
MISCELLANEAwww.wuw.pl

89

89

StudiaIudridica89.indd   All PagesStudiaIudridica89.indd   All Pages 25/04/2022   18:5525/04/2022   18:55



MISCELLANEA





Studia Iuridica tom 89

Warszawa 2021

MISCELLANEA



Rada Programowa
Grażyna Bałtruszajtys (przewodnicząca), Jan Błeszyński, Zdzisław Galicki,
Hubert Izdebski, Jacek Lang, Maria Rogacka-Rzewnicka, Marek Wąsowicz,

Beata Janiszewska (sekretarz)

Członkowie Rady Programowej afiliowani za granicą
Marc Bors (Uniwersytet we Fribourgu), Michael Martinek (Uniwersytet w Saarbrücken),

Alessandro Somma (Uniwersytet Sapienza w Rzymie), Elena V. Timoshina (Uniwersytet w Sankt 
Petersburgu)

Recenzenci „Studia Iuridica” w 2021 r. 
Francisco Javier Andrés Santos, Wojciech Dajczak, Włodzimierz Kamyszanskij, Luz Maria Martinez 

Velencoso, Andriej Łusznikow, Bronisław Sitek, Jakob Fortunat Stagl

Redaktor naukowy 
Adam Niewiadomski

Redaktor naczelny
Tomasz Giaro

Redaktor tematyczny
Łukasz Pisarczyk

Redaktor językowy
Radosław Pawelec

Sekretarz Redakcji
Adam Niewiadomski

Redaktor prowadzący
Dorota Dziedzic

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca 
dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).

 „Studia Iuridica” znajdują się w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych.

ISSN 0137-4346 (druk)
ISSN 2544-3135 (pdf online)

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
00-838 Warszawa, ul. Prosta 69

www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl
Dział Handlowy WUW: tel. (48 22) 55 31 333; e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl

Księgarnia internetowa: www.wuw.pl/ksiegarnia

Skład i łamanie
Barbara Obrębska

Druk i oprawa: POZKAL



SPIS TREŚCI

Paweł Borecki – Zasada niezależności państwa i związków wyznaniowych  
w prawie polskim – zagadnienia podstawowe w ujęciu krytycznym  ................... 9

Jan Dytko – Pozycja prawna Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej  ........ 31
Katarzyna Eliasz – Kontrowersje wokół pozytywnej dyskryminacji  ......................... 47
Joanna Florecka – Application of the principle of transparency in public  

procurement law by the Court of Justice of the European Union  ......................... 62
Beata Giesen – Zasada nemo plus iuris in alium transferre potest a dobra wiara 

nabywcy autorskich praw majątkowych  ................................................................ 88
Jolanta Itrich-Drabarek, Marcin Jurgilewicz, Andrzej Misiuk, Aleksandra Zając – 

Mediation in the administrative and court-administrative proceedings  ............... 111
Bogna Kaczorowska – Zależności między dorobkiem kontynentalnego prawa 

prywatnego a common law na przykładzie kryterium dobrej wiary  
w dziedzinie umów zobowiązaniowych  ................................................................ 125

Anna Kapała – Legal instruments to support local food systems: Conclusions  
de lege ferenda  ....................................................................................................... 151

Anna Klimach, Michał Pietkiewicz – Zintegrowany System Informacji 
o Nieruchomościach jako źródło informacji przy wykonywaniu czynności 
komorniczych  ......................................................................................................... 176

Iga Małobęcka-Szwast – Facebook enforcement “saga”: How to enforce  
competition, consumer, and data protection laws in the digital economy  ............ 189

Jakob Maziarz – Archaizmy języka prawniczego  ....................................................... 216
Anna Milewska, Agnieszka Parlińska – Ekonomiczno-prawne uwarunkowania 

gospodarki niskoemisyjnej w samorządach terytorialnych –  
wybrane aspekty  .................................................................................................... 239

Agata Niewiadomska – Prawne aspekty rozwoju obszarów wiejskich w nowej 
perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej  ............................................. 257

Jacek Piecha – Social control of public administration: Twilight or renaissance? 
Observations in the context of the administration performed through  
the algorithms  ........................................................................................................ 269

Wojciech Radecki, Anna Zientara – Ustawowe ujęcie przestępstwa rozboju  
w prawie czeskim i słowackim w porównaniu do rozwiązań przyjętych  
w polskim kodeksie karnym  .................................................................................. 287

Marcin Stębelski – Między stanem prawnym a faktycznym. Pojęcie rodziny  
w praktyce stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych   .............................. 317

Krzysztof Świątczak – Glosa częściowo krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego 
z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 110/16)  ............................................................... 332



6 SPIS TREŚCI

Kamila Szyszka, Dorota Sepczyńska – Przekład artykułu Sibyl A. Schwarzenbach 
„Braterstwo, solidarność i przyjaźń obywatelska”  ............................................... 345

Michał Warciński – Status prawny budynku lub innego urządzenia  
z art. 151 k.c.  .......................................................................................................... 370

Paweł Waszkiewicz, Magdalena Tomaszewska, Błażej Stromczyński, Stanisław  
Rabczuk – Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Podstawy  
prawne wykorzystania mediów społecznościowych przez polskie organy  
władzy publicznej na przykładzie Policji  .............................................................. 386

Katarzyna Wieczorek, Łukasz Pisarczyk – Transnational framework agreements:  
In search of a European legal framework  .............................................................. 409

Arkadiusz Wudarski – Zaskarżenie domniemania ojcostwa w Szwajcarii – ujęcie 
komparatystyczne  .................................................................................................. 433

Z Wydziału
Robert Jastrzębski – Michał Pietrzak (1929–2021)  ...................................................... 463



TABLE OF CONTENTS

Paweł Borecki – The principle of independence of the state and religious  
associations in Polish law: Basic issues in critical terms  ...................................... 9

Jan Dytko – Legal position of the Students’ Parliament of the Republic  
of Poland  ................................................................................................................ 31

Katarzyna Eliasz – Controversies over reverse discrimination  ................................... 47
Joanna Florecka – Application of the principle of transparency in public  

procurement law by the Court of Justice of the European Union  ......................... 62
Beata Giesen – The nemo plus iuris in alium transferre potest principle and the  

good faith of the purchaser of author’s economic rights  ....................................... 88
Jolanta Itrich-Drabarek, Marcin Jurgilewicz, Andrzej Misiuk, Aleksandra Zając – 

Mediation in the administrative and court-administrative proceedings  ............... 111
Bogna Kaczorowska – Interdependencies between achievements of continental  

private law and common law as illustrated by the good faith criterion  
in contracts  ............................................................................................................. 125

Anna Kapała – Legal instruments to support local food systems: Conclusions  
de lege ferenda  ....................................................................................................... 151

Anna Klimach, Michał Pietkiewicz – Integrated Real Estate Information System  
as an information source for bailiffs  ..................................................................... 176

Iga Małobęcka-Szwast – Facebook enforcement “saga”: How to enforce  
competition, consumer, and data protection laws in the digital economy  ............ 189

Jakob Maziarz – Archaisms of legal language  ............................................................ 216
Anna Milewska, Agnieszka Parlińska – Economic and legal determinants  

of low-emission economy in local governments: Selected aspects  ....................... 239
Agata Niewiadomska – Legal aspects of rural development in the new financial 

perspective of the Common Agricultural Policy  ................................................... 257
Jacek Piecha – Social control of public administration: Twilight or renaissance?  ..... 

Observations in the context of the administration performed through  
the algorithms  ........................................................................................................ 269

Wojciech Radecki, Anna Zientara – Statutory approach to the act of robbery  
in the Czech and Slovak law as compared to the solutions adopted in the  
Polish penal code  ................................................................................................... 287

Marcin Stębelski – Between legal and actual state: The concept of family  
in the practice of application of the act on family benefits  ................................... 317

Krzysztof Świątczak – A commentary of a commentary on the Supreme Court’s 
judgment of 17 March 2017 (ref. No. III CZP 110/16)  ........................................... 332

Kamila Szyszka, Dorota Sepczyńska – A translation of Sybil A. Schwarzenbach’s 
“Fraternity, solidarity, and civic friendship”  ......................................................... 345



8 TABLE OF CONTENTS

Michał Warciński – Legal status of the building or other device mentioned  
in art. 151 Civil Code  ............................................................................................. 370

Paweł Waszkiewicz, Magdalena Tomaszewska, Błażej Stromczyński, Stanisław  
Rabczuk – Legal basis for the use of social media by the Polish public  
authorities: Case of the Police  ................................................................................ 386

Katarzyna Wieczorek, Łukasz Pisarczyk – Transnational framework agreements:  
In search of a European legal framework  .............................................................. 409

Arkadiusz Wudarski – Contesting the presumption of paternity in Switzerland:  
A comparative perspective  .................................................................................... 433

From the Faculty
Robert Jastrzębski – Michał Pietrzak (1929–2021)  ...................................................... 463



STUDIA IURIDICA LXXXIX

Studia Iuridica 89
ISSN 0137-4346; e-ISSN 2544-3135

Creative Commons: Uznanie Autorstwa (CC BY) 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

DOI: https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2022-89.1

Paweł Borecki
Uniwersytet Warszawski, Polska
e-mail: pawelborecki@op.pl
ORCID: 0000-0002-1921-8291

ZASADA NIEZALEŻNOŚCI PAŃSTWA I ZWIĄZKÓW 
WYZNANIOWYCH W PRAWIE POLSKIM – 
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE W UJĘCIU 

KRYTYCZNYM

THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF THE STATE AND 
RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN POLISH LAW: BASIC ISSUES 

IN CRITICAL TERMS

Abstract

The principle of independence of the state and the Church is one of the fundamental 
norms of religious relations in contemporary Poland. It is permanently embedded in the 
Polish legal system. It appears in the Constitution of the Republic of Poland of 1997 
and in the Concordat of 1993. It was also expressed in the Act of 1989 on Guarantees of 
Freedom of Conscience and Religion and in individual denominational acts of 1989‒1997. 
On the other hand, this principle is contradicted by the denominational laws of 1928 and 
1936. The principle of independence of the state and religious associations appears in 
Polish law together with the principle of autonomy and cooperation of these entities. 
Guaranteeing the principle of independence of the state and religious associations is 
especially the result of the negative experiences of the state’s denominational policy in 
the years 1944‒1989.
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In the field of juridization of the principle of independence of the state and the 
Church, there are clear similarities between the relevant provisions of the Constitution 
of the Republic of Poland and the Polish Concordat. Certain legislative standardization 
is also present in the denominational acts of 1989‒1997. Appropriate models were 
provided primarily by the Act of 1989 on the attitude of the State to the Catholic Church 
in the Republic of Poland. From 1989, the Polish legislator put emphasis primarily on 
guaranteeing the rights of religious communities towards the state. Paradoxically, among 
the religious associations with an individual statutory regulation from 1989‒1997, 
few, although the most far-reaching, restrictions on independence (self-government) in 
relations with the state were provided for the Catholic Church. However, the independence 
of the state from the Church was not sufficiently ensured.

KEYWORDS

independence of the state and religious associations, sovereignty, autonomy, 
Constitution of the Republic of Poland, Concordat

SŁOWA KLUCZOWE

niezależność państwa i związków wyznaniowych, suwerenność, autonomia, 
Konstytucja RP, konkordat

I. WPROWADZENIE

Zasada niezależności państwa i związków wyznaniowych (Kościoła), 
względnie niezależności związków wyznaniowych od państwa, jest obecna 
na wielu poziomach polskiego systemu prawnego. Współcześnie stanowi ona 
jedną z pierwszoplanowych dyrektyw w stosunkach wyznaniowych w Polsce. 
Jej wysoka ranga to zwłaszcza rezultat negatywnych doświadczeń okresu Pol-
ski Ludowej – lat 1944–1989, gdy samorządność oraz autonomia kościołów oraz 
innych związków wyznaniowych były systematycznie i zasadniczo naruszane 
przez państwo. 

W ścisłym, prawnym rozumieniu pojęcie niezależności państwa i związków 
wyznaniowych (Kościoła)1 oznacza przede wszystkim samorządność, samoor-

1 Na potrzeby niniejszych rozważań adekwatna jest wąska, instytucjonalno-hierarchiczna 
wykładnia pojęcia państwa, odpowiednio – związku wyznaniowego. Państwo zatem to system 
organów władz publicznych, owa „piramida urzędów”. Natomiast związek wyznaniowy (Kościół) 
to w takim ujęciu jednolita zhierarchizowana organizacja, złożona z duchowieństwa, na czele 
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ganizację wspomnianych podmiotów, ich zdolność do samodzielnego prowa-
dzenia własnych spraw bez arbitralnej ingerencji drugiej strony2. Państwo zatem 
nie wykonuje funkcji religijnych. Nie afirmuje ono określonego światopoglądu 
religijnego (ani żadnego innego). Nie organizuje kultu. Nie wywiera wpływu na 
tworzenie i przekształcanie struktur związków wyznaniowych ani na obsadę 
urzędów kościelnych. Państwo nie kontroluje korespondencji związków konfe-
syjnych ani publikacji ich aktów. Władze publiczne zarazem nie propagują wiary 
religijnej. Państwo nie pełni roli „ramienia świeckiego” Kościoła. Za normami 
religijnymi nie stoi przymus państwowy. Z drugiej strony związki wyznaniowe 
instytucjonalnie, tzn. poprzez swoje gremia decyzyjne, nie uczestniczą w spra-
wowaniu władztwa publicznego, czyli nie biorą udziału w rządzeniu państwem3. 
Dotyczy to przede wszystkim tworzenia prawa powszechnie obowiązującego. 
Lobbing w procesie prawotwórczym to w zwyczajnych warunkach nie powinna 
być domena aktywności związków wyznaniowych. Zasada niezależności pań-
stwa i Kościoła oznacza zatem kompetencyjne samoograniczenie się tych pod-
miotów. Nie można natomiast odmówić wspólnotom religijnym w ramach ich 
funkcji nauczycielskiej prawa do oceny działań władz państwowych, w tym obo-
wiązującego prawa, przez pryzmat własnej doktryny religijno-moralnej. W ten 
sposób mogą one pośrednio wpływać na proces sprawowania władzy publicz-
nej, kształtując świadomość swoich wiernych realizujących prawa wyborcze, czy 
tym bardziej uczestniczących w pracach decyzyjnych organów państwowych, 
w szczególności w prawotwórstwie. 

W szerszym ujęciu pojęcie niezależności wymienionych podmiotów obej-
muje także niezależność systemu prawa państwowego oraz systemów prawnych 
wspólnot konfesyjnych (prawa kościelnego). Zarówno system prawa państwo-
wego, jak i system prawa kościelnego są w stosunku do siebie odrębne i, co 
do zasady, nawzajem nieskuteczne. Normy prawa kościelnego mogą wywierać 
skutki w państwowym porządku prawnym na podstawie przyzwolenia państwa 
wyrażonego w ustawie lub w umowie międzynarodowej4. W przypadku wystą-
pienia nieusuwalnej sprzeczności między normami prawa państwowego a nor-
mami prawa kościelnego zgodnie z zasadą suwerenności państwa pierwszeństwo 

z jednoosobowym lub kolegialnym kierownictwem, pełniąca funkcję pośredniczącą między sa-
crum a masami wiernych (zob. C. Znamierowski, Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 279).

2 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013, s. 271–272. W znaczeniu seman-
tycznym przymiotnik „niezależny” oznacza przede wszystkim: niepodporządkowany komuś, 
czemuś, rozporządzający sobą, decydujący o sobie; samodzielny, niezawisły, niepodległy, wolny, 
usamodzielniony, ale także: niebędący wyznaczonym, zdeterminowanym przez coś, powiązanym 
z czymś – zob. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, K–Ó, Warszawa 
2008, s. 990.

3 Por. W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w kon-
kordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, s. 22.

4 Zob. szerzej A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, 
s. 64–65.



12 PAWEŁ BORECKI

należy dać normom pierwszej kategorii. W sumie zasada niezależności państwa 
i związków wyznaniowych jest pod względem treściowym jednym z głównych 
komponentów systemu rozdziału (oddzielenia) wymienionych podmiotów.

Niezależność państwa i związków wyznaniowych ma charakter samoistny 
– pierwotny. Nie pochodzi z wzajemnego nadania5. Jej źródła ideowe sięgają 
z jednej strony zasady suwerenności państwowej, a z drugiej – wolności prak-
tykowania religii w wymiarze kolektywnym. Owa wolność stanowi aspekt wol-
ności sumienia i wyznania (religii) i jest zakorzeniona, jak to się współcześnie 
przyjmuje, w państwach demokratycznych, w przyrodzonej i niezbywalnej god-
ności ludzkiej.

