez ustawę16. 

Jak podkreślił to Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 maja 2014 r. 
(K 17/13, OTK-A 2014/5/53, LEX 1467160) regulaminy te, jako zawierające posta-
nowienia będące uzupełnieniem znamion czynu wskazanego w tym przepisie, 
nie należą do źródeł prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 
Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem źródłami takimi są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz – na obszarze dzia-
łania organów, które je ustanowiły – akty prawa miejscowego. Ponadto regula-
miny te nie są publikowane w sposób powszechnie przyjęty dla publikacji aktów 
normatywnych. Trybunał zaznaczył także, że wskazanie w art. 3 pkt 10 i art. 6 
ust. 3 u.b.i.m. ogólnie zarysowanych elementów treści regulaminów nie wyłą-
cza znacznej swobody i arbitralności podmiotów zobowiązanych do ich opraco-
wania, a także do zamieszczania w nich innych postanowień, niemieszczących 
się w zakresie wskazanym w tych przepisach. Trybunał w tej sprawie podzielił 
stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że regulaminy wprowadzają ogra-
niczenia praw i wolności w zakresie większym, niż czyni to ustawa o bezpieczeń-
stwie imprez masowych.

W kontekście powyższych uwag Trybunału Konstytucyjnego warto podkre-
ślić, że ustawodawca niemiecki normy regulujące zakaz klubowy podporządko-
wał materii cywilistycznej. Stanowi on naruszenie obowiązku kontraktowego 
(Durchbrechung eines Kontrahierungszwangs)17. Spokój i porządek na stadio-
nie jest gwarantowany przez normy prawa miejscowego (Hausrecht). Organizator 
imprezy przy określaniu wymogów dla jej uczestników podlega cywilistycznemu 
obowiązkowi kontraktowemu. Co do zasady opiera się on na prawie deliktowym. 
Bezpodstawna odmowa sprzedaży biletu jest czynnością niedozwoloną (uner-
laubte Handlung). Zasady te opierają się w dużej mierze na orzecznictwie sądo-
wym, powstałym na gruncie § 826 BGB18. Mecz piłki nożnej, podobnie jak wizyta 
w muzeum, teatrze, stanowi istotne życiowo dobro publiczne („lebenswichtige 
Güter”)19. Stąd też wykluczenie z imprezy jej uczestnika przez organizatora nie 
jest poddane jego wyłącznej decyzji. Naruszenie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w czasie imprezy musi być tego rodzaju, aby uzasadniało wysokie 
podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Nie jest wystarczające jedynie 

16 C. Kąkol, Komentarz do art. 14… 
17 J. F. Orth, B. Schiffbauer, Die Rechtslage beim bundesweiten Stadionverbot, RW-Heft 

201, nr 2, s. 179. 
18 BGB (niem. Bürgerliches Gesetzbuch) – ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwalony 

w 1896 r., obowiązujący od 1 stycznia 1900 r. Zawiera zasadniczy zrąb przepisów niemieckiego 
prawa cywilnego. 

19 J. F. Orth, B. Schiffbauer, Die Rechtslage…, s. 180. 
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podejrzenie popełnienia tego czynu20. Dowolne wykluczenie uczestnika z imprezy 
jest bezprawne, stwierdził Federalny Sąd Najwyższy21. Zatem podstawa material-
noprawna zakazu klubowego sytuuje się na tym samym poziomie ustaleń, który 
jest konieczny do przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym22. 

3. WĄTPLIWOŚCI I PROBLEMY

Zakaz klubowy jest kolejną dolegliwością oprócz analizowanego przez TK 
w sprawie o sygn. akt K 17/13 przepisu art. 54 ust. 1 u.b.i.m., która może być sto-
sowana wobec uczestnika imprezy masowej nieprzestrzegającego postanowień 
regulaminów23. Jednakże ustawodawca nie określił żadnych przesłanek, na pod-
stawie których organizator imprezy może wymierzać zakaz stadionowy. Brakuje 
przy tym zarówno przesłanek proceduralnych (nie mają odpowiedniego zastoso-
wania unormowania postępowania administracyjnego, karnego czy cywilnego), 
jak i materialnoprawnych (wina, związek przyczynowy). 

Zasadnicze wątpliwości budzi w szczególności sposób uregulowania odwo-
łania od zakazu klubowego nałożonego przez klub Ekstraklasy. Określa go regu-
lamin wewnętrzny Ekstraklasy S.A. w sprawie postępowania odwoławczego od 
zastosowanego przez kluby Ekstraklasy zakazu klubowego wydany na podstawie 
art. 14 ust. 5 u.b.i.m., który nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego 
i w całości jest poddany dowolnemu uznaniu prywatnego podmiotu, jakim jest 
Ekstraklasa S.A. 

Oprócz wątpliwości proceduralnych, niejasne są również aspekty material-
noprawne wymierzania kary w formie zakazu klubowego. Zarówno bowiem 
art. 14 u.b.i.m., jak i żaden inny przepis nie precyzuje stopnia naruszenia regula-
minu, który umożliwiałby objęcie danej osoby opisywanym środkiem prawnym. 
„Ustawodawca nie rozróżnia, czy ma to być naruszenie zawinione, czy wprowa-
dzona została w pełni obiektywna odpowiedzialność sprawcy naruszenia. Wobec 

20 W piśmiennictwie podkreśla się, że zakaz stadionowy nie może opierać się jedynie na 
podejrzeniu popełnienia czynu (das verdachtsbegründete Stadionverbot lediglich auf einem An-
fangsverdacht beruht, ist es nach rechtstaatlichem Verständnis kaum haltbar; J. F. Orth, B. Schiff-
bauer, Die Rechtslage…, s. 193). 

21 Zob. orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego (BGH – Bundesgerichtshof) w kwestii 
przesłanek, jakie musi wypełnić organizator imprezy sportowej, aby wykluczyć z niej jej uczest-
nika: wyrok BGH z 30 października 2009 r. –- V ZR 253/08, opubl. NJW 2010, s. 534; zob. też: 
wyrok BGH z 9 marca 2012 r. –- V ZR 115/11. 

22 Zakres niniejszego opracowania nie pozwala na szersze odniesienie się do rozwiązań 
prawa niemieckiego w zakresie zakazu stadionowego. Autor przygotowuje na ten temat odrębne 
opracowanie. 

23 Por.: M. Warchoł, Konstytucyjność wykroczenia niewykonania polecenia porządkowego 
w trakcie trwania imprezy sportowej, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 9, s. 88 i n. 
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tego uprawnione wydaje się twierdzenie, że chociażby niezawinione naruszenie 
postanowienia jednego z wymienionych regulaminów stanowiło wystarczającą 
przesłankę do zastosowania przedmiotowej sankcji”24.

Projektodawca ustawy w jej uzasadnieniu uznał zakaz klubowy za karę 
porządkową25. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, „zakres stosowania art. 42 
ust. 1 Konstytucji obejmuje nie tylko odpowiedzialność karną sensu stricto, ale 
również inne formy odpowiedzialności prawnej związane z wymierzaniem kar 
wobec jednostki”26. Ta norma konstytucyjna wymaga, aby zarówno czyn zabro-
niony, jak i rodzaj kar, ich wysokość oraz zasady wymierzania były jasno okre-
ślone w ustawie, tak aby adresat normy mógł się zorientować na podstawie samej 
ustawy co do zasadniczej treści ustanowionego zakazu (tamże). 

Tymczasem ustawodawca nie przewidział, za jakie zachowania może on 
zostać nałożony, gdyż regulaminy poszczególnych obiektów znacznie się od 
siebie różnią i nie wszystkie ich postanowienia służą ochronie bezpieczeństwa 
i porządku na stadionie (np. zakaz reklamy), a także podlegają częstym zmia-
nom i tworzą stan niepewności u adresatów ich norm. Nie są określone ani prze-
słanki materialne (wina, związek przyczynowy), na podstawie których dochodzi 
do wymierzenia zakazu, ani przesłanki proceduralne. Ponadto w ustawie nie 
wskazano dolnej granicy czasu, na jaki może on zostać nałożony. Ustawa nie 
określa również, w jakim czasie od zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 
zakazu klubowego, może on zostać nałożony, w szczególności, czy np. może ulec 
przedawnieniu ścigania albo wymierzenia kary. Organizator nie jest zatem w tej 
mierze skrępowany żadnymi normami. Kolejna wątpliwość dotyczy brzmienia 
art. 14 ust. 1a in fine u.b.i.m., tj. czy zakaz klubowy może zostać zastosowany 
w razie naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej 
dotyczących miejsca, gdzie rozgrywany jest mecz piłki nożnej (wyjazdowy), czy 
też obejmuje to naruszenie regulaminów – obiektu (terenu) lub imprezy maso-
wej – dotyczących drużyny przyjezdnej. Przykładowo, drużyna X rozgrywa 
mecz wyjazdowy w siedzibie drużyny y. Uczestnik tego meczu (kibic drużyny 
X) narusza regulamin obiektu (terenu) drużyny y, przy czym organizator tego 
meczu nie stosuje zakazu klubowego. Czy w takiej sytuacji organizator dla dru-
żyny X może zastosować zakaz klubowy pomimo tego, że czyn miał miejsce na 
wyjazdowym obiekcie (terenie) i naruszony został jedynie regulamin drużyny 
y (a nie drużyny X), czy też uprawniony do tego jest tylko dla drużyny y27? 
Ustawodawca w żaden sposób tego nie określił. Nie da się rozstrzygnąć, czy 
ustawodawcy chodzi o regulaminy wydane przez organizatora imprezy masowej 

24 A. Bułat, „Klubowy zakaz…, s. 157.
25 Uzasadnienie do projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnie-
ju Finałowego UEFA EURO 2012, druk nr 4281, Sejm VI kadencji, www.sejm.gov.pl, s. 2.

26 Wyrok TK z 8 lipca 2003 r., P 10/02, OTK ZU 2003, nr 6A, poz. 62. 
27 Zob.: C. Kąkol, Komentarz do art. 14…
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w miejscu, na którym odbywa się impreza masowa, czy też obejmuje to narusze-
nie regulaminów – obiektu (terenu) lub imprezy masowej – dotyczących drużyny 
przyjezdnej28. Niejasności pogłębia fakt, że regulaminy poszczególnych organi-
zatorów znacząco się od siebie różnią (co na jednym stadionie jest dopuszczalne, 
na innym jest zakazane)29.