Tytułowa zasada została bezpośrednio wyrażona w art. 25 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.6. W odniesieniu do Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Kościoła katolickiego sformułowano także wprost 
w art. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpi-
sanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.7. O niezależności od państwa kościo-
łów i innych związków wyznaniowych przy wykonywaniu ich funkcji religijnych 
mówi art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania8. Szczegółowe w aspekcie podmiotowym gwarancje niezależno-
ści, rozumianej przede wszystkim jako samorządność, właściwych kościołów 
i innych związków wyznaniowych, wyrażone zostały w czołowych przepisach 
indywidualnych ustaw wyznaniowych z lat 1989–19979. Nie zostały one przy 
tym sformułowane w sposób jednolity. Analogiczne gwarancje nie występują 

5 Zob. W. Góralski, Wstęp do prawa wyznaniowego, Płock 2003, s. 132.
6 Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.; dalej: Konstytucja RP.
7 Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318; dalej: konkordat.
8 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1153.
9 Zob. zwłaszcza: art. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ka-

tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1347); art. 1 i 2 ustawy 
z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1726); art. 1–3 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 43); art. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 483); art. 2 i 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rze-
czypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1712); art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 169); art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1889); art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polsko-
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1599); art. 3 i 4 ustawy 
z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospo-
litej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1798); art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 44); art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 14); 
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w indywidualnym ustawodawstwie wyznaniowym odpowiednio z lat: 192810 
i 193611. Nie należy zarazem ulegać stereotypowi, iż najdalej idące gwarancje 
niezależności we wszystkich sferach aktywności uzyskał Kościół katolicki. 

II. IMPLEMENTACJA ZASADY NIEZALEŻNOŚCI PAŃSTWA 
I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH W KONSTYTUCJI RP

Ustrojodawca jurydyzuje zasadę niezależności państwa i związków wyzna-
niowych w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten otrzymał treść: „Stosunki 
między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształ-
towane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależno-
ści każdego w swoim zakresie [podkr. – P.B.], jak również współdziałania dla 
dobra człowieka i dobra wspólnego”. Wykładnia gramatyczna i historyczna tego 
przepisu każe odnieść przymiot autonomii tylko do związków wyznaniowych, 
natomiast niezależność tak do państwa, jak i do wspólnot religijnych12. 

Na właściwe postanowienia konstytucyjne wywarł zapewne wpływ art. 1 
konkordatu. Strony traktatu potwierdziły w nim wyraźnie, że państwo i Kościół 
katolicki są każde w swojej dziedzinie zwłaszcza niezależne i zobowiązały się do 
pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziała-
niu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego. Natomiast treść rzeczonego prze-
pisu układu z 1993 r. to rezultat oddziaływania nauczania społecznego Kościoła 
katolickiego – konstytucji duszpasterskiej O Kościele w świecie współczesnym 
(pkt 76) Soboru Watykańskiego II (1962–1965). W sumie treść pierwszoplano-
wych polskich aktów normatywnych ze sfery stosunków wyznaniowych została 
uwarunkowana przez pastoralne, lecz nie jurydyczne, posiadające duży stopień 
ogólności, wypowiedzi czołowych gremiów Kościoła katolickiego. 

art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 13). 

10 Zob. zwłaszcza art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii 
duchownej (Dz.U. nr 38, poz. 363, z późn. zm.).

11 Zob. zwłaszcza art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 240, z późn. zm.) 
oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 30, poz. 241, z późn. zm.). 

12 Na temat historycznej genezy art. 25 ust. 3 Konstytucji RP zob. P. Borecki, Zasada nieza-
leżności i autonomii Kościoła i państwa w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., (w:) P. Sobczyk, 
P. Steczkowski (red.), Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Pro-
fesorowi Arturowi Mezglewskiemu, Lublin 2020, s. 81–94.
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Poza tym w art. 25 Konstytucji RP można dopatrywać się wpływów odpo-
wiednich postanowień Konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r.13, zwłaszcza 
w art. 7, który stanowi, że „Państwo i Kościół katolicki są, każde we własnym 
zakresie, niezależne i suwerenne”14. Takie sformułowanie nadaje państwu 
i Kościołowi charakter podmiotów niejako równorzędnych, niepodległych sobie 
nawzajem, utrzymujących relacje na zasadzie partnerstwa. Ustrojodawca włoski 
zrezygnował z uszczegółowienia przytoczonych zasad relacji państwo–Kościół, 
wzmiankując jedynie o Paktach Laterańskich15.

Ustrojodawca rodzimy również nie sprecyzował treści omawianej zasady – 
nie określił jej zakresu przedmiotowego. Mowa jest jedynie o „niezależności 
każdego w swoim zakresie”. Ten stan rzeczy należy ocenić krytycznie. Stwarza 
on bowiem przesłanki do sporów kompetencyjnych między państwem a kościo-
łami i innymi związkami wyznaniowymi, zachęca do wkraczania jednego, sil-
niejszego politycznie, podmiotu w sferę działania drugiego. Są to obawy tym 
bardziej uzasadnione, że istnieją dziedziny będące przedmiotem zainteresowania 
zarówno państwa, jak i związków wyznaniowych, np. opodatkowanie instytucji 
kościelnych i duchowieństwa, działalność charytatywna, ochrona dóbr kultury, 
małżeństwo i rodzina, czy edukacja młodego pokolenia. Znamienne, że w trakcie 
prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad art. 25 Konstytucji 
RP z jednoznacznym oporem przedstawicieli Kościoła katolickiego spotkał się 
projekt tego przepisu stanowiący, że Kościoły i związki wyznaniowe nie biorą 
udziału w sprawowaniu władzy publicznej16. W rezultacie czego odpowiednie 
sformułowanie zostało definitywnie odrzucone17. 

Konstytucja RP wskazuje, że wzajemna niezależność państwa oraz kościołów 
i innych związków wyznaniowych nie powinna być pojmowana jako ich wzajemna 
izolacja. W cytowanym przepisie ustawy zasadniczej ustanowiono konstytucyjny 
obowiązek współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Tak jedno-
znacznie sformułowany wymóg budzi wątpliwości z punktu widzenia respekto-

13 Zob. szerzej P. Sobczyk, Konstytucyjna zasada konsensualnego określenia stosunków mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013, s. 135–142.

14 Zob. https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wlochy_pol_010711.pdf 
(dostęp: 12.01.2022 r.).

15 Równie stanowczych określeń twórcy włoskiej Konstytucji z 1947 r. nie użyli do 
charakterystyki relacji państwa z innymi związkami wyznaniowymi. Art. 8 głosi bowiem m.in., 
że: „[w]yznania inne niż katolickie mają prawo organizowania się według własnych przepisów, 
o ile nie są one sprzeczne z włoskim porządkiem prawnym”. Wyraźnie wskazuje to na przewagę 
prawa państwowego nad prawem wewnętrznym nierzymskokatolickich wspólnot religijnych.

16 Zob. Projekt art. 15 Konstytucji przedstawiony podczas kuluarowych rozmów przez Alek-
sandra Kwaśniewskiego Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski oraz przed-
stawicielom Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, (w:) Kościoły i organizacje 
światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988–1997 
(wybór i oprac. nauk. P. Borecki, C. Janik), Warszawa 2012, s. 416.

17 P. Borecki, Geneza modelu stosunków państwo–Kościół w Konstytucji RP, Warszawa 2008, 
s. 279–300.
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wania samej zasady niezależności. Grozi on tym, iż straci ona swoją „ostrość”, 
ulegnie swoistemu rozmyciu. Właściwsza byłaby normatywna możliwość takiej 
kooperacji. Jest to zasadne tym bardziej, jeżeli cele współdziałania (współpracy) 
zostały wskazane bardzo ogólnie, jak „dobro wspólne” czy „dobro człowieka”18. 
Obowiązek współdziałania państwa i Kościoła w imię tak sformułowanych celów 
grozi naruszeniem funkcjonalnej niezależności obu podmiotów19. Państwo może 
tą drogą próbować przerzucać na związki wyznaniowe swoje zadania w zakre-
sie zaspokajania potrzeb społecznych, zaś związki wyznaniowe mogą w sposób 
wątpliwy sięgać do środków publicznych, czy wręcz wkraczać w sferę polityki 
państwa. Rodzi się pytanie, kto i w jakim trybie miałby określać szczegółowe 
cele owego współdziałania, rozstrzygać spory z tym związane. Wydaje się, że 
ostateczny głos powinien należeć do państwa.

Konstytucja RP wyraźnie dowartościowuje kościoły i inne związki wyzna-
niowe kosztem pozycji państwa. W świetle art. 25 ust. 3 owe korporacje zostały 
bowiem postawione na równi z suwerennym bytem, jakim jest państwo. Deklaro-
wana w tym przepisie niezależność państwa i kościoła jest wzajemna. Poza tym 
wspomniane podmioty mają ze sobą współdziałać w bliżej niesprecyzowanych 
celach. W sumie świadczy to o nadaniu stosunkom między państwem a wspól-
notami konfesyjnymi charakteru poniekąd przymusowego partnerstwa. Tymcza-
sem obiektywną przewagę w wymiarze doczesnym w zakresie celów działalności 
i środków służących ich realizacji ma państwo. Ma ono pierwszeństwo nawet 
przed największymi związkami wyznaniowymi. Są one bowiem nosicielami 
interesów partykularnych, nie zaś interesu publicznego. Z zasadami wyrażonymi 
w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP współgra, wynikająca z ust. 4 i 5 art. 25, zasada 
bilateralizmu, tzn. dwustronności, w zakresie regulacji stosunków między pań-
stwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi20. 

Istotną gwarancją formalnoprawną respektowania w szczególności zasady 
niezależności państwa i związków wyznaniowych przez prawodawcę jest upraw-
nienie kościołów i innych związków wyznaniowych do występowania do Trybu-
nału Konstytucyjnego z wnioskami dotyczącymi konstytucyjności lub legalności 
aktów normatywnych dotyczących spraw objętych ich zakresem działania (zob. 
art. 191 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 191 ust. 2 Konstytucji RP).

Niezależność kościołów i innych związków wyznaniowych nawet w ich 
zakresie nie jest absolutna. Może być ona ograniczona na zasadach określonych 
w Konstytucji RP. Ponieważ owa niezależność stanowi istotny aspekt kolektyw-

18 Zob. P. Borecki, Dobro wspólne jako determinanta relacji między państwem a Kościołem, 
„Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 11, s. 38–39.

19 Por. J. Szymanek, Stosunki wyznaniowe we współczesnej Polsce (elementy prawa i prakty-
ki), (w:) C. Janik (red.), Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 87.

20 Na ten temat zob. zwłaszcza: P. Stanisz, M. Ordon (red.), Układowe formy regulacji stosun-
ków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), Lublin 2013, 
s. 253 i n.
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nego uzewnętrzniania religii, to właściwy do określenia zasad jej limitowania 
jest przede wszystkim art. 53 ust. 5 ustawy zasadniczej. Ograniczenia mogą być 
ustanowione tylko w drodze ustawy, czyli aktu woli powszechnej, nie zaś w dro-
dze aktów wykonawczych, czy tym bardziej arbitralnie przez władzę. Poza tym 
ograniczenia mogą być ustanowione tylko wtedy, jeśli są konieczne do ochrony 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wol-
ności i praw innych osób. Ponadto z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wynika, że 
ograniczenia muszą być konieczne w demokratycznym państwie, czyli zwłaszcza 
respektującym pluralizm społeczny. A przy tym ograniczenia nie mogą naruszać 
istoty odpowiednich konstytucyjnych wolności i praw, czyli wolności sumienia 
i religii, a także wolności zrzeszania się. Niedopuszczalne jest w myśl art. 233 
ust. 1 i 3 Konstytucji RP ograniczenie niezależności kościołów i innych związ-
ków wyznaniowych w czasie stanów nadzwyczajnych.

III. ZASADA NIEZALEŻNOŚCI PAŃSTWA I KOŚCIOŁA 
KATOLICKIEGO W KONKORDACIE POLSKIM  

Z 28 LIPCA 1993 R.

Polski konkordat z 1993 r. pozostaje pod wyraźnym ideowym wpływem 
nauczania społecznego Soboru Watykańskiego II oraz papieży posoborowych 
w zakresie relacji między Kościołem a państwem (wspólnotą polityczną)21. 
Kościół katolicki podczas Soboru Watykańskiego II w Konstytucji duszpa-
sterskiej o Kościele w świecie współczesnym pkt 76) przyznał bowiem, że: 
„Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie niezależne 
i autonomiczne. Obydwie jednak wspólnoty, choć z różnego tytułu służą powo-
łaniu jednostkowemu i społecznemu 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”22. 
Zarazem, jak się wydaje, Sobór uznał także niekompetencję Kościoła w zakre-
sie władztwa publicznego, stwierdzając w Dekrecie o działalności misyjnej 
Kościoła (pkt 12): „Kościół w żadnym przypadku nie chce się wtrącać w rządy 
ziemskiego państwa. Nie żąda dla siebie innej prerogatywy prócz tej, aby 
z pomocą Boża mógł służyć ludziom miłością i wiernym posługiwaniem”23. 
Można zatem przyjąć, że Vaticanum II uznał odrębność państwa i Kościoła24, 

21 Zob. A. Boniecki, Dobry, soborowy…, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 32, s. 2.
22 Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967, s. 604–605.
23 Ibidem, s. 448.
24 Por. P. Sobczyk, Kościół a wspólnoty polityczne, Warszawa 2005, s. 195–196.
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zwłaszcza w wymiarze funkcjonalnym, czyli zaaprobował nieantagonistyczny 
rozdział tych podmiotów25.

W konsekwencji strony polskiego konkordatu z 1993 r. w art. 1 uzgodniły, iż 
„Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół 
Katolicki są – każde w swojej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobo-
wiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we 
współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”. Przepis ten wyraża 
zatem ideę syntezy trzech dyrektyw w stosunkach między państwem a Kościo-
łem: niezależności, autonomiczności i współdziałania, czyli, jak to ujmują 
katoliccy przedstawiciele doktryny, ideę separacji skoordynowanej. Wskazany 
przepis charakteryzuje się jednak, podobnie jak art. 25 ust. 3 Konstytucji RP, 
wysokim stopniem ogólności. Oficjalne próby sprecyzowania treści art. 1 kon-
kordatu należy ocenić jako zdecydowanie niezadowalające. W pkt 1 Deklaracji 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia 
jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolica Apostolską a Rzeczą-
pospolitą Polską stwierdzono bowiem, że „[z]asada wyrażona w art. 1, według 
której Państwo i Kościół są niezależne i autonomiczne, jest w istocie nadaniem 
wyrazu prawnego praktyce, jaka wytworzyła się w Polsce na przestrzeni ostat-
nich lat. Oznacza ona rezygnację z takiego pojmowania norm konstytucyjnych, 
które wyrażało stosunek antagonistyczny, na rzecz wykładni zakładającej współ-
działanie dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”26. W deklaracji nie wska-
zano, choćby przykładowo, dziedzin kompetencji państwa oraz Kościoła. Nie 
sprecyzowano sfer ich współdziałania. Odwołanie się do praktyki stosunków 
państwo–Kościół lat poprzedzających wydanie deklaracji, począwszy od 1989 r., 
także trudno uznać za szczęśliwe. W owym okresie nierzadkie były bowiem 
zwłaszcza próby oddziaływania Kościoła instytucjonalnego na politykę pań-
stwa, działania prowadzące do podważenia organizacyjnej, a przede wszystkim 

25 Stanowisko Soboru Watykańskiego II na temat relacji między państwem (wspólnotą po-
lityczną) a Kościołem nie jest całkiem nowe. Jego odległych źródeł można doszukiwać się m.in. 
w stanowisku papieża Galezego I sformułowanym w liście skierowanym w 494 r. do cesarza Ana-
stazego I – zob. R. Sobański, Niezależność i autonomia Kościoła i państwa podstawową prze-
słanką konkordatu, „Ateneum Kapłańskie” 1996, nr 7, s. 18–20. Galezy I wystąpił przeciwko 
polityce podporządkowywania władzy religijnej przez władzę państwową. Głównymi tezami tego 
papieża były: rozróżnienie dwóch najwyższych władz rządzących życiem społecznym: ducho-
wej – papież, i doczesnej – cesarz; zależność władzy doczesnej od duchowej w sprawach natury 
duchowej, a także zależność władzy duchowej od doczesnej w sprawach doczesnych; rozróżnienie 
kompetencji cesarza co do spraw ziemskich i papieża co do spraw duchowych; zakaz koncentra-
cji obu władz w tym samym podmiocie. Takie stanowisko Kościoła przyjęli kanoniście na czele 
z Gracjanem, a później także Tomasz z Akwinu (zob. J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. 
Prawo konkordatowe, Lublin 2013, s. 31–33). 

26 Oświadczenie rządowe z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie Deklaracji Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów 
Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 
w dniu 28 lipca 1993 r. (M.P. nr 4, poz. 51).
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funkcjonalnej odrębności wymienionych podmiotów. W sumie w odniesieniu do 
art. 1 konkordatu wspomnianą Deklarację trzeba ocenić jako dysfunkcjonalną. 
Określenie znaczenia klauzul użytych w przepisie otwierającym konkordat pol-
ski z 1993 r. w praktyce pozostawiono doktrynie prawa wyznaniowego i kano-
nicznego, wśród której przeważa wyraźnie opcja katolicka27.

Konkordat jako typ aktu prawnego (normatywnego) wyraża ideę partnerstwa 
obu jego stron. Wskazuje na względną równorzędność państwa i Kościoła. Pań-
stwo w traktacie nie przyznało formalnie Kościołowi niezależności i autonomii 
w jego dziedzinie, lecz strony nawzajem uznały te przymioty w odniesieniu do 
strony przeciwnej. Należy poza tym zwrócić uwagę, że konkordat polski z 1993 r. 
został zawarty na czas nieoznaczony i nie zawiera klauzuli o swoim wypowie-
dzeniu28. Jego postanowienia mogą być jedynie wykonywane, rozwijane i uzu-
pełniane. W sumie umowa ogranicza suwerenność państwa w sferze stosunków 
wyznaniowych. 

Odniesienie przymiotu autonomiczności do państwa w jego relacjach 
z Kościołem katolickim ma dla tegoż państwa wymowę degradującą. Przeczy 
jego istocie. Immanentną cechą państwa jest bowiem suwerenność29. Natomiast 
stwierdzenie o niezależności Kościoła w jego dziedzinie od państwa, bez wska-
zania, że chodzi o dziedzinę religijną, nadaje Kościołowi znamiona swoistego 
„państwa w państwie”. Stwarza niebezpieczeństwo kwestionowania w majesta-
cie konkordatu przez stronę wyznaniową aktów władztwa państwowego. Uży-
cie pojęć niezależności i autonomiczności w formie koniunkcji w świetle teorii 
prawa nie wydaje się poprawne. Niezależność wyklucza autonomiczność. Jeżeli 
określona instytucja jest w stosunku do innej niezależna, to tym samym nie jest 
autonomiczna. Niezależność jest pojęciem szerszym od autonomii, pochłania ją 
treściowo30. Artykuł 1 konkordatu budzi zatem uzasadnione wątpliwości inter-
pretacyjne. Jest to konsekwencja użycia w tekście prawnym sformułowań o cha-
rakterze teologiczno-filozoficznym, zaczerpniętych z nauczania pastoralnego 
Kościoła.

Jako uszczegółowienie zasady niezależności Kościoła od państwa w jego 
dziedzinie należy uznać art. 5 konkordatu. Stanowi on generalnie, iż „[p]rze-
strzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Kato-

27 Zob. np. J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 68–71; 
idem, Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość, Lublin 2019, s. 179–184; idem, Kościelne pra-
wo publiczne…, s. 138–158. 

28 Szerzej zob. P. Borecki, Nieważność i wygaśnięcie polskiego konkordatu z 1993 r., „Studia 
Prawa Publicznego” 2020, nr 4, s. 43–62.

29 Por. np. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, 
s. 64–65, oraz P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2011, s. 71–74. 

30 Por. R. M. Małajny, Regulacja kwestii konfesyjnych w Konstytucji III RP (refleksje krytycz-
ne), (w:) R. Tokarczyk, K. Motyka (red.), Ze sztandarem prawa przez świat. Księga dedykowana 
Profesorowi Wieńczysławowi Józefowi Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin, Kra-
ków 2002, s. 294.
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lickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, 
łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem 
jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego”. W szczególności tworze-
nie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej 
(art. 6 ust. 1). Również urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna 
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego (art. 7 ust. 1). 

Konkordat z 1993 r. przewiduje jednak od zasady niezależności Kościoła od 
państwa pewne istotne wyjątki. Ewidentne ograniczenia wyrażają się w obo-
wiązku dostosowania granic diecezji i prowincji kościelnych do granic państwa 
polskiego. Żadna część terytorium polskiego nie może być bowiem włączona do 
diecezji lub prowincji kościelnej mającej stolicę poza granicami Rzeczypospo-
litej Polskiej. Ponadto żadna diecezja mająca swoją siedzibę w Polsce nie może 
rozciągać się poza granice państwa polskiego (zob. art. 6 ust. 2 i 3). Powyższa 
regulacja ma prawdopodobnie zapobiec wikłaniu Polski w konflikty z sąsiadami 
na tle eklezjalnym. Ograniczenia odnoszą się także do aspektu personalnego 
funkcjonowania Kościoła w Polsce. Stolica Apostolska zobowiązała się miano-
wać biskupami w Polsce duchownych, którzy są obywatelami polskimi (art. 7 
ust. 3). Co za tym idzie, biskup należący do Konferencji Episkopatu Polski nie 
będzie należał do krajowej konferencji Episkopatu w innym państwie (art. 6 
ust. 4). Biskup niebędący obywatelem polskim nie będzie należał do Konferencji 
Episkopatu Polski. Biskup taki nie będzie sprawował jurysdykcji w Rzeczypo-
spolitej Polskiej z wyjątkiem legata lub innego wysłannika papieskiego (art. 6 
ust. 5). Powyższe regulacje mają na celu, jak można przypuszczać, zapewnienie 
elementarnej lojalności członków katolickiego episkopatu wobec Rzeczypospo-
litej Polskiej w związku z wpływami Kościoła instytucjonalnego w życiu spo-
łeczno-politycznym.

Inny wyjątek od zasady niezależności Kościoła od państwa dotyczy możli-
wości zakwestionowania przez władze publiczne zasady nienaruszalności miejsc 
przeznaczonych przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grze-
bania zmarłych. Otóż władza publiczna może podjąć w tych miejscach niezbędne 
działania, także bez powiadamiania władzy kościelnej, jeżeli jest to konieczne do 
ochrony życia, zdrowia lub mienia. W powyższym przypadku nienaruszalność 
miejsc sakralnych może zostać uchylona ze względu na swoisty stan wyższej 
konieczności. Tego rodzaju miejsca nie są obszarem tabu czy eksterytorialnymi 
enklawami. 

Traktat przewiduje także ograniczenia niezależności (suwerenności) państwa, 
zwłaszcza w sprawach finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz ducho-
wieństwa. Zmiany w tej dziedzinie nie mogą być arbitralnie wprowadzone przez 
fiskusa, lecz zgodnie z art. 22 ust. 2 konkordatu powinny one za punkt wyjścia 
obrać obowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne. Nowa regulacja 
ma uwzględnić potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychcza-
sową praktykę życia kościelnego w Polsce. W samym konkordacie zastrzeżono, 
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jakby nawiązując do średniowiecznej idei immunitetu ekonomicznego Kościoła, 
że przepisy prawa polskiego o zbiórkach publicznych nie mają zastosowania do 
zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, 
naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków 
zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miej-
scach i okolicznościach przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony 
(zob. art. 21 ust. 2). Innym ograniczeniem niezależności w sprawach finansowych 
państwa względem Kościoła jest zasada zawarta w art. 22 ust. 1 konkordatu, iż 
działalność służąca celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, nauko-
wym i oświatowo-wychowawczym, podejmowana przez kościelne osoby prawne, 
jest zrównana pod względem prawnym, czyli także prawno-finansowym (w tym 
podatkowym), z działalnością służącą analogicznym celom i prowadzoną przez 
instytucje państwowe. Przewidziano, poza ogólnymi ograniczeniami przedmio-
towymi, także ograniczenia proceduralne. Koniecznymi zmianami ma zająć się 
powołana przez układające się strony komisja o charakterze mieszanym pań-
stwowo-kościelnym (zob. art. 22 ust. 2 i 3). Reasumując, należy stwierdzić, że 
w świetle przytoczonych postanowień konkordatu z 1993 r. nie wydaje się dopusz-
czalne zasadnicze pogorszenie statusu finansowego instytucji i dóbr kościelnych 
oraz duchowieństwa katolickiego.

IV. WYRAZ ZASADY NIEZALEŻNOŚCI ZWIĄZKÓW 
WYZNANIOWYCH OD PAŃSTWA W USTAWODAWSTWIE 

WYZNANIOWYM

Sformułowanie w polskim systemie prawa zasady wzajemnej niezależności 
państwa i związków wyznaniowych w swoim zakresie poprzedziło ustawowe 
zapewnienie niezależności kościołów i innych związków wyznaniowych od 
państwa przy wykonywaniu ich funkcji religijnych. Nastąpiło to w sposób gene-
ralny na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyzna-
nia. Uszczegółowienie uprawnień mieszczących się m.in. we wskazanej materii 
miało miejsce w związku ze sformułowaniem przez ustawodawcę w art. 19 ust. 2 
wspomnianej ustawy bogatego, zarazem otwartego, katalogu uprawnień zawar-
tych w zakresie swobody wypełniania funkcji religijnych. Szczegółowe w aspek-
cie podmiotowym gwarancje niezależności, rozumianej przede wszystkim jako 
samorządność, właściwych kościołów i innych związków wyznaniowych zostały 
wyrażone w indywidualnych ustawach wyznaniowych z lat 1989–1997. Nie 
zostały one sformułowane w sposób w pełni jednolity. Natomiast indywidualne 
ustawodawstwo wyznaniowe z lat 1928–1936 przewiduje wiele instrumentów 
nadzoru organów państwowych nad właściwymi związkami wyznaniowymi, 
a nawet zakłada, jak ustawy z 1936 r., ingerencję w sferę ściśle religijną. Pozwala 
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to na postawienie tezy, że ustawodawca polski w sferze zagwarantowania nieza-
leżności związków wyznaniowych nie urzeczywistnił konsekwentnie ustrojowej 
zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych (zob. 
art. 25 ust. 1 Konstytucji RP).

Zapewne na treść ustawodawstwa wyznaniowego ze schyłku lat 80. XX w. 
wywarły wpływ priorytety jego historycznych twórców zmierzających do zabez-
pieczenia przede wszystkim wspólnot religijnych przed uznaniową ingerencją 
organów państwowych. Ta postawa stanowiła rezultat negatywnych doświad-
czeń okresu Polski Ludowej, gdy pomimo konstytucyjnie zagwarantowanego 
rozdziału kościoła od państwa, owo państwo głęboko i arbitralnie ingerowało 
w wewnętrzną sferę funkcjonowania kościołów i innych związków wyznanio-
wych. One same były natomiast formalnie pozbawione możliwości oddziaływa-
nia na politykę państwa. Ów system określany był przez część badaczy mianem 
zwierzchnictwa rozdziałowego państwa nad kościołem31. Władze Polski Ludo-
wej m.in. wpływały na obsadę stanowisk kierowniczych w związkach wyznanio-
wych32, generowały ich podziały wewnętrzne, względnie zmuszały do unifikacji, 
starały się wpływać na kształcenie i formację duchowieństwa, kasowały zakony, 
uzależniały związki wyznaniowe od państwa finansowo, konfiskując („nacjona-
lizując”) majątek, zwłaszcza ten nieruchomy, a nawet przeznaczony na cele kul-
towe, zarazem oferując finansowanie wspólnot religijnych i ich duchowieństwa 
ze środków państwowych; nawet państwo starało się wpływać na treść przekazu 
duszpasterskiego do wiernych33.

W ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, poza ogólną zasadą 
zawartą w art. 11 ust. 1 tego aktu, potwierdzono w art. 19 ust. 2 wiele upraw-
nień związków wyznaniowych będących wyrazem ich niezależności w relacjach 
z państwem. Do tej kategorii ustawodawca zaliczył w szczególności: okre-
ślanie doktryny religijnej, dogmatów i zasad wiary oraz liturgii, organizowa-
nie i publiczne sprawowanie kultu, rządzenie się w swoich sprawach własnym 
prawem, swobodne wykonywanie władzy duchownej oraz zarządzanie swoimi 
sprawami, ustanawianie, kształcenie i zatrudnianie duchownych, tworzenie 
i prowadzenie zakonów i diakonatów, nauczanie religii (nauczanie religii dzieci 
i młodzieży to wewnętrzna sprawa kościołów i innych związków wyznaniowych) 
i głoszenie jej za pomocą pracy, książek i innych druków oraz filmów i środków 
audiowizualnych, powoływanie krajowych organizacji międzykościelnych, czy 

31 M. Pietrzak, Prawo…, s. 176. 
32 Jednym z jaskrawych przejawów naruszania niezależności kościołów i innych związków 

wyznaniowych przez władze państwowe we wspomnianym okresie była litera i praktyka dekretu 
Rady Państwa z dnia 10 lutego 1953 r. o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych (Dz.U. 
nr 10, poz. 32). 

33 Na temat naruszeń przez państwo niezależności związków wyznaniowych w okresie Polski 
Ludowej zob. szerzej E. Goryczko, Autonomia i samorządność związków wyznaniowych w Polsce 
Ludowej, Tarnów 2005, s. 83–237.
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przynależność do międzynarodowych organizacji wyznaniowych i międzywy-
znaniowych oraz utrzymywanie kontaktów zagranicznych związanych z wyko-
nywaniem swoich funkcji.

We wspomnianej wyżej ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyzna-
nia w zasadzie nie przewidziano naruszających niezależność środków nadzoru 
nad wspólnotami religijnymi. Aktualnie tzw. „legalizacja” nowych związków 
wyznaniowych odbywa się na zasadach systemu zgłoszeniowo-rejestrowego. 
Na związkach wyznaniowych ciążą, poza obowiązkiem przestrzegania ogólnie 
obowiązujących ustaw chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdro-
wie lub moralność publiczną, władzę rodzicielską podstawowe prawa i wolno-
ści innych osób (zob. art. 27 ust. 1), przede wszystkim wymogi o charakterze 
informacyjnym mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. 
Do wyjątkowych przejawów nadzoru państwa nad związkami wyznaniowymi 
należy zaliczyć, jeżeli odrębna ustawa lub ratyfikowana umowa międzynarodowa 
nie stanowi inaczej, wymóg upewnienia się przed objęciem przez cudzoziemca 
stanowiska w kierowniczych organach wykonawczych związku wyznaniowego 
lub stanowiska kierowniczego w jego jednostce organizacyjnej odpowiednio 
szczebla parafii względnie diecezji lub porównywanej, czy minister właściwy 
do spraw wyznań religijnych nie wyraża wobec tego zastrzeżeń. Niezgłoszenie 
zastrzeżeń w terminie 60 dni od daty powiadomienia uważa się za wyrażenie 
zgody (zob. art. 14 ust. 4 w zw. z art. 14 ust. 2 i 3)34.

Innym wyrazem uprawnień nadzorczych państwa, możliwych jednak do 
realizacji tylko wobec zarejestrowanych kościołów i innych związków wyznanio-
wych, jest ich wykreślenie z właściwego rejestru przez organ rejestrowy, w razie 
stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu, że działalność danego kościoła 
rażąco narusza prawo lub postanowienia statutu (art. 36a ust. 2 ustawy o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania). Dotychczas taki przypadek nie miał 
miejsca. 

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania formułuje ponadto 
wiele zasad służących zapewnieniu niezależności państwa od związków wyzna-
niowych (kościołów). Jest to oddzielenie kościołów i innych związków wyzna-
niowych od państwa (zob. art. 9 ust. 2 pkt 1), świecki, neutralny w sprawach 
religii i przekonań charakter państwa (zob. art. 10 ust. 1), niedotowanie i niesub-
wencjonowanie kościołów i innych związków wyznaniowych przez państwo oraz 
państwowe jednostki organizacyjne (zob. art. 10 ust. 2). Idea suwerenności pań-
stwa znajduje wyraz w zasadzie, że kościoły i inne związki wyznaniowe w Pol-
sce działają w konstytucyjnych ramach ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej 

34 Por. P. Stanisz, Konstytucyjne zasady określające relacje państwa z kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi: autonomia i niezależność oraz współdziałanie, (w:) J. Krukowski, 
M. Sitarz, H. Stawniak (red.), Katolickie zasady relacji Państwo‒Kościół a prawo polskie, Lublin 
2015, s. 178.
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(art. 8). Niestety odpowiednie postanowienia ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania mają charakter deklaratywny. 

W poszczególnych indywidualnych ustawach wyznaniowych uchwalo-
nych w latach 1989–1997 zasada niezależności danego związku wyznaniowego 
(kościoła) od/i państwa nie została wyrażona w sposób jednolity, chociaż wystę-
pują w tym zakresie czytelne podobieństwa.

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej unika jednoznacznego, generalnego określenia relacji między państwem 
a tą konfesją. Milczy na temat zasady niezależności (suwerenności) państwa oraz 
jego awyznaniowości. W 1991 r. zmieniono natomiast art. 1 omawianej ustawy, 
eliminując treść, że Kościół katolicki działa w konstytucyjnych ramach ustrojo-
wych Rzeczypospolitej Polskiej35. Omawiany akt gwarantuje natomiast Kościo-
łowi autonomię i niezależność, chociaż terminy te bezpośrednio nie zostały użyte 
przez ustawodawcę36. Głosi bowiem w art. 2: „Kościół rządzi się w swych spra-
wach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną 
oraz zarządza swoimi sprawami”. W konsekwencji na mocy art. 76 ustawy o sto-
sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej stracił moc 
dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościel-
nych37. Po wejściu w życie konkordatu polskiego w 1998 r. (zob. art. 6 ust. 1) już 
tylko historyczną wymowę ma art. 13 ust. 6 omawianej ustawy, przewidujący, że 
utworzenie jednostki organizacyjnej zakonu, który istnieje za granicą, a dotąd nie 
działał w Polsce, wymaga konsultacji między Sekretariatem Konferencji Episko-
patu Polski a ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych.