Podstawę materialnoprawną wydania zakazu klubowego stanowi prawo pry-
watne, w postaci regulaminu obiektu lub imprezy masowej, wydawanego przez 
podmiot prywatny. Dochodzi więc do szczególnego splotu różnych porządków 
prawnych w ramach tej samej instytucji. Oto bowiem zakaz klubowy, mający 
charakter środka karnego, jest wydawany na podstawie prawa prywatnego, 
a odwołanie od niego poddane jest postępowaniu administracyjnemu. Ustawo-
dawca doprowadził do pomieszania ze sobą elementów prawa karnego, prywat-
nego i administracyjnego. Regulacja ta pozostaje zatem w niezgodzie z art. 87 
ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym źródłami powszechnie obowiązującego 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy 
międzynarodowe oraz rozporządzenia. Konstytucja we wskazanym przepisie 
ustanawia zamknięty katalog źródeł prawa. W katalogu tym brakuje regula-
minów wydawanych przez podmioty prywatne. Regulaminy, o których mowa 
w niniejszym wniosku, nie są wydawane przez podmioty konstytucyjnie upo-
ważnione do stanowienia aktów powszechnie obowiązujących i nie mają formy 
wskazanej dla tych aktów w Konstytucji. Nie ulega równocześnie wątpliwości, że 
zawierają one normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym30, których nie-
przestrzeganie jest zagrożone zakazem klubowym, mającym cechy środka kar-
nego 31. W związku z powyższym art. 14 ust. 1 i 1a pozostaje w kolizji z art. 87 
ust. 1 Konstytucji RP.

Zakaz klubowy jest wydawany na podstawie przepisów prawa prywat
nego, jakim są regulaminy obiektu lub imprezy masowej. Odwołanie od 
niego jest zaś poddane regułom prawa administracyjnego, jak wynika ze 
wskazanej wyżej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Ustawodawca 
powybierał więc z różnych porządków prawnych określone elementy i połą
czył je w formie zakazu klubowego. Nie sprzyja to w żaden sposób pewności 
prawa, ani zasadzie zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń 
prawa. Rodzi stan niepewności prawnej i swoistego chaosu.

Karanie jednostki za zachowania przewidziane w regulacji, która nie stanowi 
źródła prawa powszechnie obowiązującego, przeczy zasadzie zaufania obywatela 
do państwa i prawa, wynikającej z art. 2 Konstytucji RP. Co więcej, z tą zasadą 
stoi w sprzeczności rozwiązanie prawne polegające na wymierzeniu jednostce 

28 J. Majewski, Klubowy zakaz stadionowy…, s. 81.
29 Por.: wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

o sygn. akt K 17/13. 
30 Por.: wyrok TK z 12 lipca 2001 r., SK 1/01, OTK ZU 2001, nr 5, poz. 127.
31 Por.: wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11.
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dolegliwości o charakterze penalnym na podstawie prawa prywatnego, przy 
braku skutecznej kontroli sądowej. Za taką nie może być bowiem uznana droga 
administracyjna, przyznana w orzecznictwie sądów administracyjnych, gdyż, 
jak to wyżej powiedziano, orzeczenia o zakazie klubowym nie można uznać za 
akt administracyjny, jako że podstawę jego wydania stanowi prawo prywatne, 
a nie publiczne, powszechnie obowiązujące. W związku z powyższym art. 14 
ust. 1 i 1a wydaje się również niezgodny z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP 
zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa.

Ponadto należy podkreślić, że rola organizatora imprezy sportowej, w szcze-
gólności meczu piłki nożnej, gdyż o nim tu mowa, nie może być utożsamiana 
z właścicielem mieszkania, który urządza sobie prywatkę, i od jego woli niczym 
nie skrępowanej zależy, kogo na nią zaprosi, a kogo wyprosi, ponieważ ten naru-
szył regulamin prywatki ułożony przez właściciela. Impreza sportowa, jaką jest 
mecz piłki nożnej, jest dobrem publicznym. Kibice korzystający z niego nie są 
jedynie gośćmi organizatora, który dowolnie może ich wyprosić tylko dlatego 
np., że ktoś nie ubrał się stosownie, naruszając narzucony przez organizatora 
imprezy dress code. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 73 in fine gwarantuje każdemu 
wolność korzystania z dóbr kultury. Powyższa norma dotyczy również prawa 
dostępu do dóbr kultury fizycznej. Wniosek taki wypływa także z brzmienia art. 1 
ust. 1 ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r., nr 226, 
poz. 1675), zgodnie z którym obywatele polscy korzystają z równego prawa do 
różnych form kultury fizycznej. Konstytucyjna wolność korzystania z dóbr kul-
tury, tak jak i inne prawa i wolności gwarantowane przez ustawę zasadniczą, nie 
ma absolutnego charakteru – może ulec ograniczeniom, przewidzianym przez 
ustawy, a uzasadnionym m.in. przez konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, co wynika z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten for-
mułuje kumulatywnie ujęte przesłanki dopuszczalności ograniczeń korzystania 
z konstytucyjnych praw i wolności. Są to: ustawowa forma ograniczenia, istnienie 
w państwie demokratycznym konieczności wprowadzenia ograniczenia, funk-
cjonalny związek ograniczenia z realizacją wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytu-
cji wartości (bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona środowiska, 
zdrowia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób) oraz zakaz naru-
szania istoty danego prawa lub wolności32. 

Zawarta w art. 31 ust. 3 Konstytucji zasada proporcjonalności w aspekcie 
formalnym wymaga, aby ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw były wprowadzane w formie ustawy, co wyklucza wprowadza-
nie ich w aktach niższej rangi. Zasada ta w aspekcie materialnym dopuszcza 
ustanawianie tylko takich ograniczeń, które nie naruszają istoty danej wolno-

32 Zob. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 24 marca 2003 r., sygn. P 14/01, OTK ZU 
nr 3/A/2003, poz. 22; 6 marca 2007 r., sygn. SK 54/06, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 23.
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ści lub prawa podmiotowego, i tylko wtedy, gdy istnieje konieczność ich wpro-
wadzenia w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej, albo 
wolności i praw innych osób. Zakres wprowadzanych ograniczeń powinien być 
proporcjonalny, tzn. konieczny do realizacji określonego celu33. Stwierdzenie, 
że ograniczenia mogą być ustanawiane tylko wtedy, kiedy są konieczne w demo-
kratycznym państwie, nakazuje rozważyć, czy wprowadzona przez ustawodawcę 
regulacja jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków, czy 
regulacja ta jest niezbędna do ochrony interesu publicznego, z którym jest zwią-
zana, czy efekty wprowadzonej regulacji pozostają w odpowiedniej proporcji do 
ciężarów nakładanych przez nią na obywatela (tzw. aspekt materialny zasady pro-
porcjonalności)34.

Tymczasem zaskarżona regulacja nie spełnia powyższych wymogów. Nie jest 
ona niezbędna do ochrony interesu publicznego. Cele przez nią założone mogą 
być realizowane poprzez inne środki, w szczególności te o cywilnoprawnym 
charakterze, co odpowiadałoby charakterowi relacji pomiędzy jednostką a orga-
nizatorem imprezy masowej opartej na zasadach prawa cywilnego i podporząd-
kowaniu tych stosunków koncepcji tzw. umów adhezyjnych (tak TK w wyroku 
z dnia 20 maja 2014 r., K 17/13). Mogłoby to mieć np. charakter podobny do wyżej 
wskazanych rozwiązań niemieckich. 

Efekty zaskarżonego rozwiązania pozostają w dysproporcji do ciężarów nało-
żonych na obywatela. Podjęcie decyzji o zastosowaniu omawianego środka nie 
może mieć charakteru arbitralnego i musi być oparte na jasno sprecyzowanych 
kryteriach. Z cywilistyczną istotą relacji jednostka-organizator imprezy pozo-
staje w niezgodzie karnoadministracyjny charakter tego środka, który wywiera 
skutki erga omnes. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 9 u.b.i.m., informacja o zasto-
sowanym zakazie klubowym jest przetwarzana w systemach, o których mowa 
w art. 13 ust. 2 i 2a. 

Z kolei art. 13 ust. 2 i 2a u.b.i.m. stanowią, że obiekty wykorzystywane do 
organizacji meczów piłki nożnej wyposaża się w kompatybilne między sobą 
elektroniczne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli 
przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu 
do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1 lit. a–c 2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy 
się: 

1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej, rozgry-
wanych w ramach ligi zawodowej; 

33 Zob.: wyrok TK z 24 stycznia 2006 r., sygn. SK 40/04, OTK ZU 2006, nr 1, poz. 5.
34 Zob.: orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r., sygn. K 11/94, OTK w 1995 r., cz. 1, poz. 12 

oraz wyroki TK: z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 34/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 142 i sygn. 
akt P 14/01.
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2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej, rozgry-
wanych poza ramami ligi zawodowej.

Na zasadzie przepisu art. 15 ust. 3 pkt 2 u.b.i.m. organizator meczu piłki noż-
nej odmawia sprzedaży biletu osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy. 
Również inni organizatorzy niż ten, który zastosował zakaz, są nie tyle upraw-
nieni, ile wręcz zobowiązani do odmówienia danej osobie prawa uczestniczenia 
w organizowanych przez nich meczach piłkarskich. W związku z powyższym 
obecna konstrukcja zakazu klubowego pozostaje w niezgodzie z konstytucyjną 
zasadą proporcjonalności w aspekcie materialnym. Z kolei aspekt formalny tej 
zasady sprowadza się do postulatu, aby ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw były wprowadzane w formie ustawy, a nie 
w aktach niższej rangi. Tymczasem podstawą ukarania zakazem klubowym 
jest naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. 
Postanowienia tych regulaminów zaś nie mają charakteru przepisów powszech-
nie obowiązujących, podlegają częstym zmianom i znacznie się od siebie różnią, 
nierzadko zabraniając zachowań, które na innym obiekcie są dozwolone. Publicz-
noprawny natomiast charakter zakazu klubowego, jak to wyżej wskazano, spra-
wia, że jednostka ukarana nim przez jednego organizatora jest pozbawiana prawa 
uczestnictwa w imprezie na obiekcie innego organizatora, który w swoim regu-
laminie nie zabrania tego rodzaju zachowania. Zatem na jego obiekcie nie ponio-
słaby ona żadnej odpowiedzialności, a mimo to nie może uczestniczyć w jego 
imprezach. 