Ustawa o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego w sposób zawoalowany, ale czytelny, zawiera ogólne uznanie 
zwierzchniej władzy państwowej. Art. 1 zd. 2 tegoż aktu stwierdza bowiem, że 
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny „[j]est niezależny od jakiejkolwiek 
pozakrajowej władzy duchownej i świeckiej”. Wyraźnie wzorując się na art. 2 
ustawy dotyczącej Kościoła Katolickiego, ustawodawca ogólnie zagwarantował 
Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu autonomię i nieza-
leżność, stwierdzając w art. 2 ust. 1, że Kościół rządzi się w swych sprawach 
wewnętrznych własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchowną oraz 
jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami. Jedyny przewidziany w ustawie 
o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
wyjątek od zasady niezależności Kościoła Prawosławnego od państwa doty-
czy utworzenia jednostki organizacyjnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przed utworzeniem 

35 Zob. art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 107, poz. 459). 

36 Zob. B. Rakoczy, Ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 37 i 36.

37 Dz.U. z 1957 r., nr 1, poz. 6.
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takiej jednostki Święty Sobór Biskupów powinien zasięgnąć opinii ministra wła-
ściwego do spraw wyznań religijnych. Niezgłoszenie uzasadnionych zastrzeżeń 
w terminie 60 dni od daty powiadomienia uważa się za wyrażenie zgody (zob. 
art. 11 ust. 2 tej ustawy)38.

W ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej zaakcentowano niezależność Kościoła w sprawach 
religijnych, stwierdzając, że „korzysta z pełni wolności wyznawania swojej wiary 
oraz wykonywania swojego kultu religijnego” (zob. art. 1). Gwarancje ogólne nie-
zależności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zostały sformułowane bardzo 
podobnie jak odpowiednio w ustawie o stosunku Państwa do Polskiego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosławnego. W art. 2 ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej czytamy 
bowiem, iż „Kościół jest samodzielny i niezależny od jakiejkolwiek pozakra-
jowej władzy duchownej i świeckiej”. Z tego sformułowania można wyprowa-
dzić wniosek, że Kościół Ewangelicko-Augsburski uznaje ogólnie zwierzchnią 
władzę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem sfery spraw religijnych. Usta-
wodawca potwierdził również autonomię prawną Kościoła, który „rządzi się 
w swoich sprawach wewnętrznych przepisami Zasadniczego Prawa Wewnętrz-
nego, uchwalonego przez Synod Kościoła” (zob. art. 1).

W przypadku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ustawodawca nie przewi-
dział wyraźnych wyjątków od zasady niezależności od państwa. W szczególności 
w razie utworzenia lub zniesienia jednostki organizacyjnej za granicą Polski 
Kościół jedynie zawiadamia ministra właściwego do spraw wyznań religijnych. Nie 
musi natomiast, inaczej niż w ustawie o stosunku Państwa do Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego, czy w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła 
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskiwać zgody tego ministra.

Bardzo podobnych, wręcz identycznych sformułowań jak w ustawie o sto-
sunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej użyto na określenie niezależności (i autonomii) Kościoła Ewangelicko-
-Reformowanego w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 2 tego aktu stwierdzono, 
że Kościół rządzi się w swoich sprawach wewnętrznych przepisami prawa 
wewnętrznego, swobodnie wykonując swoje funkcje i cele. Prawo wewnętrzne 
jest ustanawiane przez Synod Kościoła. W ustawie o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej na ogólne 
określenie jego niezależności powtórzono sformułowania występujące w ustawie 
o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, że Kościół jest samodzielny i niezależny od jakiejkolwiek pozakrajo-
wej władzy duchownej i świeckiej. 

38 Zob. art. 10 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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Konstatacja o samodzielności oraz o niezależności od jakiejkolwiek pozakra-
jowej władzy duchownej i świeckiej nie znalazła się natomiast w ustawie o sto-
sunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ogólnie niezależność i autonomię tego Kościoła zagwarantowano w art. 3 
rzeczonej ustawy, którego treść wyraźnie nawiązuje do art. 2 ustawy o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – „Kościół rzą-
dzi się w swoich sprawach własnym Prawem Wewnętrznym uchwalanym przez 
Konferencję Doroczną, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną 
oraz zarządza swoimi sprawami”. Natomiast w ustawie o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej zazna-
czono, że Kościół ten wchodzi w skład Konferencji Generalnej i Centralnej 
Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego oraz jest członkiem Światowej Rady 
Metodystycznej. Tym samym wskazano, że Kościół podlega pozakrajowym wła-
dzom duchownym.

Czytelne nawiązanie do ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewange-
licko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie zagwaranto-
wania niezależności i autonomii ma miejsce w ustawie o stosunku Państwa do 
Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej. W tym akcie także 
stwierdza się, że „Kościół jest niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej władzy 
duchownej lub świeckiej” (art. 2). „[R]ządzi się w swoich sprawach własnym Pra-
wem Wewnętrznym, uchwalanym przez Krajową Konferencję Kościoła, swobod-
nie wykonując swoje funkcje i cele” (art. 3). 

W kwestii zadeklarowania niezależności i autonomii właściwej konfesji 
ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rze-
czypospolitej Polskiej wykazuje wyraźne podobieństwo do ustawy o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Nie występuje bowiem stwierdzenie o niezależności Kościoła Adwen-
tystów Dnia Siódmego od jakiejkolwiek pozakrajowej władzy duchownej lub 
świeckiej. Natomiast zaznaczono podległość zagranicznej władzy duchownej. 
Art. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „Kościół jest częścią ogólnoświatowego 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i uznaje Generalną Konferencję Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego za najwyższą władzę w sprawach doktrynalnych 
i kanonicznych” (art. 2). Z kolej niezależność i autonomię w relacjach z państwem 
w rzeczonej ustawie zagwarantowano przy użyciu formuły, iż Kościół rządzi się 
w swoich sprawach własnym prawem kościelnym i swobodnie wykonuje władzę 
duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami. Korzeni tych sfor-
mułowań należy doszukiwać się w art. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sformułowania znane odpowiednio z ustaw, dotyczących: Polskiego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Kościoła Chrześcijan Baptystów, 
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występują także w czołowych postanowieniach ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 2 ust. 1 tego 
aktu czytamy bowiem, że właściwy „Kościół jest samodzielny i organizacyjnie 
niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej władzy kościelnej i świeckiej”. Nieza-
leżność i autonomię Kościoła Polskokatolickiego zapewniono poprzez stwierdze-
nie, że „Kościół rządzi się w swoich sprawach własnym Prawem Wewnętrznym, 
swobodnie wykonuje władzę duchowną, jurysdykcyjną i samodzielnie zarządza 
swoimi sprawami” (art. 3). Zarazem ustawodawca zadeklarował, że w sprawach 
wiary i moralności rzeczony Kościół pozostaje w jedności z Polskim Narodowym 
Kościołem Katolickim w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie oraz jest 
członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich.

Ustawodawca posłużył się do zagwarantowania właściwym konfesjom nie-
zależności (i autonomii) w relacjach z państwem odpowiednimi sformułowa-
niami, jak te użyte w odniesieniu do wskazanych wyżej Kościołów, również 
w większości indywidualnych ustaw wyznaniowych z 20 lutego 1997 r. Zatem 
w ustawie o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypo-
spolitej Polskiej stwierdzono, że gminy żydowskie swobodnie wykonują zasady 
wyznania mojżeszowego oraz zarządzają swoimi sprawami (art. 2 ust. 1). Rzą-
dzą się one w swoich sprawach własnym prawem wewnętrznym, określającym 
w szczególności organizację gmin żydowskich, uchwalanym przez walne zebra-
nie Związku Gmin w porozumieniu z Radą Religijną Związku (zob. art. 3 ust. 2). 
Wyraźnie przy tym podkreślono, że gminy żydowskie i Związek Gmin są nieza-
leżne organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej władzy religijnej i świeckiej 
(art. 4). Owe twierdzenie ma znaczenie zwłaszcza z uwagi na fakt, że w skład 
gmin wyznaniowych żydowskich wchodzą zarazem przedstawiciele mniejszości 
narodowej.

Odpowiednio w ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Maria-
witów w Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczono przepisy stwierdzające, że 
„Kościół rządzi się w swoich sprawach własnym prawem wewnętrznym, uchwa-
lanym przez Kapitułę Generalną, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurys-
dykcyjną oraz samodzielnie zarządza swoimi sprawami” (art. 2 ust. 1). „Kościół 
jest niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej władzy duchownej i świeckiej” 
(art. 2 ust. 2).

Analogiczne sformułowania zamieszczono w czołowych przepisach ustawy 
o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W akcie tym również możemy przeczytać, że Kościół rządzi się w swoich 
sprawach własnym prawem wewnętrznym, uchwalanym przez Synod Kościoła, 
swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz samodzielnie zarzą-
dza swoimi sprawami (art. 2). Ustawodawca również posługuje się formułą, iż: 
„Kościół jest niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej władzy duchownej i świec-
kiej” (art. 3 ust. 1). W ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątko-
wego w Rzeczypospolitej Polskiej znalazło się także niemające bezpośrednich 
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konsekwencji prawnych stwierdzenie, że Kościół Zielonoświątkowy, jako część 
składowa światowego nurtu zielonoświątkowego, jest członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Zielonoświątkowego i Światowego Stowarzyszenia Zielono-
świątkowych Zborów Bożych oraz Światowej Konferencji Zielonoświątkowej. 
Wskazuje to na łączność doktrynalną z innymi Kościołami Zielonoświątkowymi. 
W przypadku wspomnianego Kościoła, podobnie jak wobec Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego, ustawodawca przewidział ograniczenie nieza-
leżności organizacyjnej. Utworzenie bowiem jednostki organizacyjnej Kościoła 
za granicą wymaga zasięgnięcia przez Naczelną Radę Kościoła opinii Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie 
60 dni od powiadomienia uważa się za wyrażenie zgody.

Wśród ustaw wyznaniowych z 20 lutego 1997 r. w zakresie zagwarantowania 
niezależności dla właściwego wyznania wyróżnia się ustawa o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej. Jej 
treść nie obejmuje sformułowania o niezależności tegoż Kościoła od jakiejkol-
wiek zagranicznej (pozakrajowej) władzy duchownej (kościelnej) lub świeckiej. 
Jest natomiast zamieszczony przepis, że „Kościół rządzi się w swoich sprawach 
własnym prawem wewnętrznym, uchwalanym przez Synod, swobodnie wyko-
nuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi sprawami” (art. 2 
ust. 1). Tym samym ustawodawca nawiązał w istocie do art. 2 ustawy o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Reasumując, należy stwierdzić, że w indywidualnych ustawach wyznanio-
wych z lat 1989–1997 zagwarantowanie niezależności danego wyznania w jego 
relacjach z państwem odbywa się głównie poprzez formułę, iż dany związek 
wyznaniowy (kościół) rządzi się w swoich sprawach własnym prawem (wewnętrz-
nym), swobodnie wykonuje władzę duchową i jurysdykcyjną oraz zarządza 
swoimi sprawami. Wzorców legislacyjnych dostarczył zapewne art. 2 ustawy 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Poza tym w ustawach indywidualnych, dotyczących: Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewan-
gelicko-Reformowanego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Polskokato-
lickiego, gmin wyznaniowych żydowskich, Kościoła Katolickiego Mariawitów 
oraz Kościoła Zielonoświątkowego, zaakcentowano niezależność danej konfesji 
od podmiotów zagranicznych. Użyto formuły, iż dany związek wyznaniowy jest 
niezależny od jakiejkolwiek pozakrajowej (zagranicznej) władzy duchownej (reli-
gijnej vel kościelnej) i świeckiej. Z tego a contrario można wyprowadzić wniosek 
o ogólnym uznaniu suwerennych uprawnień zwierzchnich Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jedynie w ustawach dotyczących Kościoła Katolickiego, Polskiego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Zielonoświątkowego 
ustawodawca przewidział pojedyncze wyjątki od zasady niezależności właści-
wych Kościołów od państwa w ich sprawach wewnątrzorganizacyjnych. W indy-
widualnych ustawach wyznaniowych z lat 1989–1997 nie przewidziano natomiast 
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bezpośrednio żadnych gwarancji niezależności państwa wobec odpowiednich 
kościołów i innych związków wyznaniowych. Negatywnie można ocenić nowe-
lizację ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, dokonaną 11 października 1991 r., a polegającą m.in. na usunięciu 
zasady, że Kościół ten działa w ramach polskich, konstytucyjnych zasad ustro-
jowych. Może to być interpretowane, iż wspomniana konfesja jest suwerenna 
i lokuje się ponad polskim porządkiem prawnym. Ustawodawstwo wyznaniowe 
od 1989 r. miało charakter liberalny; położyło ono przede wszystkim nacisk na 
zagwarantowanie uprawnień wspólnotom religijnym.

V. PODSUMOWANIE

Zasada niezależności państwa i związków wyznaniowych jest trwale zakorze-
niona w polskim prawie. Częstokroć nie występuje ona samodzielnie. Towarzyszą 
jej niejednokrotnie: zasada autonomii oraz zasada współdziałania wymienio-
nych podmiotów. Na poziomie sformułowań ogólnych występują daleko idące 
podobieństwa w sposobie normatywnej artykulacji zasady niezależności mię-
dzy art. 25 ust. 3 Konstytucji RP a art. 1 konkordatu. Pewna standaryzacja ma 
miejsce w omawianej dziedzinie także w ustawodawstwie wyznaniowym z lat 
1989–1997. Jest ona widoczna zwłaszcza w ustawach indywidualnych, dla któ-
rych wzorcową okazała się ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, a także, lecz w mniejszym stopniu, ustawa o sto-
sunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Tytułowa zasada powinna być bardziej eksponowana, ponieważ stanowi 
jeden z zasadniczych elementów systemu rozdziału państwa i związków wyzna-
niowych. Jest przejawem kolektywnej wolności religijnej, a zarazem jej gwaran-
cją. Sprzyja także urzeczywistnianiu innych wolności, jak np. wolności słowa 
czy wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Tymczasem w deba-
cie publicznej w naszym kraju, jeśli w ogóle mówi się o odrębności państwa 
i Kościoła, to używa się nieprecyzyjnie pojęcia autonomii tych podmiotów. 
W polskim systemie prawnym niedostatecznie jest zagwarantowana nieza-
leżność państwa od Kościoła, szczególnie w zakresie sprawowania władztwa 
publicznego. Jest zarazem paradoksem, iż spośród związków wyznaniowych 
posiadających indywidualną regulację ustawową z lat 1989–1997 nieliczne, 
chociaż najdalej idące ograniczenia niezależności (samorządności) w relacjach 
z państwem przewidziano wobec Kościoła katolickiego na mocy art. 6 ust. 2–5 
konkordatu. W sumie akty prawa polskiego wydane począwszy od 1989 r. w sze-
rokim zakresie i w różnych szczegółowych aspektach zapewniają niezależność 
kościołom i innym związkom wyznaniowym. Przewidziane przez ustawodawcę 
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uprawnienia nadzorcze państwa są nieliczne. Czy jednak ten stan okaże się trwały 
w obliczu obozu rządzącego odrzucającego paradygmat liberalny?
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Abstract

The Students’ Parliament of the Republic of Poland (PSRP) is a representative 
institution of the higher education community. It brings together representatives of student 
self-governments of all universities – regardless of their profile and level of education. 
It is an association type organization with legal personality. The scope of activity of 
the PSSP and the competences of its bodies result from the Act on Higher Education 
and Science and its statute, which becomes effective after approval by the Minister of 
Science and Higher Education. This body finances the activities of the PSRP in the 
form of an entity grant, and at the same time is a supervisory body over the activities 
of the Parliament. By referring to the Law on Associations, the supervisory body shall 
use the means of supervisory intervention appropriate for associations. The type of the 
applied supervisory measure is determined by the degree of violation of the law or the 
statute by the PSRP or its bodies. If the violation is gross or persistent, without positive 
prognosis, Parliament is subject to judicial interference. The aim of this work is to present 
the functioning of the PSRP, with particular emphasis on the competences of its various 
bodies and the supervision of their activities, as well as the judicial control of these 
activities, with reference to the provisions of the Law on Associations.
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1. WSTĘP

Realizując prawo do autonomii, środowisko szkolnictwa wyższego i nauki 
działa w sposób niezależny, tworząc (m.in.) instytucje przedstawicielskie, włą-
czające się w proces kształtowania polityki naukowej państwa z wykorzystaniem 
reguł partycypacji i dialogu1. Instytucje te pozostają (w znaczeniu organizacyj-
nym) głównymi interesariuszami tego systemu, jakkolwiek sensu scricto nie 
należą do podmiotów tworzących ten system2. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja jednej z organizacji 
ustawowo wpisującej się w krąg instytucji przedstawicielskich polskiego systemu 
szkolnictwa wyższego – Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: 
PSRP lub Parlament). Stanowi organizację typu stowarzyszeniowego, czego 
egzemplifikacją jest odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy 
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach3, w sprawach nieuregu-
lowanych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce4.

Niniejsze opracowanie stanowi syntezę ustroju, organizacji, zadań oraz kom-
petencji organów PSRP, a także nadzoru nad tą organizacją. Autor posługuje 
się językiem prawnym i prawniczym. W oparciu o metodę opisową prezentuje 
materiał normatywny, a na gruncie metody dogmatycznej wykorzystuje doro-
bek doktryny prawa i judykatury. Stara się osiągnąć cel pracy, jakim jest ukaza-
nie czytelnikowi kompleksowej problematyki związanej z działalnością PSRP, 
zarówno w aspekcie teoretyczno-prawnym, jak i praktycznym związanym ze sto-
sowaniem prawa w obszarze adekwatnym do tematu opracowania.