Jak słusznie podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 maja 
2014 r. (K 17/13), ze względu na fakt, że postanowienia regulaminów nie mają cha-
rakteru przepisów powszechnie obowiązujących, jednostka pozostaje bez ochrony 
przed arbitralnością i nieracjonalnością zamieszczanych w nich postanowień, 
a także brakuje adekwatności kary w stosunku do dóbr chronionych, zagrożonych 
naruszeniem nakazów lub zakazów zawartych w regulaminach. Od dowolności 
organizatora zależy surowość sankcji wymierzanej zakazem klubowym. Stąd też 
nakazy lub zakazy, których niewykonanie ustawodawca chce poddać penaliza-
cji, powinny zostać określone w rozporządzeniu lub akcie prawa miejscowego, 
w sposób respektujący zasadę proporcjonalności. Niewykluczone jest bowiem 
wyodrębnienie rodzajów (typów) imprez masowych i wydanie odpowiednich 
rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego, regulujących warunki uczestnic-
twa i zasady zachowania się osób na niej obecnych, opierając się na identyfikacji 
i analizie ryzyka, a więc przewidywanych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, mogące wystąpić w związku z danym typem imprezy masowej. To 
samo dotyczy uregulowania nakazów czy zakazów odnoszących się do zachowa-
nia w obiektach (na terenach), na których odbywają się imprezy masowe.

W związku z powyższym należy przyjąć, że regulacja z art. 14 ust. 1 i 1a 
u.b.i.m. w zakresie, w jakim przewiduje wymierzenie represyjnego, publiczno-
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prawnego środka w postaci zakazu klubowego za naruszenie regulaminu obiektu 
(terenu) lub regulaminu imprezy masowej pozostaje w kolizji z art. 73 w zw. 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, stanowiąc nadmierne i nieproporcjonalne ogra-
niczenie prawa dostępu do dóbr kultury fizycznej dokonane na podstawie aktów 
prawa, które nie jest prawem powszechnie obowiązującym. 

Wreszcie, na koniec warto zanalizować charakter odwołania od decyzji 
o nałożeniu zakazu klubowego. Zgodnie z art. 14 ust. 4 u.b.i.m. od zastosowania 
przez klub zakazu klubowego, o którym mowa w ust. 1, osobie ukaranej służy 
prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki. 
Z kolei na podstawie art. 14 ust. 5 tej ustawy, Ekstraklasa S.A. wydała swój regu-
lamin wewnętrzny w sprawie postępowania odwoławczego od zastosowanego 
przez kluby Ekstraklasy zakazu klubowego. W przepisach ustawy nie został 
sprecyzowany zarówno sam charakter odwołania (zażalenie, apelacja czy może 
odwołanie administracyjnoprawne), jak również orzeczenia organu odwoław-
czego. Osoby uczestniczącej w imprezie masowej nie łączy bowiem z klubem 
stosunek cywilnoprawny. Wyłączona jest zatem cywilnoprawna droga sądowa, 
która służyłaby jako skarga na decyzję organu odwoławczego. 

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu postanowienia 
z dnia 2 października 2012 r. (sygn. I OSK 2220/12): „Komisja Ligi spółki Ekstra-
klasa S.A. nie jest organem władzy publicznej, ale działając na podstawie powo-
łanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wykonuje zadania z zakresu 
administracji publicznej, a sam charakter stosunku prawnego łączącego wska-
zany organ ze skarżącym ma charakter stosunku prawnego publicznoprawnego. 
W jego ramach, to Komisja Ligi spółki Ekstraklasa S.A. w sposób władczy, jed-
nostronny, orzeka w przedmiocie uprawnień i obowiązków jednostek”35.

Jak zaznaczono wyżej, sposób uregulowania odwołania od zakazu klubowego 
nałożonego przez klub Ekstraklasy jest określony przez regulamin wewnętrzny 
Ekstraklasy S.A. Nie jest to akt prawa powszechnie obowiązującego. Procedura 
odwoławcza od środka represyjnego, jakim jest zakaz klubowy, jest pozosta-
wiona dowolnemu uznaniu podmiotu prywatnego, jakim jest Ekstraklasa S.A. 
Postępowanie to jest oderwane od zasad, jakimi rządzą się takie procedury jak 
administracyjna, karna czy cywilna. Może o tym świadczyć choćby pkt 8 tego 
regulaminu, zgodnie z którym „odwołanie wniesione po terminie, niespełniające 
warunków formalnych, o których mowa w pkt. 4 lub do którego nie dołączono 
dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 6 Komisja pozostawia bez rozpo-
znania”. Tymczasem wszystkie procedury, o których była mowa wyżej, przewi-
dują instytucję przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego, jeżeli 
strona udowodni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jej winy. Przykład ten 
świadczy, że poddanie procedury odwoławczej arbitralnej woli podmiotu pry-
watnego, który nie jest upoważniony do wydawania aktów prawa powszechnie 

35 Wyrok NSA z dnia 2 października 2012 r., sygn. I OSK 2220/12, LEX nr 1219448.
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obowiązującego i który, co więcej, sam jest organem zaangażowanym w postę-
powanie odwoławcze, naraża regulacje tego regulaminu na niezgodność z podsta-
wowymi zasadami porządku prawnego. 

Jak wynika zatem z powyższego, prawo prywatne jest nie tylko źródłem 
zakazu klubowego, ale również normuje ono formę, tryb i termin złożenia odwo-
łania od zakazu klubowego przez osobę ukaraną, o czym stanowi art. 14 ust. 5 
u.b.i.m. Postępowanie to jest oderwane od zasad, jakimi rządzą się takie procedury 
jak administracyjna, karna czy cywilna, o czym była mowa wyżej. Nie chroni to 
w żaden sposób jednostki przed możliwymi nadużyciami. Tytułem przykładu, 
gdyby ów podmiot zechciał wpisać do swojego regulaminu przepis przewidujący, 
że na wniesienie odwołania ukarany ma zaledwie jeden dzień, to nie ma żadnych 
ograniczeń prawnych, które by jednostkę przed tym chroniły. Zatem również art. 
14 ust. 5 u.b.i.m. budzi wątpliwości co do zgodności z art. 2 w zw. z art. 87 ust. 
1 Konstytucji RP.

4. PODSUMOWANIE

Konkludując powyższe rozważania, należy wskazać, że niejasności w regu-
lacji zakazu klubowego są tego rodzaju, że stwarzają wątpliwości co do jego 
zgodności z Konstytucją. Argumenty te legły u podstaw decyzji Rzecznika Praw 
Obywatelskich o zaskarżeniu tej regulacji do Trybunału Konstytucyjnego36. Nie 
wyprzedzając rozstrzygnięcia Trybunału, warto mieć na względzie racje powy-
żej przedstawione przy podejmowaniu w przyszłości decyzji ustawodawczej 
o wszelkich zmianach omawianej tu instytucji. Pomocą w tym zakresie mogą słu-
żyć również rozwiązania dotyczące zakazu klubowego z obcych ustawodawstw. 
Wskazany powyżej przykład niemiecki może stanowić cenne źródło inspiracji. 
Wypada wyrazić nadzieję, że ustawodawca określi wreszcie model zakazu klu-
bowego. Wszystkie bowiem dotychczasowe nowelizacje tej instytucji stwarzają 
wrażenie przypadkowości i widoczny jest brak zasadniczego paradygmatu, któ-
rym kierowałby się ustawodawca. Dlatego też wybierane są ad hoc różne ele-
menty z poszczególnych dziedzin prawa i dość dowolnie łączone. Nie sprzyja to 
ani poprawności konstrukcyjnej prawa, ani skuteczności. 

36 Autor niniejszego opracowania jest autorem wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt K 47/14, http://trybunal.gov.pl/
sprawy-w-trybunale/art/7283-bezpieczenstwo-imprez-masowych-zakaz-klubowy/s/k-4714/. 
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LEGAL CHARACTER OF STADIUM BAN

Summary

The article analyses the legal character of stadium ban. Interpretation of the legal 
regulations shows that there are a few aspects of stadium ban: administrative, criminal and 
civil. The author considers the character of stadium ban from administrative, criminal and 
civil perspectives. Moreover, the author points out two judgments which were held by the 
Constitutional Court in this regards. The article focuses on a few legal issues, for example 
regarding to legal basis of the stadium ban. The legislator introduced for mixing together 
the various elements of criminal law, civil and administrative. The stadium ban is stipulated 
by a private entity. The stadium ban has criminal character, but the appeal of it is subject to 
administrative law. Therefore the stadium ban’s regulations are unconstitutional. 
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UPRAWNIENIA STAROSTY W ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA

1. WSTĘP. KONSTYTUCYJNA ZASADA OCHRONY ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska naturalnego jest konstytucyjnym obowiązkiem władz 
publicznych. Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że pilnowanie tego 
dziedzictwa narodowego jest nie tylko obowiązkiem władz publicznych, ale rów-
nież obywateli RP (art. 86): „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowi-
ska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. 
Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”1. Władze publiczne są też zobo-
wiązane do „zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji śro-
dowiska” (art. 68 ust. 4), są to „działania nie tylko zapobiegające szkodom, ale 
także powinny zapewniać stosowanie dostępnych środków ochronnych wówczas, 
gdy szkodliwość określonych działań dla środowiska nie została dowiedziona, 
ale jest prawdopodobna. Podjęcie działalności gospodarczej mogącej wpływać 
na środowisko, w tym działalności, której przyszłe skutki dla środowiska nie są 
w pełni rozpoznane, wymaga wcześniejszego zastosowania wszelkich praktycz-
nie dostępnych i odpowiadających aktualnemu stanowi nauki i techniki środków 
służących rozpoznaniu i eliminacji bądź możliwie najdalej idącemu ograniczeniu 
ujemnych oddziaływań na środowisko”2.

Prowadzenie przez władze publiczne polityki zapewniającej „bezpieczeń-
stwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”, ochronę środowiska 
oraz zapewnienie dostępu do informacji o stanie i ochronie środowiska art. 74 
(ust. 1, 2, 3)3, jest niezmiernie istotne w świetle coraz to nowych zagrożeń, 
jakie występują współcześnie. Wspomnieć tu należy powstałe w wyniku działań 
przemysłowych zanieczyszczenia: powietrza, wody, nadmierne ilości odpadów 

1 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, wyd. 7, Wrocław 2005, 
s. 175. 

2 Ibidem, s. 175.
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, 

poz. 483.
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itp. Regulacja art. 5 odnosząca się do zasady zrównoważonego rozwoju znajduje 
się „w tym miejscu Konstytucji, które wyznacza podstawowe wartości Rzeczy-
pospolitej. Trzeba jednak wyraźnie od razu podnieść, iż treść zasady zrówno-
ważonego rozwoju musi być tak uszczegółowioną i musi być tak wyraźna, by 
umożliwić bezpośrednie stosowanie Konstytucji”4. Możemy zwrócić również 
uwagę na art. 31 ust. 35, w którym wyszczególnia się ograniczenia w zakresie 
konstytucyjnych praw i wolności, które mogą być ustanowione w aspekcie for-
malnym wyłącznie w ustawie „w aspekcie materialnym ograniczenia te mogą 
być ustanowione tylko dla ochrony jednej z sześciu wartości wyliczonych w art. 
31 ust. 3: (bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia publicznego i moralności publicznej, albo wolności i praw 
innych osób)”6. „Każda ustawa wprowadzająca ograniczenia praw i wolności jed-
nostki musi więc służyć ochronie interesu publicznego, odnoszącego się do jednej 
z sześciu wskazanych sfer szczegółowych, a brak takiego powiązania material-
nego przesądza o braku konstytucyjnej podstawy do ustanowienia ograniczeń 
– tym samym o niekonstytucyjności danej regulacji”7. „Można uznać, iż wyróż-
nione konstytucyjne ograniczenia praw i wolności są dobrane trafnie. Poszerze-
nie ich katalogu o ochronę zdrowia i ochronę środowiska daje wyraz przekonaniu 
o potrzebie ochrony niekontrowersyjnego interesu publicznego”8.

Zgodnie z Konstytucją Sejm RP wydał wiele aktów prawnych rangi usta-
wowej mających na celu zapewnienie ochrony środowiska, w różnych sferach 
ochronnych. Wymienione w niniejszym opracowaniu ustawy nie są katalogiem 
zamkniętym i stanowią część prawa w zakresie ochrony środowiska nawiązującą 
do kompetencji organów ochrony środowiska.

2. ROLA STAROSTY JAKO ORGANU

Reforma samorządowa z 1998 r. wprowadziła trójstopniowy podział jed-
nostek samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo. Ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 4 ust. 19 określa katalog 
zadań publicznych o charakterze ponadgminnym wykonywanych przez powiat, 
wyszczególniając m.in. administrację architektoniczno-budowlaną, gospodarkę 
wodną, ochronę środowiska i przyrody, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. Wspo-

4 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska…, s. 174.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, 

poz. 483.
6 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 11, Warszawa 2007, s. 99.
7 Ibidem.
8 J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska…, s. 175. 
9 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2016 r., poz. 814.
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mniana powyżej ustawa stanowi, że organami powiatu jest rada powiatu i zarząd 
powiatu (art. 8 ust. 2). Rada powiatu wybiera Starostę, który zostaje przewodni-
czącym zarządu powiatu, zatem kieruje on powiatem, tzw. starostwem powia-
towym. Można powiedzieć, że nie jest on organem powiatu, gdyż nie został tu 
wyodrębniony organizacyjnie jako organ. „Starosta jest organem samorządowym 
szczebla powiatowego. Funkcje, jakie pełni na rzecz samorządu powiatowego 
oraz sposób jego organizacyjnego powiązania z powiatem nadają mu charakteru 
samorządowego. Z ustrojowego punktu widzenia nie spełnia jednak znamion 
organu powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego. Organami tymi jest 
rada powiatu i zarząd powiatu i w tym zakresie zachowują wyłączność na grun-
cie obowiązujących rozwiązań ustrojowo-prawnych. O ile więc starosta nie jest 
organem powiatu, to w omawianym zakresie pozostaje jednak samorządowym 
organem powiatowym. Starosta jest także elementem konstrukcji organizacyjnej 
terenowej administracji rządowej”10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewo-
dzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525), w art. 2 
pkt 5 wymienia starostę jako jeden z organów wykonujący zadania administracji 
w województwie (jeżeli wynikają one z odrębnych ustaw). „Co więcej, prowa-
dzi to do wniosku o próbie organizacyjnego wyodrębnienia starosty na gruncie 
regulacji o ustrojowym charakterze. Jak się zdaje, wynika to przede wszystkim 
z braku powiatowego organu o właściwości ogólnej administracji rządowej przy 
jednoczesnej potrzebie funkcjonowania takiego organu na tym szczeblu”11.

Na wniosek starosty jest wybierany zarząd powiatu. Odwołanie starosty lub 
jego rezygnacja powodują dymisję całego zarządu powiatu. Zadania starosty są 
związane z działaniami zarządu powiatu, który przygotowuje projekty uchwał 
rady powiatu, nadzorując ich wykonywanie, jest realizatorem budżetu, gospo-
darzem mienia powiatu, prowadzi politykę zatrudniania kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu. Starosta, organizując pracę zarządu powiatu i staro-
stwa powiatowego (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym), jest organem funkcjonalnym powiatowym, ponieważ kieruje spra-
wami powiatu i reprezentuje go na zewnątrz. W swoim opracowaniu P. Czechow-
ski i S. Piątek podają, że funkcja reprezentowania danej jednostki samorządu 
terytorialnego polega „na występowaniu w jej imieniu” i „w ramach tej funkcji 
wójt (burmistrz) podejmuje czynności zarówno faktyczne jak i prawne”12. Sta-
rosta, występując w imieniu powiatu, spełnia warunki do uznania go jako organ 
powiatu z racji powierzonych mu funkcji „zarówno faktycznych, jak i prawnych”, 
podobnie jak to ma miejsce w przypadku wójta czy burmistrza. Ustawa z dnia 

10 P. Niemczuk, Pozycja ustrojowo-prawna starosty, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – 
Praktyka” 2011, z. 1 (22), s. 88–89. 

11 Ibidem.
12 Prawo samorządu terytorialnego. Przepisy z komentarzem. Komentarz do ustawy o samo-

rządzie terytorialnym (A), red. P. Czechowski, S. Piątek, Warszawa 1997, s. 85. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 23.
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5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 38 ust. 1 przyznaje staroście 
kompetencje wydawania decyzji w zakresie spraw indywidualnych dotyczących 
administracji publicznej i należących do właściwości miejscowej powiatu. Zgod-
nie z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 23) można stwierdzić, że „organ administracji publicznej załatwia sprawę 
przez wydanie decyzji”, zatem można uznać, że starosta spełnia kryteria organu.

Starosta podejmuje decyzje w zakresie prowadzenia szkół ponadgimna-
zjalnych i specjalnych, szpitali powiatowych, transportu (linie autobusowe), 
zarządzania drogami powiatowymi i gminnymi, a także geodezją, gospodarką 
nieruchomościami, ochroną środowiska, porządkiem publicznym i obronnością, 
bezrobociem, pomocą społeczną. Pełni ważną funkcję mającą na celu zapobie-
ganie: stanowi klęski żywiołowej i zagrożeniom dotyczącym bezpieczeństwa 
ludzi i ochrony ich mienia, w tym zakresie, np. prowadzi działania ochronne 
przed powodzią, (lub pożarem), ogłasza i odwołuje pogotowie przeciwpowo-
dziowe. Wspomniane powyżej zadania starosta wykonuje na terenie powiatu lub 
w miastach na prawach powiatu. Staroście podlegają powiatowe służby, inspekcje 
i straże, wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, art. 8 pkt. 2 i art. 
10 pkt. 1, 213. „W efekcie starosta sprawuje więc funkcję rządowej administracji 
ogólnej w powiecie, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i skuteczne wyko-
nywanie funkcji państwa, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, spokoju i porządku publicznego, przestrzegania prawa oraz w stanach 
nadzwyczajnych”14. 

3. ORGANY OCHRONY ŚRODOWISKA. KRAJOWY SYSTEM 
EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS). PAŃSTWOWY 

MONITORING ŚRODOWISKA. POZYCJA STAROSTY JAKO 
ORGANU OCHRONY ŚRODOWISKA

Przytoczone powyżej uregulowania prawne są ważnym czynnikiem ochrony 
środowiska naturalnego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska w art. 37615 określa organy odpowiedzialne za realizację zadań usta-
wowych w zakresie ochrony środowiska, a mianowicie: 

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta; 
– starosta; 
– sejmik województwa; 
– marszałek województwa; 

13 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. z 2014 r., poz. 333.
14 P. Niemczuk, Pozycja ustrojowo-prawna…, s. 89.
15 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
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– wojewoda; 
– minister właściwy do spraw ochrony środowiska; 
– Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 
– inne organy, tj. Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska 
(art. 386), instytucjami ochrony środowiska są: Państwowa Rada Ochrony Środo-
wiska, komisje ds. oceny działania na środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej16.

Możemy wspomnieć Krajowy system ekozarządzania i audytu, który został 
utworzony z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej na 
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania 
i audytu EMAS17. Celem aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 
o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)18 jest ograniczanie nega-
tywnych działań na środowisko. System EMAS jest dobrowolnym systemem 
zarządzania środowiskowego i audytu, promującym zasady zrównoważonego 
rozwoju w produkcji przemysłowej oraz konsumpcji, tak by doprowadzić do 
minimalizacji negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) tworzą: minister właściwy 
do spraw środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Polskie Cen-
trum Akredytacji – art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS)19. „Organami egzekwowania prawa, o których 
mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału orga-
nizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), […] są: 
1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta; 2) starosta; 3) marszałek województwa; 
4) wojewoda; 5) regionalny dyrektor ochrony środowiska; 6) organy Inspekcji 
Ochrony Środowiska; 7) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 8) Prezes Wyż-
szego Urzędu Górniczego, art. 4 ust. 1”20.

Regulacje prawne dotyczące państwowego monitoringu środowiska są 
zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 
W art. 25 ust. 2 i ust. 3 jest podana jego definicja: „Państwowy monitoring śro-
dowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz groma-
dzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku”. W art. 26. 

16 Ibidem.
17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS, 

Dz.U. nr 70, poz. 631.
18 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), 

Dz.U. nr 178, poz. 1060.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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ust. 1 określono katalog badań monitoringowych. Państwowy monitoring śro-
dowiska zbiera informacje w zakresie jakości: powietrza, wód, gleby i ziemi, 
natężeń hałasu; promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych; stanu 
zasobów środowiska, w tym lasów; rodzajów i ilości substancji lub energii wpro-
wadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi; wytwarzania i gospodarowania 
odpadami21.

Inspekcja Ochrony Środowiska działa w powiązaniu z państwowym monito-
ringiem środowiska, koordynując jego działania, co zostało określone w ustawie 
o Inspekcji Ochrony Środowiska. Państwowy monitoring środowiska jest reali-
zowany na podstawie wieloletnich programów państwowego monitoringu śro-
dowiska i wojewódzkich programów monitoringu i jest realizowany w sieciach 
krajowych, regionalnych oraz lokalnych (art. 23)22. „Państwowy monitoring śro-
dowiska ma jednocześnie służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnia-
niu informacji o środowisku”23. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko24 organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji 
o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla 
nich przeznaczone. 