1 I. Degtyarova, (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, 
Warszawa 2019, s. 966–967.

2 Ibidem, s. 963–965.
3 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261; dalej: p.s.
4 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 478; dalej: p.s.w.n.



 POZYCJA PRAWNA PARLAMENTU STUDENTÓW... 33

2. ZAŁOŻENIA USTROJOWE PSRP

Przedstawiciele samorządów studenckich tworzą Parlament Studentów Rze-
czypospolitej Polskiej. Reprezentuje on ogół studentów polskich uczelni, zarówno 
publicznych, jak i niepublicznych5. Nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego6. Siedzibą PSRP jest Miasto Stołeczne Warszawa, 
natomiast terenem działania jest terytorium całego kraju. Skład Parlamentu może 
nabierać różnej dynamiki, albowiem jedne uczelnie będą do niego wchodziły 
z racji ich utworzenia, inne zaś z niego wychodziły w związku z ich likwidacją.

Parlament jest instytucją przedstawicielską, a nie samorządową studentów7. 
Działalność Parlamentu nie stanowi formy ingerencji w działalność uczelnia-
nych organów samorządowych, a także studenckich stowarzyszeń i organizacji8. 
Na poziomie europejskim PSRP jako narodowe zrzeszenie studentów (national 
students union) jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów ESU 
(European Students Union)9.

Podstawą działania PSRP są ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz ustawa – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe unormowania dotyczące 
działalności Parlamentu zostały zawarte w jego statucie, uchwalonym przez naj-
wyższy organ tej organizacji, tj. Zjazd Delegatów w dniu 24 listopada 2018 r. 
(był to XXV Zjazd)10. Zatwierdzenia statutu dokonał Minister Edukacji i Nauki 
w drodze decyzji z dnia 28 stycznia 2019 r. Czynność ta miała charakter władczy 
i warunkowała wejście w życie statutu. Determinantą mocy obowiązującej sta-
tutu jest jego zgodność z przepisami prawa11. W tym wypadku chodzi o zgodność 
statutu z całym porządkiem prawnym. 

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera przepisów regu-
lujących zasady dokonywania zmian statutu PSRP. Rzeczone unormowanie znaj-
duje się natomiast w § 73 statutu Parlamentu, który stanowi, że zmiany statutu 
dokonuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów na wniosek: 1) co najmniej 
dziesięciu delegatów na Zjazd; 2) Rady Studentów; 3) Przewodniczącego PSRP; 
4) Rady Wykonawczej. Uchwała o zmianie statutu podlega wpisowi w Krajowym 
Rejestrze Sądowym12. Wpis ma charakter deklaratoryjny, a nie prawotwórczy13.

 5 Art. 338 ust. 1 p.s.w.n.
 6 Art. 338 ust. 7 p.s.w.n.
 7 I. Degtyarova, (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 991.
 8 Ibidem.
 9 Ibidem, s. 994. 
10 Zgodnie z art. 338 ust. 5 p.s.w.n. Zjazd Delegatów uchwala statut PSRP określający organi-

zację i sposób działania PSRP. 
11 Art. 338 ust. 6 p.s.w.n.
12 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2011, s. 418–421.
13 Ibidem.
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2.1. USTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PSRP

Ideą działalności PSRP są przede wszystkim sprawy o charakterze systemo-
wym, które dotyczą ogółu studentów jako grupy społeczności akademickiej14. 
Parlament ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach 
dotyczących studentów (in gremio), w tym do opiniowania projektów aktów nor-
matywnych dotyczących studentów15. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce stosunkowo wąsko reguluje zakres działalności PSRP, ograniczając się 
expressis verbis do nałożenia obowiązku na Parlament zapewnienia przedsta-
wicielom samorządów studenckich przygotowania do prowadzenia szkoleń oraz 
podejmowania działań promocyjnych dotyczących praw i obowiązków studen-
tów16. W przypadku uprawnień zezwala na podejmowanie akcji protestacyjnej 
lub strajku w przypadku zaistnienia w uczelni sporu zbiorowego dotyczącego 
istotnych spraw studentów17.

Parlament posiada uprawnienia do powoływania przedstawicieli z grona 
studentów będących członkami innych gremiów i instytucji w systemie szkol-
nictwa wyższego i nauki18. Należy tu wskazać członkostwo przewodniczącego 
PSRP w Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jej prezydium19. Ponadto członko-
stwo w liczbie czterech studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego20. Oprócz tego przedstawiciel PSRP wchodzi w skład Rady Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej21. 

2.2. STATUTOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Szczegółowe cele PSRP wymienione w Statucie Parlamentu Studentów Rze-
czypospolitej Polskiej obejmują: 1) reprezentowanie i promowanie edukacyjnych, 
socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych potrzeb studentów; 2) ochronę praw 
i interesów wszystkich studentów w kraju oraz polskich studentów za granicą; 
3) kreowanie i promowanie w środowisku studenckim postaw nastawionych na 
aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 4) identyfi-
kację i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym ludzi 
młodych; 5) wspieranie samorządności studenckiej; 6) podnoszenie wiedzy, 

14 I. Degtyarova, (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 992.
15 Art. 338 ust. 2 p.s.w.n.
16 Art. 84 ust. 2 p.s.w.n.
17 Art. 106 ust. 2 p.s.w.n. Zgodnie z art. 449 p.s.w.n. akcja protestacyjna lub strajk nie mogą 

być przeprowadzone w uczelni wojskowej oraz w uczelni służb państwowych. 
18 I. Degtyarova, (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 991.
19 Art. 251 ust. 2 pkt 2 i art. 253 ust. 3 pkt 4 p.s.w.n.
20 Art. 331 ust. 1 pkt 4 p.s.w.n.
21 Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademic-

kiej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1582).
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umiejętności i kompetencji społecznych wśród ludzi młodych poprzez działalność 
informacyjną, naukową, kulturalną, w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty, wychowania i kultury fizycznej; 7) wspieranie mobilności studenckiej22.

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej realizuje swoje cele 
w szczególności poprzez: 1) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków orga-
nom władzy publicznej; 2) opiniowanie aktów normatywnych; 3) przygotowy-
wanie projektów aktów normatywnych; 4) reprezentowanie polskich studentów 
na arenie międzynarodowej; 5) organizację szkoleń, warsztatów, konferencji, 
paneli dyskusyjnych oraz innych wydarzeń; 6) współpracę z przedsiębiorcami, 
mediami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami; 7) prowadzenie 
kampanii społecznych; 8) udział w postępowaniach przed sądami i trybunałami; 
9) przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz; 10) udział w pracach komisji 
oraz innych zespołów o charakterze opiniodawczym, doradczym lub roboczym 
utworzonych przez instytucje publiczne lub inne podmioty23.

3. ORGANY PSRP

Organami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej są: 1) Zjazd 
Delegatów; 2) Rada Studentów; 3) Przewodniczący Parlamentu; 4) Rada Wyko-
nawcza; 5) Komisja Rewizyjna; 6) Rzecznik Praw Studenta24. Kadencja Rady 
Studentów, Przewodniczącego, Rady Wykonawczej oraz Komisji Rewizyjnej 
trwa dwa lata. Rozpoczyna się z dniem 1 stycznia danego roku, w którym termin 
kadencji rozpoczyna swój bieg, a kończy się z dniem 31 grudnia w roku, w któ-
rym termin kadencji upływa25.

3.1. ZJAZD DELEGATÓW

Najwyższym organem PSRP jest Zjazd Delegatów, któremu przypisano kom-
petencje stanowiące26. W jego skład wchodzą (ex lege) przedstawiciele samorządu 
studenckiego każdej z uczelni27.

Obrady Zjazdu mają charakter sesyjny, a sesję uważa się za ważną w przy-
padku zarejestrowania delegatów z co najmniej 60 uczelni28. W sesji Zjazdu 

22 § 2 ust. 1 Statutu.
23 § 2 ust. 2 Statutu.
24 § 4 Statutu.
25 § 5 pkt 1 Statutu.
26 § 6 Statutu.
27 Art. 338 ust. 4 p.s.w.n.
28 § 7 pkt 2 Statutu.
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uczestniczy delegat powołany przez właściwy organ uczelnianego samorządu 
studenckiego. Jedna osoba może być delegatem tylko jednej uczelni, a siła jej 
głosu uzależniona jest od liczby studentów uczelni, którą reprezentuje29.

Uchwały na sesjach zapadają zwykłą większością głosów, przy quorum wyno-
szącym co najmniej 50% zarejestrowanych delegatów biorących udział w sesji30. 
Jeżeli w trakcie trwania sesji dojdzie do utraty quorum, Prezydium Zjazdu zawie-
sza sesję i wyznacza termin jej wznowienia na dzień przypadający nie później niż 
14 dni od rozpoczęcia zawieszonej sesji31.

Sesje Zjazdu podlegają zaprotokołowaniu32. Protokół taki może sporządzić 
sekretarz Zjazdu albo osoba trzecia, np. notariusz w formie aktu notarialnego33.

3.2. RADA STUDENTÓW

Rada Studentów, jest organem uchwałodawczym oraz opiniodawczym 
PSRP34. W jej skład wchodzi dwunastu członków oraz Przewodniczący PSRP, 
jako jej przewodniczący35.

Do kompetencji Rady Studentów należy: 1) opiniowanie projektów aktów 
prawnych, do czego może upoważnić Przewodniczącego PSRP lub Radę Wyko-
nawczą; 2) tworzenie na wniosek Przewodniczącego komisji Parlamentu oraz 
ustalanie na jego wniosek zakresu ich zadań; 3) wybór przedstawicieli studen-
tów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 4) przygotowanie sesji 
Zjazdu, w tym wybór Prezydium Zjazdu; 5) uchwalenie Regulaminu Rady Stu-
dentów PSRP; 6) uchwalenie Regulaminu dyscypliny finansowej PSRP; 7) usta-
lenie zasad usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady Studentów 
i Komisji Rewizyjnej; 8) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie36. 

Uchwały Rady Studentów zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 
głos Przewodniczącego Parlamentu. Może on także zarządzić głosowanie w try-
bie obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w przy-
padku gdy Rada Studentów nie obraduje, a zaistniałe okoliczności o charakterze 
szczególnym przemawiają za przeprowadzeniem tego rodzaju głosowania37. 
Naturalnie głosowanie w tym trybie musi dotyczyć kwestii mieszczących się 

29 § 61 ust. 1–3 i 8 Statutu.
30 § 7 pkt 1 i 3 Statutu.
31 § 7 pkt 5 Statutu.
32 P. Suski, Stowarzyszenia…, s. 202–204.
33 Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1192).
34 § 9 pkt 1 Statutu.
35 § 11 Statutu.
36 § 9 Statutu.
37 § 13 Statutu.
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w kompetencjach Rady Studentów, o ile zwłoka w głosowaniu udaremniłaby ich 
realizację. 

3.3. PRZEWODNICZĄCY PSRP

Przewodniczący PSRP jest organem wykonawczym Parlamentu. Wybierany 
jest przez Zjazd Delegatów na dwuletnią jednorazową kadencję38. Odwołania 
Przewodniczącego PSRP także dokonuje Zjazd na wniosek delegatów z co naj-
mniej 50 uczelni, względnie na wniosek 2/3 składu Rady Studentów. Wniosek 
o odwołanie Przewodniczącego PSRP, niezależnie od tego, kto go składa, powi-
nien zawierać przyczyny sięgnięcia po ten środek prawny wraz ze wskazaniem 
nowego kandydata na Przewodniczącego Parlamentu39. Jest to swoiste konstruk-
tywne wotum nieufności wobec dotychczasowego Przewodniczącego.

Kompetencje Przewodniczącego PSRP obejmują: 1) kierowanie bieżącymi 
pracami Parlamentu i jego organów; 2) reprezentacja Parlament na zewnątrz (do 
czego może upoważnić również inne osoby); 3) prowadzenie polityki finansowej 
PSRP i podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących finansów PSRP; 4) skła-
danie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Parlamentu; 5) przewodnic-
two Radzie Studentów; 6) przewodnictwo Radzie Wykonawczej Parlamentu; 
7) wysuwanie kandydatów na przedstawicieli PSRP w Radzie Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego; 8) składanie Radzie Studentów sprawozdania z dzia-
łalności finansowej PSRP; 10) wnioskowanie o uchwalenie pierwszego regula-
minu samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni; 11) wnioskowanie do 
Rady Studentów o utworzenie komisji branżowych Parlamentu oraz powołanie 
ich przewodniczących40.

W realizacji swoich kompetencji Przewodniczący Parlamentu może posługi-
wać się zarządzeniami, jako aktami prawa wewnętrznego41.

3.4. RADA WYKONAWCZA

W skład Rady Wykonawczej wchodzą: 1) Przewodniczący PSRP; 2) Wice-
przewodniczący (taką funkcję mogą pełnić najwyżej dwie osoby) ; 3) członkowie 
Rady, których liczba nie może przekroczyć sześciu osób42. Z wyjątkiem Przewod-
niczącego Parlamentu, członkostwa w Radzie Wykonawczej nie można łączyć 
z członkostwem w innych organach PSRP43. 

38 § 17 pkt 1–2 Statutu.
39 § 18 Statutu.
40 § 14 Statutu.
41 § 15 Statutu.
42 § 20 ust. 1–2 Statutu.
43 § 20 ust. 4 Statutu.
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Rada Wykonawcza realizuje kompetencje niezastrzeżone na rzecz innych 
organów Parlamentu. W szczególności będą to: 1) reprezentacja PSRP, z wyjąt-
kiem tej, która przysługuje Przewodniczącemu; 2) wykonywanie uchwał Zjazdu 
delegatów i Rady Studentów; 3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakre-
sie udzielonego upoważnienia od Rady Studentów; 4) koordynacja działania 
komisji PSRP; 5) obsada pełnomocników i koordynatorów PSRP44.

Obecnie w Parlamencie funkcjonuje czterech pełnomocników do spraw: 
1) współpracy międzynarodowej; 2) studentów z niepełnosprawnościami; 
3) wewnętrznego systemu zarządzania jakością; 4) przedsiębiorczości45.

3.5. KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PSRP, w skład której wchodzi 
pięciu członków. Na jej czele stoi przewodniczący Parlamentu wybierany spośród 
członków Komisji bezwzględną większością głosów podczas pierwszego posie-
dzenia Komisji nowej kadencji46. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia 
w formie uchwał, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 
trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodni-
czącego47. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem 
w pozostałych organach Parlamentu, jednakże członek Komisji Rewizyjnej nie 
jest pozbawiony prawa uczestnictwa w Zjeździe Delegatów48.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrola przestrzegania Statutu 
oraz innych aktów prawnych wydanych na jego podstawie; 2) kontrola dokumen-
tów finansowo-księgowych i weryfikacja decyzji finansowych; 3) wykonywanie 
innych uprawnień wynikających ze Statutu49. Szczególnym uprawnieniem Komi-
sji Rewizyjnej jest możność zainicjowania nadzoru nad działalnością Parlamentu 
lub jego organów50. 

3.6. RZECZNIK PRAW STUDENTA

Rzecznik Praw Studenta powołany jest do obrony praw studenckich. Nie 
może być nim jednak osoba aktualnie odbywająca studia. Powołania i odwoła-
nia Rzecznika dokonuje Rada Studentów bezwzględną większością głosów na 

44 § 21 Statutu.
45 Zob. https://psrp.org.pl/zespol/#pelnomocnicy (dostęp: 2.02.2022 r.).
46 Zob. § 24 ust. 1 i 3 Statutu.
47 § 27 Statutu.
48 § 24 Statutu.
49 § 25 Statutu.
50 § 26 ust. 1 Statutu.
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wniosek Przewodniczącego PSRP. Kadencja Rzecznika trwa do dnia wyboru 
jego następcy przez Radę Studentów nowej kadencji Parlamentu51. 

Obowiązki Rzecznika obejmują w szczególności: 1) podejmowanie inter-
wencji w sprawach związanych ze studiami wyższymi; 2) udział w charakte-
rze uczestnika w postępowaniach przed organami władzy publicznej (organami 
administracji publicznej i sądami – nie wyłączając Trybunału Konstytucyjnego); 
3) organizowanie kampanii informacyjnych; 4) organizowanie szkoleń, konferen-
cji oraz debat52.

Rzecznikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi sądowoadministra-
cyjnej na każdą decyzję uczelni wyższej, która dotyczy spraw studenckich53. 
Przykładowo na rozstrzygnięcie rektora uchylające akt samorządu studenckiego 
uznany za niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ze statu-
tem uczelni, z regulaminem studiów lub regulaminem samorządu studenckiego54. 
Podobnie prawo do wniesienia skargi przysługuje od prawomocnego orzeczenia 
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dotyczącego ukarania studenta w postępo-
waniu dyscyplinarnym55.

3.7. KOMISJE BRANŻOWE

Komisje branżowe Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogól-
nopolskie porozumienia samorządów studentów zrzeszone w grupy odpowia-
dające specyfice swoich uczelni. Komisje powstały, aby rozwijać współpracę 
i umacniać więzi między samorządami studenckimi z różnych ośrodków aka-
demickich. Dzięki temu mogą we własnym gronie (branżowym) dyskutować 
i wyrażać opinie dotyczące spraw studentów. Obecnie funkcjonuje dziesięć 
komisji branżowych: 1) Forum Studentów Uczelni Artystycznych; 2) Forum 
Uczelni Ekonomicznych; 3) Forum Uczelni Niepublicznych; 4) Forum Uczelni 
Technicznych; 5) Forum Uniwersytetów Polskich; 6) Komisja Państwowych 
Wyższych Szkół Zawodowych; 7) Komisja Uczelni Mundurowych; 8) Komisja 
Uczelni Wychowania Fizycznego; 9) Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycz-
nego; 10) Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych56. 

51 § 34 ust. 3 Statutu.
52 § 33 ust. 1–2 Statutu.
53 § 33 ust. 3 Statutu.
54 Art. 110 ust. 8 p.s.w.n.
55 Art. 318 p.s.w.n.
56 Zob. https://psrp.org.pl/komisje-branzowe/ (dostęp: 2.02.2022 r.).
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4. MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA PSRP

Minister przekazuje PSRP środki finansowe niezbędne do jego funkcjono-
wania w formie dotacji podmiotowej57. Dotacje są to podlegające szczególnym 
zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podsta-
wie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodo-
wych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych58. Środki 
przyznane w ramach dotacji mają „znaczony” charakter i podmiot je otrzymujący 
nie ma swobody w ich wykorzystaniu, chyba że pozwalają mu na to przepisy 
szczególne59. 

Poza zakresem finansowania dotacyjnego, minister może zlecić PSRP jako 
instytucji przedstawicielskiej wykonanie określonego zadania w zakresie jego 
działalności statutowej, zapewniając odpowiednie środki na realizację tego 
zadania60.

Dochodami PSRP są również: dotacje celowe, środki finansowe przyznane 
w postępowaniach konkursowych, darowizny i spadki. Wszystkie dochody PSRP 
powinny być przeznaczone na realizację celów ustawowych i statutowych Parla-
mentu61. 

5. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PSRP

Organem nadzorującym PSRP jest minister do spraw szkolnictwa wyż-
szego62. Za kryterium nadzoru przyjmuje się wyłącznie legalność, zatem zgod-
ność z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi oraz przepisami statutu63. 
Nadzór nie odnosi się natomiast do merytorycznej strony działalności PSRP64. 
Mieści się w tym także określanie celów, form i sposobów działania Parlamentu65. 

57 Art. 338 ust. 10 p.s.w.n.
58 Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.).
59 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2014 r., II GSK 159/13, LEX 

nr 1485494. 
60 Art. 404 ust. 5 p.s.w.n.
61 § 47 Statutu.
62 Art. 338 ust. 9 p.s.w.n.
63 Art. 25 ust. 1 p.s.
64 A. Rzetecka-Gil, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, LEX/el. 2017.
65 Por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 lutego 

2010 r., IV SA/Gl 833/09, LEX nr 626282. 
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5.1. ŚRODKI NADZORU – UWAGI OGÓLNE

Zastosowanie środków nadzoru wobec PSRP uzależnione jest od „rodzaju 
i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości” w działalności organów tej organiza-
cji. W konsekwencji im poważniejsze naruszenie prawa lub statutu przez organ 
Parlamentu, tym surowszy środek nadzoru. Ustawa – Prawo o stowarzyszeniach 
nie wprowadza jednak wymogu, by przed zastosowaniem środka bardziej dole-
gliwego najpierw skorzystać ze środka łagodniejszego66. Z konieczności dosto-
sowania środka nadzoru do stopnia i rodzaju nieprawidłowości wyprowadza się 
wniosek, że organ nadzorczy może zastosować jednorazowo tylko jeden z tych 
środków, a nie kilka równocześnie67. Innymi słowy, środki nadzoru wobec PSRP 
są stopniowalne z uwagi na ciężar ich dolegliwości. Nie musi być tu jednak zacho-
wana wymieniona w ustawie kolejność ich stosowania i organ nadzoru może od 
razu sięgnąć po środek najbardziej dotkliwy, w zależności od oceny konkretnej 
sytuacji68.

5.2. ADMINISTRACYJNE ŚRODKI NADZORU

Organ nadzoru ma prawo w wyznaczonym terminie żądać dostarczenia przez 
przewodniczącego PSRP lub osobę przez niego upoważnioną odpisów uchwał 
Zebrania Delegatów oraz innych uchwał podjętych przez pozostałe kolegialne 
organy Parlamentu. Ponadto może żądać złożenia niezbędnych wyjaśnień od 
któregokolwiek z tych organów69. Obydwa żądania organu nadzoru powinny być 
uzasadnione70.

Udzielenie niezbędnych wyjaśnień od władz PSRP nie jest zakreślone usta-
wowym terminem. Termin taki może zatem wyznaczyć organ nadzoru, a jeśli 
tego nie uczyni, żądane wyjaśnienia powinny być udzielone bez zbędnej zwłoki71.

Żądanie dostarczenia odpisów uchwał Zjazdu Delegatów może być incyden-
talne lub też być żądaniem ogólnym, dotyczącym dostarczenia każdej podjętej 
uchwały, bez względu na to, jakiej materii dotyczy. Podobnie, jak w przypadku 
udzielenia niezbędnych wyjaśnień od władz Parlamentu, termin dostarczenia odpi-
sów uchwały bądź uchwał jego organów nie jest ustawowo określony, w związku 
z czym organ nadzoru wyznacza termin dla dokonania tej czynności72. Przepisy 
przemilczają ewentualne sankcje za niezachowanie zarówno terminu odnoszą-
cego się do udzielenia niezbędnych wyjaśnień, jak i terminu dostarczenia uchwał. 

66 P. Suski, Stowarzyszenia…, s. 223.
67 Por. P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2007, s. 67.
68 Ibidem.
69 Art. 25 ust. 2 p.s.
70 Art. 25 ust. 3 p.s.
71 P. Sarnecki, Prawo…, s. 64.
72 Ibidem.
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Należy jednak przyjąć, że nieuzasadnione uchybienie wyznaczonemu terminowi 
można potraktować jako naruszenie prawa, skutkujące podjęciem dalej idących 
środków nadzorczych.

W razie stwierdzenia, że działalność PSRP jest niezgodna z prawem lub naru-
sza postanowienia statutu, które dotyczą np. wyjścia poza ustawowe cele PSRP, 
wybór władz PSRP z naruszeniem norm statutowych, reprezentowanie Parla-
mentu przez osobę nieuprawnioną, pozyskanie środków finansowych ze źródeł 
nieprzewidzianych prawem, dokonanie zmiany statutu niezgodnie z przewi-
dzianą do tego celu procedurą, organ nadzoru – w zależności od rodzaju i stopnia 
stwierdzonych nieprawidłowości – może wystąpić o ich usunięcie w określonym 
terminie. Przepisy nie precyzują jednak, kto konkretnie powinien być adresatem 
takiego żądania. Zakładając, że naruszenia prawa bądź statutu dopuszcza się nie 
sam Parlament, ale jego organ lub organy, zatem to do nich powinno być skiero-
wane owe żądanie.

Władzom Parlamentu może być także udzielone ostrzeżenie, które w isto-
cie zawiera dwa elementy. Pierwszy, to wezwanie do usunięcia nieprawidłowo-
ści w działalności Parlamentu mierzonej czynnościami jego organów, drugi, to 
zagrożenie wystąpieniem z wnioskiem do sądu rejestrowego o: 1) udzielenie upo-
mnienia władzom PSRP; 2) uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały 
PSRP; 3) rozwiązanie PSRP, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub upo-
rczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przy-
wrócenia zgodności z prawem lub statutem tej działalności73.

Z praktycznego punktu widzenia, ostrzeżenie z jednej strony może być 
następczym środkiem nadzoru, stosowanym po bezskutecznym wezwaniu do 
usunięcia niezgodności z prawem bądź statutem, z drugiej zaś przedwstępnym 
środkiem, którym będzie zagrożenie ingerencją sądową74.

5.3. REWIZJA FINANSOWA

Szczególny nadzór obejmuje prawidłowość wydatkowania środków publicz-
nych przekazanych przez ministra w formie dotacji podmiotowej75. Poza dotacją, 
nadzorem objęte jest także pozyskiwanie i wydatkowanie środków pieniężnych 
pochodzących z innych źródeł. Przede wszystkim pod kątem, czy są to źródła 
legalne. Całość nadzoru finansowego dopina roczne sprawozdanie finansowe 
PSRP podlegające badaniu przez firmę audytorską76. Badania sprawozdania 
finansowego dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 

73 Por. P. Suski, Prawo…, s. 223.
74 Art. 28 p.s. w związku z art. 338 ust. 8 p.s.w.n. Por. także P. Sarnecki, Prawo…, s. 68.
75 Art. 426 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 338 ust. 10 p.s.w.n.
76 Art. 338 ust. 11 p.s.w.n.
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1994 r. o rachunkowości77. Takie badanie obejmuje czynności rewizji finansowej, 
zatem stwierdzenie bądź zaprzeczenie rzetelności wyniku finansowego78. Rewi-
zję finansową mogą przeprowadzać jedynie biegli rewidenci skupieni w firmie 
audytorskiej wpisanej na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audy-
towego79. 

5.4. KONTROLA SĄDOWA

Impulsem do zastosowania sądowej kontroli jest wniosek jednego z dwóch 
organów: organu nadzoru lub prokuratora80. Sąd, rozpoznając wniosek w sprawie 
rozwiązania PSRP, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie 
tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach Przewodniczącego Parlamentu albo 
zawiesić działalność innego organu Parlamentu, którego działalność sprowoko-
wała ingerencję sądową. W przypadku zawieszenia Przewodniczącego, który jest 
osobą reprezentującą Parlament na zewnątrz, sąd wyznaczy w jego miejsce inną 
osobę do prowadzenia bieżących spraw Parlamentu81. Osoba taka może elimino-
wać te nieprawidłowości w działalności PSRP, które legły u podstaw ingerencji 
sądowej, jednak pod warunkiem, że mieszczą się one w zakresie prowadzenia 
bieżących spraw Parlamentu82.

Katalog środków, które ma do dyspozycji sąd rejestrowy, ma charakter 
zamknięty, co oznacza, że poza wymienionymi w ustawie – Prawo o stowarzysze-
niach (posiłkowe stosowanie przepisów tego prawa w nadzorcze nad PSRP) sąd 
rejestrowy nie ma żadnych innych możliwości ingerencji władczej w działalność 
PSRP83. Do środków tych należą: 1) udzielenie upomnienia władzom Parlamentu; 
2) uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały organów kolegialnych 
Parlamentu; 3) rozwiązanie PSRP, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub 
uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do 
przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem84.

Zaistnienie jednej z dwóch alternatywnych przesłanek do rozwiązania PRSP 
nie wyklucza sytuacji, że obydwie mogą wystąpić łącznie. Niezależnie więc od 
tego, czy będziemy mieli do czynienia z rażącym naruszeniem prawa (statutu) – 
jako naruszeniem oczywistym, widocznym „już na pierwszy rzut oka”, łatwym 
do stwierdzenia i bezspornym, popełnionym przy braku normalnej, zwykłej 

77 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.
78 Art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.); dalej: u.b.r.
79 Art. 46 i 57 ust. 1 u.b.r.
80 Art. 29 ust. 1 p.s.
81 Art. 29 ust. 2 p.s.
82 P. Sarnecki, Prawo…, s. 69–70.
83 H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia, Łomianki 2001, s. 115.
84 Art. 29 ust. 1 p.s.
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staranności, czy też naruszeniem uporczywym – jako wielokrotnym (powtarzal-
nym), występującym zwłaszcza po uprzednim zastosowaniu administracyjnych 
środków nadzoru (np. ostrzeżenia)85, kluczowym będzie brak szans (niezależnie 
czy wystąpiło naruszenie rażące, uporczywe, czy obydwa kumulatywnie) na 
przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub statutem. Ów brak należy rozumieć 
jako sytuację, gdy organizacja niejako programowo działa sprzecznie z prawem 
lub statutem, nadto w żadnym razie nie zamierza zmienić kierunku tej (wadliwej) 
działalności86.

Przedmiotem wniosku do sądu w sprawie uchylenia niezgodnej z prawem 
bądź statutem uchwały może być każda uchwała, bez względu na to, który organ 
ją podjął. Możliwość żądania uchylenia uchwał PRSP w omawianym trybie nie 
została ograniczona żadnym terminem. Organ nadzoru ma zatem nieograniczoną 
czasowo możliwość wystąpienia ze stosownym wnioskiem87. Jednakże oddale-
nie przez sąd takiego wniosku nie skutkuje zakazem ewentualnego ponownego 
zastosowania administracyjnego środka nadzoru, jeśli przyjąć, że w pierwszej 
kolejności takie środki są stosowane, a dopiero w razie ich bezskuteczności 
dochodzi do ingerencji sądowej. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż oddalenie 
przez sąd wniosku skierowanego przez organ nadzoru lub prokuratora absolut-
nie nie potwierdza, że działalność PSRP jest zgodna z prawem. Oznacza zatem 
tylko tyle, że w działalności Parlamentu sąd nie dopatrzył się takiego naruszenia 
prawa, które odpowiadałoby środkom nadzoru ustawowo przyznanym sądowi88.

6. ZAKOŃCZENIE

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jako organizacja wpisuje się 
w status stowarzyszenia. Identyczny status przysługuje innym organizacjom usy-
tuowanym w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Rada Główna 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencje Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich, Publicznych Uczelni Zawodowych, Niepublicznych Zawodowych Szkół 
Polskich, Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Odesłanie w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do enumera-
tywnie wymienionych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach stanowi 
środek techniki prawodawczej, którym posługuje się ustawodawca w dopełnieniu 
regulacji prawnej dotyczącej PSRP. Odpowiednie zastosowanie mają następujące 

85 P. Sarnecki, Prawo…, s. 69.
86 Por. A. Rzetecka-Gil, Prawo…, 2017.
87 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2015 r., II CSK 392/14, https://www.sn.pl/

orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx.
88 P. Sarnecki, Prawo…, s. 69.
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przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach: art. 10 ust. 1 (obligatoryjne ele-
menty statutu); art. 10a ust. 1 i 2 (terenowe jednostki organizacyjne), art. 11 
(organy), art. 25 (kompetencje organu nadzorczego), art. 28 (administracyjne 
środki nadzorcze), art. 29 (środki ingerencji sądowej), art. 33 (źródła majątku); 
art. 34 (działalność gospodarcza), art. 35 (dotacje), art. 36–39 (likwidacja).

O ile zastosowanie względem PSRP niektórych z ww. przepisów nie wywołuje 
wątpliwości, a część ustawowych unormowań doznaje uszczegółowienia w prze-
pisach statutowych, o tyle z istoty odpowiedniego stosowania prawa (stosowanie 
pełne, zmodyfikowane, wyłączone) wynika, że niektóre przepisy ustawy – Prawo 
o stowarzyszeniach będą wyłączone z takiego zastosowania. Po pierwsze, na 
gruncie regulacji statutowych – normujących teren działania Parlamentu rozcią-
gnięty na cały kraj (§ 1 ust. 4 Statutu) – wyłącza utworzenie jego jednostek tere-
nowych (art. 10a ust. 1 i 2 p.s.), choć niewątpliwie regulacja statutowa dopuszcza 
działalność PSRP poza granicami kraju (§ 1 ust. 5 Statutu). Po drugie, głównym 
źródłem majątku Parlamentu jest dotacja podmiotowa, o jakiej mowa w art. 338 
ust. 10 p.s.w.n., a także dotacje celowe, środki finansowe przyznane w postępowa-
niach konkursowych oraz darowizny i spadki (§ 47 ust. 2–4 Statutu). O ile daro-
wizny, spadki i dotacje mieszczą się w enumeratywnie wymienionych źródłach 
majątku stowarzyszeń (art. 33 ust. 1 i art. 35 p.s.), to pozostałe źródła wymienione 
w art. 33 ust. 1 (zapisy, składki członkowskie, dochody z własnej działalności 
oraz dochody ze zbiórek publicznych), nie zostały ujęte w statutowych źródłach 
majątku PSRP. Pojawia się więc w tym miejscu pytanie, czy z odpowiedniego 
stosowania przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach Parlament może być 
finansowany z innych źródeł aniżeli wymienione w statucie. Do tego problemu 
można podejść dwojako. Z jednej strony, przyjmując, że Statut jest jedynie aktem 
prawa wewnętrznego (choć ustrojowym), a nie aktem prawa powszechnie obo-
wiązującym, w związku z czym PSRP może rozszerzyć zakres swoich źródeł 
finansowania. Przyjmując drugą opcję, ze sformułowania „odpowiednie stoso-
wanie” przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach względem działalności 
PSRP wynika tylko tyle, że należy stosować jedynie te przepisy, które pozostają 
spójne z innymi regulacjami (niekoniecznie o charakterze powszechnie obowią-
zującym), zatem w przypadku PSRP – jego statutem. Za takim rozwiązaniem 
opowiada się autor niniejszego opracowania. Adekwatnie będzie w przypadku 
art. 35 p.s., który stanowi o działalności gospodarczej stowarzyszenia, a którą 
pomija Statut PSRP, zarówno gdy chodzi o sposoby realizacji celów Parlamentu, 
jak i źródeł jego majątku, do którego nie zalicza się dochodów z jakiejkolwiek 
działalności, tym bardziej działalności gospodarczej, która na gruncie art. 34 p.s. 
może być prowadzona przez stowarzyszenia, ale już nie przez PSRP. Działalności 
takiej nie przewidują zarówno przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, jak i przepisy Statutu PSRP. 
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KONTROWERSJE WOKÓŁ POZYTYWNEJ 
DYSKRYMINACJI