Na gruncie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
w art. 376, 383 starosta jest wymieniany jako organ ochrony środowiska. Jak już 
wspomniano wiele aktów prawnych rangi ustawowej powierza staroście liczne 
kompetencje i daje możliwość prowadzenia bezpośrednich działań wpływających 
na ochronę środowiska naturalnego. Starosta, współdziałając z różnymi orga-
nami państwa, udostępnia im niezbędne informacje o stanie środowiska i jego 
ochronie. Przykładowo można wspomnieć, że starosta wydaje różne rodzaje 
pozwoleń (np. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawne 
na wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, kontrola i nadzór nad emisją zanie-
czyszczeń do powietrza itp.). Niewątpliwym skutkiem takich działań starosty są 
wydawane decyzje administracyjne zobowiązujące podmioty, które dokonują 
zanieczyszczenia środowiska, do usunięcia przyczyn niekorzystnego wpływu na 
środowisko. Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego25 „Organami wyższego stopnia w rozumieniu 
kodeksu są: w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samo-

21 Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
22 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 1688.
23 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, 

wyd. 4, Warszawa 2010, s. 154–160.
24 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
Dz.U. z 2016 r., poz. 353.

25 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2016 r., 
poz. 23.
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rządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej”26. 
Zatem na decyzję starosty jako organu pierwszej instancji, służy odwołanie do 
samorządowego kolegium odwoławczego, gdyż „prawo ochrony środowiska nie 
wprowadza w tym względzie odrębnych zasad”27. 

Starosta przygotowuje raport z wykonania realizacji ochrony środowiska dla 
rady powiatu, sporządza sprawozdania i opinie dla inwestycji proekologicznych 
dotyczących wniosków o ich dofinansowanie, udziela informacji o środowisku 
i jego ochronie. Starosta współpracuje również w zakresie ochrony środowi-
ska z organizacjami społecznymi, może wystąpić w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środo-
wiska. „Organ ten występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku 
kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów 
o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie narusze-
nie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy (art. 379 Prawa ochrony 
środowiska)”28. Starosta jako organ ochrony środowiska wydaje decyzję zobo-
wiązującą podmiot do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 
wraz z żądaniem przywrócenia środowiska do stanu zadowalającego. a w przy-
padku braku takiej możliwości uiszczenia na rzecz właściwego gminnego fundu-
szu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej 
wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska (art. 362 ust. 1–3)29. 
Wykonywanie nadzoru i kontroli w celu ochrony środowiska daje staroście moż-
liwość czuwania nad działaniami powiatu oraz pozycję organu od strony sprawo-
wanej funkcji. 

Trzeba też podkreślić, że „w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych 
z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu 
oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podej-
muje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Podjęte 
przez starostę czynności w tym zakresie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym 
posiedzeniu zarządu powiatu. Podmiotowy zakres powyższego upoważnienia nie 
obejmuje jednak możliwości wydawania przepisów porządkowych, stosownie do 
art. 42 ust. 2 SamPowU”30.

26 Z art. 17 pkt 1 k.p.a.
27 Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2009, s. 90.
28 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska…, s. 126.
29 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2013 r., poz. 1232.
30 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007, 

s. 171.
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4. KOMPETENCJE STAROSTY W ZAKRESIE USTAWY O OCHRONIE 
ŚRODOWISKA

4.1. POZWOLENIA NA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. POZWOLENIE 
ZINTEGROWANE

Pozwolenie na korzystanie ze środowiska jest decyzją administracyjną, która 
zezwala na takie korzystanie w szerszym zakresie niż to określa powszechne 
korzystanie ze środowiska. Pozwolenie zezwala na emisję substancji i czynni-
ków szkodliwych, których nadmiar może powodować zagrożenia dla środowi-
ska. Przez pojęcie „emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub 
pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: 
a) substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagne-
tyczne”, art. 3 pkt 4 Prawa ochrony środowiska. Pozwolenie jest wydawane „na 
czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, 
które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek prowadzącego instalację 
pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony (art. 188 ust. 1)”31. 
Pozwolenie na korzystanie ze środowiska zawiera warunki i wymagania doty-
czące właściwego korzystania ze środowiska (wielkość emisji, miejsce wprowa-
dzania do środowiska substancji lub energii, technologiczne warunki eksploatacji, 
dopuszczalny czas emisji). Starosta udostępnia również informacje ministrowi 
właściwemu do spraw ochrony środowiska w zakresie wydawanych tzw. pozwo-
leń zintegrowanych, a minister prowadzi rejestr wniosków o wydanie pozwolenia 
zintegrowanego (dotyczącego wszystkich emisji spowodowanych eksploatacją 
instalacji)32. Starosta jako organ ochrony środowiska zobowiązuje podmiot do 
przedłożenia przeglądu ekologicznego: „Korzystający ze środowiska podmiot, 
prowadzący instalację, jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia prze-
glądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możli-
wość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, art. 237 ust. 1”33. 

Starosta i prezydent miasta na prawach powiatu określa zasady wydawania 
pozwolenia na korzystanie ze środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska34 w art. 181 ust. 1, art. 4 ust. 2 wyszczególnia następu-
jące rodzaje pozwoleń, których „Organ ochrony środowiska może udzielić: 1. zin-
tegrowane, 2. na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, 3. wodnoprawne 
na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, 4. na wytwarzanie odpadów”. 

Instytucja pozwolenia zintegrowanego powstała z konieczności dostosowania 
prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i opiera się na założeniu zintegro-

31 Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
32 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska…, s. 149.
33 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
34 Ibidem. 
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wanej kontroli, która zapobiega zanieczyszczeniom środowiska. „Na podstawie 
art. 201 i 211 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pozwo-
lenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie 
i rodzaj prowadzonej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Listę 
takich zanieczyszczeń określa35 Rozporządzenie Ministra Środowiska (z dnia 27 
sierpnia 2014 r.) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska 
jako całości”36. Pozwolenie zintegrowane jest wydawane w przypadku rozpo-
częcia eksploatacji instalacji, jak i w przypadku zmiany tej instalacji. Wszelkie 
instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, znajdujące się w jednym 
zakładzie, powinny być objęte jednym pozwoleniem.

Starosta jako organ ochrony środowiska wydaje pozwolenia na wprowadze-
nie do środowiska substancji lub energii oraz orzeka o wygaśnięciu, cofnięciu 
i ograniczeniu tych pozwoleń (art. 183)37.

4.2. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM

Zanieczyszczenie powietrza zostało określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska jako emisja, która jest szkodliwa dla zdrowia 
ludzi i środowiska, a jego ochrona „polega na zapewnieniu jak najlepszej jego 
jakości” (art. 85). Podmioty wpływające szkodliwie na środowisko oraz zdro-
wie ludzi z powodu wprowadzania do atmosfery substancji zanieczyszczających 
są zobowiązane do uzyskania decyzji administracyjnej, którą wydaje starosta, 
określającej rodzaj i ilość emisji. Kopię decyzji starosta przekazuje wojewodzie. 
Wojewoda i starosta określają też i inne obowiązki wynikające z potrzeb ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniami oraz prowadzą rejestry publiczne dotyczące 
danych o rodzaju i ilości tych zanieczyszczeń. Starosta jest uprawniony również 
do dokonywania pomiarów wielkości emisji (art. 149 ust. 1), kontroli, jeżeli nastą-
piło przekroczenie standardów emisyjnych, (art. 150), przyjmowanie od przed-
siębiorców zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia w zakresie emisji 
(art. 152 ust. 1)38. 

Corocznie jest wykonywana ocena poziomu substancji (zanieczyszczających) 
w powietrzu. Jeżeli poziom jakiejkolwiek substancji szkodliwej przekroczył 

35 J. Stelmasiak, Prawo ochrony środowiska, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 234.
36 Dz.U. z 2014 r., poz. 1169.
37 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
38 Ibidem.
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dopuszczalne normy, zarząd województwa przekazuje projekt uchwały w sprawie 
programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopusz-
czalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (art. 91 ust. 1, 
ust. 3) do zaopiniowania przez starostę, a następnie sejmik województwa ustala 
uchwałę dotyczącą ochrony powietrza (art. 92 ust. 1c)39. W przypadku wystąpie-
nia dopuszczalnych przekroczeń lub poziomu alarmowego „substancji szkodli-
wych w powietrzu w danej strefie sejmik województwa po zasięgnięciu opinii 
starosty, określa w drodze uchwały plan działań krótkoterminowych”40, który ma 
na celu zmniejszenie ryzyka przekroczeń, a także ograniczenie skutków i czasu 
trwania przekroczenia. „Jeżeli poziom jakiejkolwiek substancji w powietrzu 
przekroczył dopuszczalne normy, zarząd województwa przedstawia do zaopinio-
wania właściwym starostom projekt uchwały w sprawie tzw. programu ochrony 
powietrza. Starosta jest zobowiązany wydać opinię w tej sprawie. Następnie sej-
mik województwa określa w drodze uchwały program ochrony powietrza”41. 

5. KOMPETENCJE I ZADANIA STAROSTY W ZAKRESIE 
GOSPODARKI WODNEJ ORAZ OCHRONY WÓD PRZED 

ZANIECZYSZCZENIEM. POZWOLENIE WODNOPRAWNE I NA 
WPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB ZIEMI

Starosta jest organem właściwym w sprawach dotyczących korzystania 
z zasobów wodnych, realizując zadania własne oraz zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska42 
oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne43 określiły zasady użytkowa-
nia wód i odprowadzania ścieków. Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane 
z powodu szczególnego korzystania z wód. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Prawo wodne 
organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: minister wła-
ściwy do spraw gospodarki wodnej; Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewoda, organy 
jednostek samorządu terytorialnego. Głównymi zadaniami starosty w zakresie 
prawa wodnego jest regulacja wód, zagospodarowanie terenu na gruntach będą-
cych w pobliżu wód, działania w zakresie strefy ochronnej ujęć wody i urządzeń 
pomiarowych. Istnieje konieczność posiadania decyzji administracyjnej określa-
jącej ilość pobieranej wody i jakość wprowadzanych ścieków do wód i ziemi. 