CONTROVERSIES OVER REVERSE DISCRIMINATION

Abstract

The concept of reverse discrimination refers to a variety of strategies that entail giving 
strong preferential treatment in employment or education to the groups in a society that 
have been institutionally discriminated against. “Giving strong preferential treatment” 
means that candidates with lower qualifications are given priority over better qualified 
members of the groups that have not been discriminated against in the past. Reverse 
discrimination can be justified with reference to two strategies: backward-looking 
and forward-looking. On the backward-looking justification, reverse discrimination is 
a means of compensating victims of past discrimination, while on the forward-looking 
justification, reverse discrimination is a means of creating more diverse and egalitarian 
society. The aim of this paper is to challenge both justifications. First, against backward-
looking justification, I shall claim that reverse discrimination is not a proper method of 
compensating for past wrongs of discrimination. Second, I shall challenge the forward-
looking argument by pointing at the risks inherent in perceiving reverse discrimination 
as the means of creating more egalitarian society. Importantly, the objections presented in 
this paper refer only to reverse discrimination, and they do not undermine other methods 
used within the affirmative action (including tie-breaker provisions). 
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1. WPROWADZENIE

Pojęcie pozytywnej dyskryminacji odnosi się do strategii stosowanych 
przy alokacji miejsc w systemie edukacji i na rynku pracy, które polegają na 
silnym preferencyjnym traktowaniu osób należących do grup demograficznych 
poddanych w przeszłości instytucjonalnej dyskryminacji1. Stosowanie silnego 
preferencyjnego traktowania oznacza, że członkowie dyskryminowanych grup 
społecznych ubiegający się o dane stanowisko traktowani są bardziej przychyl-
nie niż lepiej wykwalifikowani członkowie grup, które nie były poddane dys-
kryminacji w przeszłości (co w praktyce przejawia się wprowadzeniem limitów 
kwotowych lub przyznawaniem dodatkowych punktów podczas oceny kandydata 
na dane stanowisko)2. Natomiast instytucjonalna (strukturalna) dyskryminacja 
to organizacja relacji społecznych w sposób, który prowadzi do ograniczenia 
dostępu członków niektórych grup demograficznych do określonych dóbr (w tym 
stanowisk w systemie edukacji i na rynku pracy) ze względu na cechy (jak rasa 
lub płeć), które przy rozdziale tych dóbr nie powinny mieć znaczenia. Tak rozu-
miana dyskryminacja instytucjonalna może przybrać formę dyskryminacji praw-
nej, kiedy to dyskryminujące praktyki są sankcjonowane przez obowiązujące 
reguły prawne (np. prawa Jima Crowa wymierzone w afroamerykańskich obywa-
teli południa Stanów Zjednoczonych), lub dyskryminacji zwyczajowej, kiedy to 
dyskryminujące praktyki nie są sankcjonowane przez prawo, ale podtrzymywane 

1 Niekiedy pozytywną dyskryminację definiuje się szerzej, tj. jako strategię mającą na celu 
zwiększenie demograficznej różnorodności w systemie edukacji i na rynku pracy, niezależnie od 
tego, czy źródłem braku różnorodności jest miniona dyskryminacja, czy inne czynniki.

2 D. A. Harrison, D. A. Kravitz, D. M. Mayer, L. M. Leslie, D. Lev-Arey, Understanding 
Attitudes Toward Affirmative Action Programs in Employment: Summary and Meta-Analysis of 35 
Years of Research, “Journal of Applied Psychology” 2006, Vol. 91, No 5, s. 1014.
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przez społeczną praktykę (np. dyskryminacja kobiet w dziedzinach STEM3). 
Zwyczajowa dyskryminacja instytucjonalna może być stosowana świadomie lub 
nieświadomie, stanowiąc uzewnętrznienie skrywanych uprzedzeń. 

Uzasadniając pozytywną dyskryminację, można powoływać się na dwie stra-
tegie: prospektywną ( forward-looking reverse discrimination) i retrospektywną 
(backward-looking reverse discrimination)4. Na gruncie strategii prospektyw-
nej pozytywna dyskryminacja uzasadniana jest jako jedna z metod służących 
stworzeniu bardziej egalitarnego społeczeństwa (przez niwelowanie nierówno-
ści w dostępie do edukacji i rynku pracy)5. Strategia retrospektywna zakłada 
natomiast, że pozytywna dyskryminacja jest jedną z instytucji sprawiedliwo-
ści naprawczej, a więc sposobem na zrekompensowanie szkód wynikających 
z odmówienia niektórym grupom społecznym dostępu do stanowisk (niekiedy 
określa się ten rodzaj pozytywnej dyskryminacji mianem dyskryminacji kom-
pensacyjnej)6. 

Wobec obu strategii można jednak sformułować kilka zarzutów. Przeciwko 
uzasadnieniom retrospektywnym można argumentować, że pozytywna dyskry-
minacja nie jest właściwą rekompensatą za krzywdy minionej dyskryminacji 
(pkt 2 tego artykułu). Przeciwko uzasadnieniom prospektywnym można wska-
zywać, że strategia ta stanowi naruszenie zasady równości, nie jej wzmocnie-
nie (pkt 3 tego artykułu), odbierana jest jako pogwałcenie zasady sprawiedliwej 
dystrybucji dóbr (pkt 4 tego artykułu), i wreszcie, może prowadzić do stygmaty-
zowania beneficjentów pozytywnej dyskryminacji (pkt 5 tego artykułu), którzy 
w efekcie nie są postrzegani jako równi na rynku pracy i w systemie edukacji. 

Powyższe wątpliwości odnoszą się jednak w pełni jedynie do pozytywnej 
dyskryminacji, nie do wszystkich mechanizmów stosowanych w ramach akcji 
afirmatywnej. Akcja afirmatywna (akcja pozytywna) jest szerokim pojęciem 
używanym do opisania „pozytywnych kroków podejmowanych w celu zwięk-
szenia udziału kobiet i mniejszości w dziedzinach zatrudnienia, edukacji i kul-
tury, z których były historycznie wykluczone”7. Nie wszystkie rodzaje akcji 

3 Zob. np. B. Bloodhart, M. M. Balgopal, A. M. A. Casper, L. B. Sample McMeek-
ing, E. V. Fischer, Outperforming yet undervalued: Undergraduate women in STEM, “PLOS 
ONE” 2020, Vol. 15, No 6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7316242/ (dostęp: 
26.10.2021 r.). Zob również E. Makarova, B. Aeschlimann, W. Herzog, The Gender Gap in STEM 
Fields: The Impact of the Gender Stereotype of Math and Science on Secondary Students’ Ca-
reer Aspirations, “Frontiers in Education” 2019, Vol. 4, No 60, https://www.frontiersin.org/arti-
cles/10.3389/feduc.2019.00060/full (dostęp: 18.10.2021 r.). 

4 Zob. np. J. P. Day, Compensatory Discrimination, “Philosophy” 1981, Vol. 56, No 21, s. 55; 
G. Sher, Reverse Discrimination, the Future, and the Past, “Ethics” 1979, Vol. 90, No 1, s. 81–87.

5 Tak np. R. Dworkin, The Rights of Allan Bakke, (w:) H. LaFollette (ed.), Ethics in Practice, 
Malden, MA 2002, s. 441–447. 

6 Zob. np. J. P. Day, Compensatory Discrimination…, s. 55; G. Sher, Reverse Discrimina-
tion…, s. 81. 

7 R. Fullinwider, Affirmative Action, (w:) E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2018, https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/ (dostęp: 8.10.2021 r.).
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afirmatywnej mają więc charakter pozytywnej dyskryminacji w ścisłym sen-
sie (tj. strategii zakładającej silne preferencyjne traktowanie osób tradycyjnie 
dyskryminowanych). Można wskazać jej trzy mniej radykalne warianty8. Po 
pierwsze, akcja afirmatywna może polegać na wdrażaniu rozwiązań pozwala-
jących kandydatom poprawić kompetencje przed przystąpieniem do rywalizacji 
o dane stanowisko, przede wszystkim za pomocą kursów i szkoleń (opportunity 
enhancement). Druga strategia skierowana jest do decydentów i zakłada zrówny-
wanie szans w edukacji i zatrudnieniu przez minimalizowanie ryzyka wystąpie-
nia świadomej lub nieświadomej dyskryminacji (equal opportunity). Przykładem 
takiego rozwiązania jest wprowadzanie na uczelniach szkoleń antydyskrymina-
cyjnych. Wreszcie, akcja afirmatywna może przybrać formę słabego preferencyj-
nego traktowania osób należących do dyskryminowanych grup demograficznych 
(weak preferential treatment, tie-breaker), co oznacza, że osoby te mają pierw-
szeństwo w procesie ubiegania się o stanowisko tylko, jeśli ich kwalifikacje są 
równe kwalifikacjom kandydatów, którzy nie należą do dyskryminowanych 
grup. Chociaż słabszych mechanizmów akcji afirmatywnej nie można bronić 
z perspektywy retrospektywnej (jako rozwiązania służącego sprawiedliwości 
naprawczej), to można argumentować na ich rzecz z perspektywy prospektyw-
nej, podczas gdy pozytywna dyskryminacja jest trudna do obrony na gruncie obu 
strategii (pkt 6 tego artykułu). 

2. POZYTYWNA DYSKRYMINACJA A ZASADY 
SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ

Realizacja sprawiedliwości naprawczej (rekompensaty za doznaną szkodę lub 
krzywdę) wymaga łącznego spełnienia następujących warunków9: 

1) dowiedzenia wystąpienia szkody lub krzywdy; 
2) wskazania pokrzywdzonego (uprawnionego do otrzymania rekompensaty); 
3) ustalenia kosztu szkody lub krzywdy; 
4) wskazania podmiotu zobowiązanego do udzielenia rekompensaty; 
5) ustalenia, czy rekompensata jest możliwa, i wskazania jej rodzaju (odpo-

wiadającego wysokości wyrządzonej szkody lub krzywdy). 
W przypadku, gdy rekompensata ma polegać na stosowaniu strategii opar-

tych na preferencyjnym traktowaniu osób instytucjonalnie dyskryminowanych, 
pojawiają się wątpliwości odnośnie do: 1) możliwości jednoznacznej identyfikacji 
uprawnionych do otrzymania rekompensaty, 2) możliwości jednoznacznej 

8 Omawiam za: D. A. Harrison, D. A. Kravitz, D. M. Mayer, L. M. Leslie, D. Lev-Arey, 
Understanding Attitudes…, s. 1014. 

9 Omawiam za: M. Levin, Affirmative Action, (w:) H. LaFollette (ed.), Ethics in Practice, 
Malden, MA 2002, s. 435. 
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identyfikacji podmiotu zobowiązanego do udzielenia rekompensaty i wreszcie 
3) wskazania właściwego sposobu rekompensowania za doznaną krzywdę. 

Ad 1. Pozytywna dyskryminacja na gruncie uzasadnienia retrospektywnego 
jest, jak wskazaliśmy, mechanizmem rekompensowania za ograniczenia w dostę-
pie do stanowisk, który skierowany jest do grup demograficznych poddanych 
w przeszłości instytucjonalnej dyskryminacji. Zwolennicy tej strategii mogą 
uzasadniać przyznanie rekompensaty grupie demograficznej jako całości (nie-
zależnie od tego, czy jej poszczególni członkowie doznali szkody lub krzywdy), 
wskazując, że w efekcie instytucjonalnej dyskryminacji cała grupa stała się kolek-
tywnym celem niesprawiedliwych praktyk10. Wobec tego sposobu rozumowania 
można jednak sformułować dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, przyznanie rekom-
pensaty całej grupie demograficznej będzie oznaczało, że osoby należące do tej 
grupy, które z jakichkolwiek powodów nie doświadczyły szkody lub krzywdy 
wynikającej z instytucjonalnej dyskryminacji, otrzymają taką samą korzyść 
jak osoby, które ucierpiały w wyniku dyskryminujących praktyk11. Po drugie, 
jak zauważa Alan Goldman, rekompensata może przysługiwać grupie, o ile jest 
grupą rozumianą socjologicznie, to jest taką, której członkowie pozostają ze sobą 
w relacji faktycznej współzależności (tak, że możliwość działania poszczególnych 
członków zależy od możliwości działania innych)12. Grupą w tym sensie może 
być więc drużyna sportowa czy zespół muzyczny, ale nie grupa wyróżniona ze 
względu na określone cechy demograficzne. W przypadku grup, w których przy-
należność opiera się na podzielanych cechach demograficznych (nie faktycznej 
współzależności), uniemożliwienie działania jednemu członkowi grupy nie pod-
waża możliwości działania grupy jako całości. Nawet jeśli każdy członek grupy 
wyróżnionej w oparciu o kryterium demograficzne został poddany dyskrymina-
cji w edukacji lub na rynku pracy, to rekompensata powinna przysługiwać każdej 
osobie pokrzywdzonej jako jednostce, a nie grupie jako całości13. 

Ad 2. Nie jest również w pełni jasne, które podmioty powinny odpowiadać za 
krzywdy wyrządzone przez instytucjonalną dyskryminację14. Niekiedy wskazuje 
się, że zobowiązane do rekompensaty powinno być społeczeństwo jako całość15. 
Jednak przeniesienie odpowiedzialności na społeczeństwo zwalnia z niej te insty-
tucje, które faktycznie dopuszczały się dyskryminujących działań. Innym rozwią-
zaniem byłoby więc zobowiązanie do rekompensaty zarówno społeczeństwa, jak 
i poszczególnych instytucji stosujących dyskryminacyjne praktyki. Przyjęcie tego 

10 Zob. np. P. W. Taylor, Reverse Discrimination and Compensatory Justice, “Analysis” 1973, 
Vol. 33, No 6, s. 181.

11 Zob. np. W. J. Nickel, Preferential Policies in Hiring and Admissions: A Jurisprudential 
Approach, “Columbia Law Review” 1975, Vol. 75, s. 538. 

12 Zob. A. Goldman, Limits to the Justification of Reverse Discrimination, “Social Theory 
and Practice” 1975, Vol. 3, No 3, s. 292–293.

13 Ibidem, s. 293. 
14 Omawiam za A. Goldmanem: ibidem, s. 293–295.
15 Tak np. P. W. Taylor, Reverse Discrimination…, s. 178, 180–182.
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rozwiązania oznaczałoby jednak, że niektóre osoby byłyby uprawnione do uzy-
skania rekompensaty dwa razy. Jedynym przekonującym rozwiązaniem jest więc 
zobowiązanie do rekompensaty tylko tych instytucji, które dopuściły się faktycz-
nej dyskryminacji. Za zawężeniem kręgu zobowiązanych podmiotów przemawia 
jeszcze jeden argument. W efekcie pozytywnej dyskryminacji faktyczny ciężar 
rekompensaty nie spoczywa na instytucjach, a na kandydatach, którzy pomimo 
odpowiednich kwalifikacji nie zdobyli stanowisk, o które się ubiegali. 

Ad 3. Można się również zastanawiać, czy silne preferencyjne traktowanie 
jest właściwym (tj. odpowiadającym rodzajowi krzywdy) sposobem rekompen-
sowania za efekty instytucjonalnej dyskryminacji. Można bowiem wątpić, czy 
właściwą formą zadośćuczynienia dla grup demograficznych, które ze względu 
na niesprawiedliwe urządzenie relacji społecznych nie zdobyły wystarczających 
kompetencji na dane stanowisko, jest przyznanie członkom tych grup priorytetu 
w procesie kwalifikacyjnym. W tym przypadku rekompensatą w większym stop-
niu odpowiadającą rodzajowi wyrządzonej krzywdy wydaje się być zapewnienie 
członkom dyskryminowanych grup dodatkowych możliwości doskonalenia kom-
petencji przed ubieganiem się o dane stanowisko.

Podsumujmy: rekompensata za krzywdy wynikające z dyskryminacji: po 
pierwsze, powinna być skierowana do osób, które faktycznie jej doświadczyły, 
a do grup tylko w wypadku, gdy ich członkowie pozostają ze sobą w relacji fak-
tycznej współzależności; po drugie, powinna być udzielona przez te instytucje, 
które dopuściły się dyskryminacji; po trzecie, powinna odpowiadać rodzajowi 
wyrządzonej krzywdy. Programy opierające się na pozytywnej dyskryminacji nie 
spełniają pierwszego i trzeciego wymogu, chociaż mogą spełniać drugi wymóg. 
Z tego powodu nie należy pozytywnej dyskryminacji uzasadniać w kategoriach 
rekompensaty za krzywdy wynikłe z instytucjonalnej dyskryminacji. 