39 Ibidem.
40 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska…, s. 243.
41 Ibidem, s. 243–245.
42 Dz.U. z 2016 r., poz. 672. 
43 Dz.U. z 2015 r., poz. 469.
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Ważnym uprawnieniem starosty jest wydawanie pozwoleń wodno-prawnych 
(oraz ich cofnięcie), wykonanie urządzeń wodnych (np. piętrzących wodę, melio-
racyjnych), prowadzenie gospodarki ściekami, rolniczego wykorzystania ścieków 
i ich odprowadzenia do wód lub ziemi, wprowadzanie do odpływów kanalizacyj-
nych substancji bardzo szkodliwych dla środowiska (art. 45a ust. 1)44. 

Kompetencje starosty dotyczą również spraw związanych z regulowaniem 
instrukcji gospodarowania wodą, zatwierdzaniem statutów dotyczących spółek 
wodnych (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, art. 165 ust. 3)45. Starosta 
sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych np. ustala wysokość 
opłat na rzecz spółki wodnej dla osób korzystających z jej urządzeń, ma możli-
wość stwierdzenia nieważności uchwał organów spółki wodnej, gdy jest ona nie-
zgodna z prawem, może też doprowadzić do rozwiązania zarządu spółki wodnej, 
gdy notorycznie narusza ona prawo i nie stosuje się do statutu spółki wodnej, 
ustanawiając zarząd komisaryczny. Ostatecznie może też wystąpić z wnioskiem 
o usunięcie spółki wodnej z katastru wodnego (art. 178–184)46.

Wspomniana wyżej ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne określiła, 
że starosta jest uprawniony do wydawania pozwolenia wodnoprawnego (art. 140 
ust. 1)47. Pozwolenie to jest wydawane w drodze decyzji na czas określony na 
szczególne korzystanie z wód na okres nie dłuższy niż 20 lat, na wprowadzanie 
ścieków do wód lub ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat, na substancje szkodzące 
środowisku na okres nie dłuższy niż 4 lata. Pozwolenie wodoprawne dotyczące 
wycinania roślin z wód lub z brzegu, wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz 
innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 
wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat (art. 127)48. W przypadku zastrzeżeń do 
wydawanego przez starostę pozwolenia wodnoprawnego można odwołać się do 
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 4 ust. 4a)49. 

6. UPRAWNIENIA STAROSTY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI

Gospodarka odpadami jest uregulowana w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach50. W zakresie gospodarowania odpadami starosta wydaje pozwole-
nia na wytwarzanie odpadów, co znalazło swoją regulację w ustawie z dnia 27 

44 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 469.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
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kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 180, 180a, 181, 18351. „Pozwo-
lenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż nie-
bezpieczne”. W art. 183. ust. 1, 2, 3 określono, że pozwolenie wydaje w drodze 
decyzji organ ochrony środowiska, orzeka on również o wygaśnięciu, cofnięciu 
oraz ograniczeniu pozwolenia. „Ostateczne decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 
organ ochrony środowiska przekazuje niezwłocznie wojewódzkiemu inspekto-
rowi ochrony środowiska”.

Starosta jest organem właściwym wydającym zezwolenie na zbieranie i prze-
twarzanie odpadów (art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, i art. 45 ust. 7, współdziała z orga-
nami Inspekcji Sanitarnej (art. 41 ust.7) oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, 
inicjując wdrażanie nowych technik i rozwiązań technologicznych, które prze-
ciwdziałają zanieczyszczeniu i skażeniu środowiska. Zezwolenie na zbieranie 
odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, 
nie dłuższy niż 10 lat (art. 44)52. 

Zgodnie z powyższym starosta wydaje pozwolenia na: wytwarzanie odpa-
dów (również w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz innymi 
niż niebezpieczne), zbierania odzysku oraz przetwarzanie odpadów. W praktyce 
funkcjonują „składowiska odpadów niebezpiecznych, składowiska odpadów obo-
jętnych, składowisko innych odpadów”53. Wytwórca odpadów ma obowiązek 
udzielania informacji o wytworzonych odpadach, używanej instalacji (ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)54 oraz o sposobie gospodarowania odpa-
dami. Posiadacza odpadów zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji odpadów. 
Kontrolę nad ewidencją odpadów prowadzi marszałek województwa (art. 66 i 72 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 

W art. 101 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach55, staro-
ście powierzono możliwość wydawania decyzji w sprawie odpadów powstałych 
z wypadków. Starosta „może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące 
gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich 
wskazanemu posiadaczowi odpadów”. W razie konieczności natychmiastowego 
zagospodarowania odpadów z wypadków, ze względu na zagrożenie życia i moż-
liwości wystąpienia nieuchronnych szkód w środowisku, braku ustalenia sprawcy 
wypadku albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy wypadku, starosta jako 
organ właściwy może podjąć decyzję o zagospodarowaniu odpadów i pokryć 
powstałe koszty „ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej” (art. 101 ust. 6).

51 Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
52 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
53 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska…, s. 280.
54 Dz.U. z 2013 r., poz. 21.
55 Ibidem.
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7. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZED HAŁASEM

Ochrona środowiska przed hałasem jest ważnym zadaniem starosty. W jego 
kompetencjach jest wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska 
oraz decyzji dotyczących dopuszczalnych norm hałasu (art. 115a)56. Ochrona 
przed hałasem może okazać się konieczna z powodu eksploatacji dróg, linii tram-
wajowych, linii kolejowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk. Starosta wydaje 
decyzję w sprawie zarządzającego: drogą, linią tramwajową, kolejową, lotni-
skiem, portem, aby dokonał pomiarów poziomów substancji lub energii w środo-
wisku przez siebie eksploatowanych dróg, jeżeli powoduje to przekroczenie norm 
dotyczących jakości środowiska (art. 178 ust. 1)57. 

W celu eliminacji hałasu są stosowane zabezpieczenia akustyczne, m.in. 
ekrany akustyczne lub „wały ziemne lub skarpy obsadzone roślinnością”58. Obser-
wacja zjawisk akustycznych i ich ocena jest wykonywana w ramach państwowego 
monitoringu środowiska. Starosta co 5 lat sporządza mapy akustyczne terenu, dla 
aglomeracji powyżej 100 tysięcy mieszkańców dokonanie oceny jest obowiąz-
kowe. W przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych norm, opracowuje 
się program dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnych standardów. Staro-
sta zleca sporządzenie map akustycznych i przekazuje je zarządowi wojewódz-
twa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi sanitarnemu. „Starosta przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska program ochrony środowiska przed hałasem niezwłocznie 
po uchwaleniu programu przez radę powiatu” (art. 120 ust. 1, ust. 2)59.

8. ZADANIA STAROSTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI 
ZIEMI PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

Ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami jest bardzo istotnym 
składnikiem ochrony środowiska i należy ją traktować na równi z ochroną wód 
i powietrza. Gleba jest bowiem podstawowym czynnikiem gwarantującym prze-
trwanie człowieka, zwierząt, roślin. Przebieg procesów glebotwórczych postępuje 
bardzo wolno, musimy więc zdawać sobie sprawę, że zasoby gleby są mało odna-
wialne, dlatego też walka z erozją gleby jest nieodzownym czynnikiem zachowa-
nia i przetrwania ekosystemów. Degradacja powierzchni ziemi jest spowodowana 

56 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
57 Ibidem.
58 J. Stelmasiak, Prawo ochrony…, s. 285.
59 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
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przede wszystkim przez działania człowieka na skutek znacznego uprzemysło-
wienia, nieodpowiednio prowadzonej gospodarki rolnej i leśnej, szybkiego roz-
woju miast itp. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(art. 3 pkt 25) przez „powierzchnię ziemi – rozumie się przez to ukształtowanie 
terenu, glebę, ziemię oraz wody gruntowe”60. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 
przed degradacją oraz ich rekultywacja jest niezbędna w zachowaniu zasobów 
gleby, a ich przeznaczanie na inne cele (nie rolne i nie leśne) musi podlegać praw-
nemu ograniczaniu. W celu ochrony powierzchni ziemi przeprowadza się bada-
nia stopnia jej zanieczyszczenia. Pomiary zawartości substancji stwarzających 
ryzyko zanieczyszczenia, dokonuje się, pobierając próbki oraz wykonując bada-
nia sprawdzające gleby i ziem (art. 3 pkt. 2a)61. Wiele aktów prawnych zwraca 
uwagę na problem ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami. Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w art. 101, 101a stanowi, 
że „Ochrona powierzchni ziemi polega na: racjonalnym gospodarowaniu i zacho-
waniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych”. 
Przykładowo można tu przytoczyć produkcję żywności, biomasy, zachowanie 
bioróżnorodności, dziedzictwa geologicznego, archeologicznego, najlepszego 
stanu gleby, zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Badania i obser-
wacja stanu gleby i ziemi jest dokonywana w ramach państwowego monitoringu 
środowiska (art. 101b). Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych w art. 22c62 wspomina, że na cele ochrony, rekultywacji i poprawy jako-
ści gruntów rolnych są przeznaczane środki finansowe z budżetu województwa. 
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie w art. 13 ust. 163 określono, że „podmiot korzystający ze środowi-
ska uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony 
środowiska”. W przypadku gruntów rolnych opinię w zakresie warunków prze-
prowadzenia działań naprawczych wydaje starosta (art. 13 ust. 6 pkt 8).

Starosta jest organem właściwym do sprawdzania i oceny oddziaływania na 
środowisko inwestycji (przedsięwzięć), art. 379 ust. 1 stanowi, że „marszałek 
województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kon-
trolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
objętym właściwością tych organów”64. Zadania starosty w tym zakresie wiążą 
się z ochroną powierzchni ziemi, przed zanieczyszczeniami. W przypadku, gdy 
dany podmiot dokonał zanieczyszczenia, a nie ma praw do danego terenu i nie 
można wszcząć egzekucji lub okazało się, że egzekucja jest bezskuteczna oraz 
nie można przeprowadzić rekultywacji powierzchni ziemi lub zanieczyszcze-

60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Dz.U. z 2013 r., poz. 1205.
63 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

Dz.U. z 2014 r., poz. 1789.
64 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 672.



 UPRAWNIENIA STAROSTy W ZAKRESIE OCHRONy ŚRODOWISKA 411

nie ziemi nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej starosta dokonuje rekultywacji 
terenu. Odpowiada za rekultywację powierzchni ziemi również wówczas, gdy 
zanieczyszczenie wpływa na zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz stwarza nie-
bezpieczeństwo nieodwracalnych szkód w środowisku. Starosta wydaje wtedy 
decyzję, w której określa warunki rekultywacji. W uzasadnionych przypadkach 
zobowiązuje właściciela terenu do prowadzenia odpowiednich pomiarów mają-
cych na celu sprawdzenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Starosta nadzo-
ruje badania jakości gleby i ziemi (państwowy monitoring środowiska), prowadzi 
rejestr terenów rekultywowanych, jeżeli stwierdzono przekroczenie norm, powia-
towe programy ochrony środowiska określają kolejność rekultywacji. 

8.1. OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Ochrona zasobów środowiska wiąże się niekiedy z ograniczeniem spo-
sobu korzystania z nieruchomości, wówczas w drodze decyzji administracyj-
nej właściwy starosta ustala wysokość odszkodowania. Niepełne korzystanie 
z nieruchomości zostało ujęte w art. 129, art. 130. ust. 1, ust 2 Prawa ochrony 
środowiska65, zgodnie z którym „Ograniczenie sposobu korzystania z nierucho-
mości w związku z ochroną zasobów środowiska może nastąpić przez: poddanie 
ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przy-
rody; ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz 
ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie 
przepisów ustawy – Prawo wodne; wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji 
oraz obszarów cichych poza aglomeracją. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości 
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu ochrony zasobów śro-
dowiska na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym”. Powyższe przepisy bezpośrednio wiążą się z koniecznością ochrony 
powierzchni ziemi.

9. UPRAWNIENIA STAROSTY DOTYCZĄCE GEOLOGII I 
GÓRNICTWA

Przepis art. 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze66 
stanowi, że starosta jest upoważniony do wydawania koncesji na rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin metodą odkrywkową ze złóż (lokalnych) nieobjętych wła-
snością górniczą na powierzchni niewiększej niż 2 ha, w ilości nieprzekraczającej 

65 Ibidem.
66 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2016 r., poz. 1131.
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20 000 m3 rocznego wydobycia, gdy nie jest wymagane stosowanie materiałów 
wybuchowych, zadanie to jest zlecone z zakresu administracji rządowej. Z udzia-
łem starosty są zatwierdzane projekty dokumentacji, pomiarów i robót geologicz-
nych niewymagających koncesji, np. prace geologiczne obejmujące wiercenia na 
powierzchni Ziemi w celu wykorzystania jej ciepła. Starosta bierze udział przy 
uzgadnianiu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu 
górniczego, wyznacza teren działań górniczych, ustala opłaty eksploatacyjne za 
rozpoznawanie, poszukiwanie i wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji. 

Starosta działa również jako organ administracji geologicznej przy pomocy 
geologów powiatowych (udzielanie koncesji, nadzór nad przedsiębiorcami 
w zakresie uprawnień koncesyjnych, nadzór nad wykonywaniem prac geologicz-
nych oraz prawidłowością w sporządzaniu dokumentacji geologicznej, bilans 
zasobów kopalin, prowadzenie prac z zakresu geologii, ustalanie zasobów złóż 
kopalin, wód podziemnych oraz jak należy chronić środowisko podczas prac 
geologicznych, prowadzenie rejestru co do obszarów górniczych, gromadzenie, 
przetwarzanie, archiwizowanie danych geologicznych), ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze art. 101, 102, 10367.

10. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH 
I LEŚNYCH

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych68 w art. 
5 ust. 1 powierza staroście istotne zadania dotyczące ochrony gruntów rolnych 
i leśnych. Starosta w formie decyzji administracyjnej wydaje: zgodę na lokaliza-
cję inwestycji dla celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, decy-
zje o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, prowadząc 
okresowe badania jakości gleby lub ziemi (art. 5)69, oraz decyzje zezwalającą na 
wyłączenia z produkcji użytków rolnych: gleb pochodzenia mineralnego i orga-
nicznego (art. 11). Podejmuje decyzje nakładające obowiązek zdjęcia próchniczej 
warstwy gleby oraz na jej wykorzystanie. 

W przypadku konieczności ochrony gleby przed „erozją i ruchami masowymi 
ziemi, starosta może, w drodze decyzji (administracyjnej), nakazać właścicielowi 
gruntów, dokonanie zadrzewienia, zalesienia, zakrzewienia lub założenia na nich 
trwałych użytków zielonych. Właścicielowi gruntów przysługuje zwrot kosztów 
zakupu niezbędnych nasion i sadzonek ze środków budżetu województwa” (art. 

67 , Dz.U. z 2016 r., poz. 1131.
68 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. z 2015 r., 

poz. 909.
69 Ibidem.
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15 ust. 1). Starosta wydaje decyzję zobowiązującą osobę powodującą utratę lub 
ograniczenie wartości użytkowej gruntów, aby dokonała ich rekultywacji (art. 
20 ust. 1, ust. 2). Starosta jest organem właściwym dokonującym „rekultywa-
cji na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku 
klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi”. Zadanie to starosta wyko-
nuje w ramach administracji rządowej, „przy wykorzystaniu środków budżetu 
województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1, a rekultywacji gruntów leśnych 
i gruntów przeznaczonych do zalesienia – przy wykorzystaniu środków pocho-
dzących z budżetu państwa, na zasadach określonych w przepisach o lasach, 
art. 20 ust. 2”70.

11. KOMPETENCJE STAROSTY W ZAKRESIE GOSPODARKI 
LEŚNEJ

Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w lasach niesta-
nowiących własności Skarbu Państwa, prowadząc nadzór nad gospodarką leśną, 
zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 5). Starosta wydaje 
decyzje w sprawie uznania lasu za las ochronny lub pozbawia go takiego charak-
teru. Wydaje też decyzję administracyjną dotyczącą ochrony lasu w uzgodnieniu 
z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, art. 16, 13b71. Starosta 
na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa wydaje 
decyzję dotyczącą przyznania z budżetu państwa dotacji na pokrycie kosztów 
potrzebnych do odnowienia drzewostanu i przebudowy, jeżeli w lesie wystąpiły 
szkody spowodowane przez pyły lub gazy przemysłowe i nie można ustalić win-
nego lub szkoda powstała w wyniku klęski żywiołowej. Ze środków budżetu 
Państwa wykonuje plany urządzenia lasów, które nie stanowią własności Skarbu 
Państwa (należą do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych). Ustawa o lasach 
stanowi, że „starosta po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie leśniczego 
zatwierdza uproszczony plan urządzania lasu” i prowadzi nad tym planem nad-
zór art. 22 § 2 i art. 23. Uproszczony plan urządzenia lasu jest udostępniony do 
wglądu w urzędzie gminy. Właściciele lasów mogą do planu wnieść zastrzeżenia 
oraz złożyć wniosek do zmian w projekcie (sprawy te załatwia starosta). Staro-
sta wydaje decyzję nakazującą wypełnianie zaleceń ustawy, jeżeli właściciel nie 
stosuje się do planu urządzenia lasu. Właściciele lasów nieposiadających planów 
urządzenia lasów mają ustalane do wykonania zadania gospodarcze. Starosta 

70 Ibidem.
71 B. Rakoczy, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2011, s. 93.
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może też wydać indywidualną decyzję zezwalającą (dla właściciela lasu niesta-
nowiącego własności Skarbu Państwa), jeżeli pozyskanie drewna nie jest zgodne 
z uproszczonym planem urządzenia lasu. 

W lasach, które nie są własnością Skarbu Państwa, w razie wystąpienia zagro-
żenia lasu, starosta zleca na koszt nadleśnictw wykonanie zabiegów ochronnych 
zwalczających organizmy szkodliwe. Wykonanie zabiegów dotyczących zwal-
czania organizmów szkodliwych zagrażających lasom, starosta zleca wykonanie 
tych prac na wniosek nadleśniczego, art. 10 ustawy o lasach72.

Starosta przyznaje dotację częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów 
zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwa 
mają obowiązek zasięgania opinii właściwego starosty co do rocznych planów 
zalesienia gruntów niepaństwowych. W art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach jest mowa o przeznaczeniu środków finansowych fundu-
szu leśnego wyłącznie na zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, w tym zakresie dokonywana jest ocena upraw. Starosta może wydać 
decyzję wstrzymującą wypłatę ekwiwalentu, jeżeli stwierdzi zniszczenia uprawy 
leśnej w przypadku umyślnego działania właściciela gruntu, oraz nakazuje zwrot 
kosztów sadzonek i kosztów planu zalesienia oraz pobranego ekwiwalentu wraz 
z odsetkami ustawowymi.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach73 określa w art. 15, w jakim przy-
padku następuje uznanie lasu za las ochronny. Według wspomnianej ustawy są 
to lasy, które chronią glebę przed zmywaniem i wyjaławianiem, powstrzymują 
osuwanie się ziemi, skał i lawin, chronią zasoby wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, wpływają korzystnie na stosunki hydrologiczne na obszarach wodo-
działów i zlewni, ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych 
piasków, jeżeli są uszkodzone w sposób trwały na skutek działalności przemysłu, 
stanowią drzewostany nasienne, ostoje zwierząt i roślin chronionych gatunkowo, 
mają znaczenie przyrodniczo naukowe lub obronności i bezpieczeństwa Państwa. 
Ponadto art. 15 pkt.7 określił, że za lasy chronione można uznać te lasy, które „są 
położone: a) znajdują się w administracyjnych granicach miast w odległości do 
10 km, jeżeli miasto liczy powyżej 50 tys. mieszkańców, b) w strefach ochronnych 
uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651, 742 
oraz z 2015 r. poz. 1844), c) w strefie górnej granicy lasów”74. „W obowiązującym 
stanie prawnym nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własno-
ści Skarbu Państwa należy wyłącznie do starosty”75 i jest to zadanie z zakresu 
administracji rządowej. W art. 11 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

72 B. Rakoczy, Ustawa o lasach…, s. 59.
73 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. z 2015 r., poz. 2100.
74 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. z 2015 r., poz. 2100.
75 W. Radecki, Ustawa o lasach. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2012, s. 52.
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określono, że za powstanie szkody w lasach ponosi odpowiedzialność ten, kto 
szkodę wyrządził i powinien ją naprawić „według zasad określonych w Kodeksie 
cywilnym”. Możemy tu przytoczyć szkody powstałe w wyniku oddziaływania 
gazów i pyłów przemysłowych, powstałe w wyniku pożaru lub w wyniku klę-
ski żywiołowej. „Pojęcie »klęski żywiołowej« jest pojęciem prawnym i zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
(Dz.U. 2002. Nr 62. poz. 558 ze zm.) oznacza katastrofę naturalną lub awarię 
techniczną” o znacznych skutkach i rozmiarach, zagrażających życiu lub zdro-
wiu znacznej liczby osób, ich mieniu albo środowisku na znacznych obszarach, 
jeżeli usunięcie wymaga znacznych nakładów i zastosowania nadzwyczajnych 
środków przy pomocy określonych służb i organów. „Na podstawie art. 12 budżet 
państwa finansuje nie wszystkie wydatki związane z naprawieniem szkody, lecz 
tylko koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebu-
dową drzewostanu”76.

12. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w art. 7 ust. 1 
i 5 przyznaje staroście upoważnienie od wydawania karty wędkarskiej oraz karty 
łowiectwa podwodnego. Osoba zainteresowana wydaniem karty wędkarskiej, 
uprawniającej do amatorskiego połowu ryb, składa do właściwego starosty wnio-
sek o jej wydanie, jednocześnie jest zobowiązana do złożenia egzaminu ze znajo-
mości ochrony i połowu ryb. Starosta jest też upoważniony do rejestracji sprzętu 
pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb (art. 20 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym), wydaje zezwolenia na usta-
wianie sieciowych narzędzi połowowych na szlaku żeglownym i bezpośrednim 
jego sąsiedztwie (art. 17a ust. 2), na wniosek starosty rada powiatu może utwo-
rzyć Społeczną Straż Rybacką, która współdziała z Państwową Strażą Rybacką 
(art. 24 ust. 1)77.

13. ZADANIA STAROSTY W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w art. 3 pkt 1 stanowi, 
że: „cele ochrony przyrody są realizowane przez: 1) uwzględnianie wymagań 
ochrony przyrody w strategiach, programach i dokumentach programowych, 

76 Ibidem, s. 58, 109.
77 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, Dz.U. z 2015 r., poz. 652.
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o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), programach ochrony środowiska przyjmowa-
nych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju województw, planach zagospoda-
rowania przestrzennego województw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania prze-
strzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej oraz w działalności gospodarczej i inwestycyjnej”, przez organy 
ochrony przyrody. Starosta jako organ ochrony środowiska posiada kompeten-
cje kontroli nad przestrzeganiem przez podmioty organizacyjne, osoby prawne 
i fizyczne przepisów o ochronie przyrody, nadzorując gospodarcze wykorzysty-
wanie zasobów przyrody (np. czuwanie nad gospodarką leśną w lasach niesta-
nowiących własności Skarbu Państwa). Starosta wydaje decyzje zezwalające na 
usunięcie drzew lub krzewów na terenie nieruchomości będącej własnością gminy. 
W przypadku braku zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej ustala karę 
pieniężną za usunięcie drzew i krzewów. Prowadzi rejestrację zwierząt należą-
cych do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa 
Unii Europejskiej. (art. 65 ust. 1, ust. 5). Popularyzuje ochronę przyrody, opiniuje 
projekt utworzenia parku krajobrazowego i zmiany przeznaczenia terenu, na któ-
rym rośnie starodrzew. 

14. KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRAWA ŁOWIECKIEGO

Podstawą do wydawania decyzji w zakresie hodowli chartów rasowych, 
odstąpienia od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny, jej odłowu lub 
odstrzału redukcyjnego jest1 ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowiec-
kie. Starosta jest uprawniony do wydawania zezwoleń na hodowanie i utrzymy-
wanie chartów rasowych lub ich mieszańców, na wniosek osoby chcącej prowadzić 
taką hodowlę lub utrzymywać takie psy (art. 10)78. Zezwolenie jest wydawane 
przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzy-
mywania. „W latach pięćdziesiątych XX stulecia rozpowszechnił się w niektó-
rych województwach, zwłaszcza w kieleckim, łódzkim, warszawskim, lubelskim 
i białostockim, kłusowniczy zwyczaj łowienia saren i zajęcy przy pomocy char-
tów i ich mieszańców. Doprowadziło to do częściowego wyniszczenia tych zwie-
rząt w wyniku czego ustawodawca wprowadził nakaz rejestracji chartów i ich 
mieszańców […]. Jeżeli organ (starosta) ma podstawy sądzić, że charty lub ich 

78 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska…, s. 231.
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mieszańce będą wykorzystywane do polowania albo np. będą puszczane wolno 
do lasu w nocy, to nie tylko może, ale powinien odmówić zezwolenia”79. 

Zadaniami własnymi starosty jest wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu 
chwytania i przetrzymywania zwierzyny. Starosta może wyrazić zgodę na okres 
do 6 miesięcy na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posia-
danie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, 
mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta 
powinna następnie być przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej 
hodowli (ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, art. 9 ust. 1 
pkt 2)80. „Ustawodawca pozostawia ocenę staroście, który w ramach uznania 
administracyjnego może tej zgody udzielić. Mogą tu wchodzić w rachubę np. 
względy naukowe. Przetrzymywanie zwierzyny bez odpowiedniego zezwolenia 
jest wykroczeniem z art. 51 ust. 1, pkt. 3 Prawa łowieckiego”81.

Starosta wydaje decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny 
(art. 45 ust. 3). Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowi, 
że w zakresie zadań zleconych, dotyczących administracji rządowej, starosta 
może podjąć decyzję o wydzierżawieniu obwodów łowieckich polnych (art. 29 
ust. 1, 2)82.

15. KOMPETENCJE STAROSTY W ZAKRESIE PRAWA 
BUDOWLANEGO

W zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane starosta jest orga-
nem pierwszej instancji wydającym decyzję pozwolenia na budowę oraz orga-
nem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 80 
ust. 1, art. 81 ust. 1 pkt 1a)83. Przed wydaniem decyzji starosta ocenia, jak budowa 
danego obiektu budowlanego wpłynie na środowisko. Przeprowadza ocenę jej 
oddziaływania na środowisko oraz wpływu na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 
59 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko84. Wspomniana decyzja administracyjna 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinna być zgodna z pla-

79 W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 85–87. 
80 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz.U. z 2015 r., poz. 2168.
81 W. Radecki, Prawo łowieckie…, s. 84–85.
82 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Dz.U. z 2013 r., poz. 1226.
83 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2016 r., poz. 290 
84 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, Dz.U. z 2016 r., poz. 353.
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nem zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami ochrony środowiska. 
W razie braku planu zagospodarowania przestrzennego decyzję wydaje woje-
woda. Starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego (art. 82 ust. 1, 2, 3) prowadzi rejestr wniosków o pozwolenie na 
budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy (art. 82 
b) i przekazuje te informacje do organu wyższego stopnia. Zadania w zakresie 
nadzoru budowlanego wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (art. 
80 ust. 2), który jest powoływany na to stanowisko przez starostę85.

16. ZADANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM 
I GOSPODAROWANIEM PRZESTRZENIĄ

Kompetencje związane z „kształtowaniem i prowadzeniem polityki prze-
strzennej” należą do zadań własnych samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 1, 
ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym)86 i powinny być zgodne z wymaganiami dotyczącymi ochrony 
środowiska (art. 1 ust. 2). Na podstawie art. 9 ust. 1 wspomnianej ustawy „W celu 
określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodaro-
wania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do spo-
rządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, zwanego dalej »studium«”. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w studium uwzględnia 
się też m.in.: „stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produk-
cyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego”, obszary terenów chronionych na podstawie 
odrębnych przepisów, występowanie terenów górniczych oraz złóż kopalin, stan 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, a także, co jest istotne, dla 
środowiska stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycz-
nej oraz gospodarki odpadami itp. Projekt studium jest uzgadniany z zarządem 
województwa i opiniowany przez właściwe organy (m.in. przez starostę powiato-
wego). Studium uchwala rada gminy (art. 12 ust. 1)87. 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska88: „Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stano-
wią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji przestrzennego zago-

85 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2016 r., poz. 290.
86 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 

z 2016 r., poz. 778.
87 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 

z 2016 r., poz. 778.
88 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2016 r., poz. 672.
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spodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego”. W sprawie „wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego” oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie, sta-
rosta, jest właściwym organem opiniującym „w zakresie ochrony środowiska – 
w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych” (art. 53 
ust. 1, ust. 4 pkt 5a)89.

17. ZAKOŃCZENIE

Niniejsze opracowanie miało na celu przedstawienie kompetencji starosty 
w zakresie ochrony środowiska. Wspomniane powyżej ustawy świadczą o róż-
norodności uprawnień prawnych nałożonych na starostę jako organ ochrony 
środowiska, który realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej. 
Chociaż w ustawie o samorządzie powiatowym starosty nie określono jako organ 
powiatu, to stał się on organem od strony funkcjonalnej, w zakresie kompeten-
cji nałożonych przez ustawy przyznające mu to uprawnienie. Zarówno organy 
administracji rządowej, jak i samorządowej współdziałają, realizując zadania 
nałożone przez prawo w zakresie ochrony środowiska. Wspomniane na wstępie 
uregulowania konstytucyjne, a także ustawowe, wskazują na wagę problemu 
ochrony środowiska jako dobra narodowego, którego nie można ochronić bez 
wielu zabezpieczeń i nakładów ze strony Państwa, aby środowisko, w którym 
żyjemy, mogło przetrwać do przyszłych pokoleń. Ochrona tego zbiorowego dobra 
jest obowiązkiem wszystkich obywateli.

PERMISSIONS OF THE DISTRICT GOVERNOR FOR 
ENVIRONMENTAL PROTECTION

Summary

The administrative reform, which entered into force on 1 January 1999, introduced 
a three-tier administrative division of Poland into: commune, district, province. The 
aim of the reform was to reduce the number of provinces from 49 to 16 and restore 

89 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2016 r., poz. 290.
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districts (liquidated in 1975). In accordance with the Act of 5 June 1998 on district 
self-government (OJ 1998 No. 91 item 578) district authorities are: district council and 
district administration. The position of chairman of the district administration has been 
entrusted to the district governor, who, although not an organ of the district according to 
the aforementioned act, has been recognized as an organ from the functional side. 

Many acts of a statutory rank of a particular nature entrust the district governor 
numerous competences and provide the ability to carry out activities directly affecting 
environmental protection. His powers can be mentioned here in the scope of: waste 
management, building law, spatial planning and management, geology and mining, 
as well as hunting and inland fishing law. The position of the district governor as 
an environmental protection authority is identified by the act of 27 April 2001, the 
environmental protection law. The role of district governor in the scope of: water, air and 
soil protection against pollution is particularly important for ensuring the conservation of 
the Earth’s natural resources in a non-deteriorated condition. The constitutional principle 
of environmental protection imposes on the public authorities the obligation to care for 
the environment. The maintenance of current natural resources and the protection of 
agricultural and forest land against pollution is only possible in the prevention of negative 
effects of environmental degradation affecting the health of humans and animals. The 
aim of this paper is to present the powers of the district governor as a district organ in the 
field of environmental protection.
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