3. POZYTYWNA DYSKRYMINACJA A ZASADA RÓWNOŚCI

Argumentując na rzecz pozytywnej dyskryminacji, można przyjąć drugą 
strategię i bronić jej (z perspektywy prospektywnej) jako sposobu niwelowania 
nierówności powstałych w efekcie instytucjonalnej dyskryminacji, a w konse-
kwencji, jako jednej z metod stworzenia bardziej egalitarnego społeczeństwa 
w przyszłości. Przeciwnicy tej strategii argumentują jednak, że nie skutkuje 
ona faktycznym zniesieniem nierówności, a jedynie prowadzi do ich przeorga-
nizowania (tak, że ofiarami nierównego traktowania stają się osoby należące do 
grup społecznych niepoddanych instytucjonalnej dyskryminacji)16. Czy ta linia 

16 Zob. np. G. Sher, Reverse Discrimination…, s. 85; zob. również: L. H. Newton, Reverse 
Discrimination as Unjustified, “Ethics” 1973, Vol. 83, No 4, s. 310.
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argumentacji jest przekonująca? Próbując odeprzeć ten zarzut, można: 1) argu-
mentować, że pozytywna dyskryminacja nie stanowi naruszenia zasady równo-
ści w aksjologicznie istotnym sensie, lub 2) wskazywać, że chociaż pozytywna 
dyskryminacja stanowi naruszenie zasady równości, to jest to naruszenie moral-
nie akceptowalne.

Ad 1. Zwolennikiem pierwszego podejścia jest Ronald Dworkin, który 
swój argument przedstawił w kontekście analizy sprawy DeFunis v. Odega-
ard. W 1971 r. Marco DeFunis aplikował do programu prawa na Uniwersyte-
cie Waszyngtońskim, jednak jego kandydatura została odrzucona. Kwalifikacje 
DeFunisa były jednak na tyle wysokie, że zostałby przyjęty, gdyby należał do 
jednej z chronionych mniejszości etnicznych. Broniąc swej sprawy przed Sądem 
Najwyższym, DeFunis argumentował, że prowadzona na Uniwersytecie 
Waszyngtona akcja afirmatywna narusza jego prawa gwarantowane przez Czter-
nastą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych17, a w praktyce oznacza, 
że polityka uczelni, w imię wprowadzenia większej równości dostępu do eduka-
cji, narusza jego prawo do równego traktowania. W odpowiedzi na argumenta-
cję DeFunisa, Dworkin przeanalizował pojęcie „prawa do równego traktowania”, 
wyróżniając jego dwa warianty: po pierwsze, prawo do równego traktowania 
w sensie ścisłym (formalna zasada równości), czyli prawo do równej dystrybucji 
dóbr, obciążeń i możliwości; po drugie, prawo do bycia traktowanym jak równy 
(substancjalna zasada równości), czyli do bycia traktowanym z równą troską 
i szacunkiem, jak inni18. W interpretacji Dworkina, DeFunis nie ma prawa do 
równego traktowania w kontekście dystrybucji miejsc na uniwersytetach, tj. nie 
ma takiego prawa, które wynikałoby z faktu, że inni otrzymali takie miejsce 
(prawo do studiowania nie jest więc analogiczne np. do bardziej elementarnego 
prawa do edukacji szkolnej)19. DeFunis ma natomiast prawo do bycia trakto-
wanym jak równy, co oznacza, że uczelnia, rozważając zasadność stosowania 
pozytywnej dyskryminacji, musi wziąć pod uwagę nie tylko potencjalną korzyść 
dla wspólnoty, lecz także stratę, której doznają osoby pozbawione w jej efekcie 
dostępu do stanowisk20. Argumentacja Dworkina wskazuje więc, że wprowadza-
nie kryterium rasy przy ocenie kandydatów co prawda narusza formalną zasadę 

17 „Sekcja 1. Wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjednoczonych i pod-
ległe ich jurysdykcji są obywatelami Stanów Zjednoczonych oraz stanu, w którym zamieszkują. 
Żaden stan nie będzie stanowił lub wprowadzał w życie jakiegokolwiek prawa, które ogranicza-
łoby przywileje i swobody obywateli Stanów Zjednoczonych, ani pozbawiał kogokolwiek życia, 
wolności lub własności bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, ani też odmawiał komukol-
wiek na obszarze swojej jurysdykcji równej ochrony pranej”. Konstytucja Stanów Zjednoczonych 
Ameryki (tłum. M. Pułło), Warszawa 2002, s. 59.

18 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, MA 1978, s. 227.
19 Dworkin zdaje się jednak zniekształcać argument DeFunisa. DeFunis nie powoływał się 

na uniwersalne prawo do studiowania dla każdego, ale na prawo, aby jego kompetencje były oce-
niane tak samo, jak kompetencje innych kandydatów.

20 R. Dworkin, Taking Rights Seriously…, s. 227. 
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równości, ale nie stanowi pogwałcenia aksjologicznie istotniejszej substancjalnej 
zasady równości. Przeciwko rozumowaniu Dworkina można jednak argumen-
tować, że pozytywna dyskryminacja może skutkować naruszeniem prawa osób 
niepoddanych w przeszłości instytucjonalnej dyskryminacji do bycia traktowa-
nym z równą troską i szacunkiem. Można wątpić, czy osoba, która nie miała moż-
liwości uzyskania rzetelnego wykształcenia ze względu, na przykład, na sytuację 
społeczną czy finansową, która dodatkowo z powodu mechanizmów pozytyw-
nej dyskryminacji nie otrzymała miejsca na uczelni lub pozycji na rynku pracy, 
traktowana jest z równą troską i szacunkiem jak osoba, która poddana została 
instytucjonalnej dyskryminacji, ale jej szkoda została zrekompensowana dzięki 
mechanizmom pozytywnej dyskryminacji. 

Ad 2. Można jednak argumentować, że chociaż pozytywna dyskryminacja 
stanowi naruszenie zasady równego traktowania, to odejście od niej jest moral-
nie akceptowalne. Zwolennicy tej linii rozumowania wskazują, że ponieważ 
nierówności, których przyczyny leżą w rasie lub płci są szczególnym rodzajem 
zła, to uzasadnione jest stosowanie radykalnych środków w celu ich eliminacji. 
Nierówne traktowanie ze względu na rasę lub płeć jest szczególnym rodzajem 
zła, gdyż nie tylko wpływa negatywnie na samoocenę dyskryminowanych osób, 
lecz także prowadzi do dalszych nierówności (zwłaszcza ekonomicznych)21. 
Pozytywna dyskryminacja, będąc najbardziej radykalnym sposobem walki 
z nierównościami, jest więc uzasadnioną strategią. Taki utylitarny argument 
(rozwijany m.in. przez Dworkina22) jest jednak argumentem obosiecznym. Jak 
trafnie wskazuje George Sher, jeśli uznamy, że użyteczne jest naruszanie prawa 
większości do równego traktowania, o ile służy poprawie sytuacji mniejszości, 
to musimy również uznać, że w niektórych okolicznościach użyteczne może być 
naruszanie prawa mniejszości do równego traktowania, o ile jest korzystne dla 
większości23. Przykładem niech będzie polityka forsowana na Harvardzie przez 
Abbotta Lawrence’a Lowella w latach 20. XX w., mająca na celu wprowadzenie 
limitów kwotowych dla studentów pochodzenia żydowskiego. Argument władz 
uczelni był stricte utylitarny: studenci żydowscy osiągali lepsze wyniki w nauce, 
przez co liczba studentów należących do tej mniejszości była nadreprezentowana 
w stosunku do reszty populacji. Równocześnie studenci pochodzenia żydow-
skiego, skupieni na pracy intelektualnej, nie byli oczywistymi kandydatami na 
politycznych liderów. Jeśli więc Harvard miał być uczelnią kształcącą przyszłą 
klasę polityczną, to, zdaniem władz uczelni, zasadne było wprowadzenie limitów 
kwotowych ograniczających liczbę miejsc dostępnych dla Żydów24. Podatność 

21 G. Sher, Reverse Discrimination…, s. 86. 
22 R. Dworkin, The Rights of Allan Bakke, (w:) H. LaFollette (ed.), Ethics…, s. 444. 
23 G. Sher, Reverse Discrimination…, s. 83.
24 Przykład ten omawia m.in. Dworkin. Zob. R. Dworkin, Taking Rights Seriously…, s. 231; 

zob. również O. B. Pollak, Antisemitism, the Harvard Plan, and Roots of Reverse Discrimination, 
“Jewish Social Studies” 1983, Vol. 45, No 2, s. 113–122. 
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na wykorzystanie w celu uzasadnienia dyskryminacji mniejszości nie jest jed-
nak jedyną wadą argumentacji utylitarnej. Nie jest bowiem jasne, czy za słuszne 
należy uznać założenie, będące elementem tego argumentu, że pozytywna dys-
kryminacja jest potencjalnie najbardziej efektywnym narzędziem niwelowania 
nierówności; taka konkluzja wymagałaby porównania efektów silnego preferen-
cyjnego traktowania z innymi, mniej radykalnymi mechanizmami wykorzysty-
wanymi w ramach akcji afirmatywnej. 

Podsumowując, chociaż pozytywna dyskryminacja bywa uzasadniana pro-
spektywnie, jako sposób na stworzenie bardziej egalitarnego społeczeństwa, to 
zakłada naruszenie formalnej zasady równości, a w praktyce może skutkować 
pogwałcaniem materialnej zasady równości. Równocześnie próba uzasadnienia 
potencjalnych naruszeń zasady równości wymaga przyjęcia podatnej na naduży-
cia utylitarnej argumentacji i często opiera się na przekonaniu, że pozytywna 
dyskryminacja jest najlepszym sposobem niwelowania nierówności, co jest hipo-
tezą wymagającą empirycznego potwierdzenia. 

4. POZYTYWNA DYSKRYMINACJA A ZASADY 
SPRAWIEDLIWOŚCI ROZDZIELCZEJ

Inny zarzut, który można sformułować wobec pozytywnej dyskryminacji 
głosi, że jest to strategia naruszająca akceptowalne standardy sprawiedliwości 
dystrybutywnej, czyli dystrybucję dóbr w oparciu o merytoryczną ocenę kan-
dydatów. Zarzut ten można kwestionować, 1) odwołując się do argumentacji 
empirycznej i wskazując, że kompetencje przedstawicieli grup tradycyjnie dys-
kryminowanych nie są brane pod uwagę, a kryterium merytoryczne okazuje się 
w praktyce fikcją. Można również 2) sformułować argument normatywny i bro-
nić tezy, że kryterium merytoryczne (uzyskane na studiach oceny czy wiedza) 
nie powinno być kryterium naczelnym przy ocenie przydatności kandydata do 
wykonywania danego zawodu25. Przyjrzyjmy się obu argumentom. 

Ad 1. Liczne badania poświęcone analizie kryteriów uwzględnianych przy 
ocenie kandydatów na uczelniach i w miejscach pracy wskazują, że decyzje 
o przyjęciu na dane stanowisko często podejmowane są w oparciu o nieświa-
dome uprzedzenia (które w języku angielskim określa się trudnym do zgrabnego 
przetłumaczenia terminem implicit bias, a który odnosi się do przypisywania 

25 Warianty obu argumentów rozwijają m.in. Harris i Narayan. Zob. L. C. Harris, U. Narayan, 
Affirmative Action as Equalizing Opportunity: Challenging the Myth of ‘Preferential Treatment’, 
(w:) H. LaFollette (ed.), Ethics in Practice, Malden, MA 2002, s. 448–459.
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określonych cech przedstawicielom niektórych grup społecznych26), nie fak-
tyczne kwalifikacje. Na przykład Anna Kaatz i współpracownicy wskazują, że 
zgodnie ze stereotypem zakorzenionym w wielu kulturach, kobiety postrzegane 
są jako bardziej uległe i zorientowane na wartości wspólnotowe, co sprawia, że 
ich kwalifikacje zawodowe na niektóre stanowiska są oceniane jako gorsze niż 
kwalifikacje mężczyzn, którzy postrzegani są jako bardziej zadaniowi i logicznie 
myślący27. Badania prowadzone w szwedzkim środowisku naukowym potwier-
dziły, że tego typu stereotypy realnie wpływają na ocenę kandydatek na stanowi-
ska akademickie; kobiety chcące rywalizować z mężczyznami musiały bowiem 
wykazać się ponad dwukrotnie obszerniejszym dorobkiem naukowym niż kan-
dydaci płci męskiej28. Liczne eksperymenty potwierdziły również występowanie 
nieświadomych uprzedzeń rasowych. Na przykład eksperyment przeprowadzony 
na Uniwersytecie w Princeton wskazał, że rozmowy kwalifikacyjne z białymi 
kandydatami na studia przebiegały w znacznie bardziej przyjaznej atmosferze 
niż rozmowy z czarnymi kandydatami29. Co więcej, to samo badanie wskazało, 
że biali kandydaci potraktowani tak jak wcześniej czarni kandydaci, wypadali na 
rozmowie kwalifikacyjnej znacznie gorzej niż biali kandydaci, z którymi rozma-
wiano w życzliwy sposób. 

Zauważmy jednak, że sam fakt występowania odstępstw od kryterium mery-
torycznego nie może być użyty w argumentacji na rzecz pozytywnej dyskrymi-
nacji. Po pierwsze, pozytywna dyskryminacja nie stanowi rozwiązania problemu 
występowania uprzedzeń, a jest jedynie sposobem na obejście ich negatywnych 
konsekwencji. Po drugie, jak wskażemy w dalszej części tego tekstu, silne prefe-
rencyjne traktowanie może prowadzić do utrwalenia tych uprzedzeń. Po trzecie, 
posługiwanie się argumentem empirycznym w argumentacji na rzecz pozytyw-
nej dyskryminacji oznaczałoby przyjęcie strategii wet za wet i uznanie, że skoro 
zasady merytorycznej oceny są często naruszane w stosunku do mniejszości, to 
dopuszczalne jest naruszanie ich w stosunku do większości. 

Ad 2. Zgodnie z argumentem normatywnym, ponieważ wąsko rozumiane 
kryterium merytoryczne (ocenianie kandydatów np. przez pryzmat wyników 
egzaminów), nie jest gwarancją posiadania kwalifikacji do wykonywania danego 
zawodu, to naruszenia kryterium merytorycznego nie powinny być oceniane 
jako naganne. Jak wskazują Luke C. Harris i Uma Narayan, w procesie rekruta-
cji studentów i pracowników powinna być brana pod uwagę szeroko rozumiana 

26 M. Bendick, A. P. Nunes, Developing the Research Basis for Controlling Bias in Hiring, 
“Journal of Social Sciences” 2012, Vol. 68, No 2, s. 240. 

27 A. Kaatz, B. Gutierrez, M. Carnes, Threats to Objectivity in Peer Review: the Case 
of Gender, “Trends in Pharmacological Sciences” 2014, Vol. 35, No 8, s. 371–373.

28 C. Wenneras, A. Wold, Nepotism and Sexism in Peer Review, “Nature” 1997, Vol. 387, 
s. 341–343.

29 Omawiam za: L. C. Harris, U. Narayan, Affirmative Action as Equalizing Opportunity: 
Challenging the Myth of ‘Preferential Treatment’, (w:) H. LaFollette (ed.), Ethics…, s. 452–453.
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przydatność kandydata; przydatność ta jednak nie zawsze zależy od obiektyw-
nych umiejętności30. Niekiedy w interesie publicznym może być dopuszczenie 
do niektórych zawodów większej liczby osób należących do danej mniejszości, 
nawet jeśli ich umiejętności oceniane są jako niższe niż umiejętności kandydatów 
należących do większości. Zauważmy, że i w tym przypadku mamy jednak do 
czynienia z argumentem utylitarnym, który może być wykorzystany w argumen-
tacji na rzecz praktyk dyskryminujących mniejszości. Powróćmy do przykładu 
procedury przyjmowania kandydatów na Harvardzie. Odpowiedzią na jawnie 
dyskryminującą politykę Lowella (która, przypomnijmy, zakładała wprowa-
dzenie limitów kwotowych ograniczających liczbę żydowskich studentów) była, 
z pozoru mniej kontrowersyjna, polityka rozluźnienia procesu oceny kandyda-
tów, który opierał się już nie tylko na wynikach egzaminów, ale również ocenie 
osobowości czy pochodzenia (kandydaci musieli podać informacje odnośnie do 
wyznawanej religii, rasy czy pochodzenia rodziców)31. Jak zwraca uwagę Jacob 
Moscona-Skolnik, wprowadzenie większej różnorodności wśród studentów było 
jednak jedynie fasadą służącą za kamuflaż dla antyżydowskich sentymentów 
i sposobem na ograniczenie liczby Żydów na Harvardzie32. 

Podsumowując, odejście od zasad merytorycznej oceny kandydatów może 
prowadzić do przeorganizowania nierówności, nie do ich eliminacji; ponadto, 
rozluźnianie zasad oceny merytorycznej może być wykorzystywane również na 
niekorzyść dyskryminowanych mniejszości. 

5. POZYTYWNA DYSKRYMINACJA JAKO ŹRÓDŁO 
STYGMATYZACJI

Pozytywna dyskryminacja, wbrew intencjom jej zwolenników, może pro-
wadzić do utrwalania nierówności społecznych. Jak zauważają David Harrison 
i współpracownicy, chociaż celem pozytywnej dyskryminacji jest „ograniczenie 
historycznych form dyskryminacji opartej na rozróżnieniach demograficznych 
wśród pracowników, to metody te równocześnie wprowadzają społeczne katego-
ryzacje w oparciu o te same rozróżnienia”33. Innymi słowy, pozytywna dyskry-
minacja może być odbierana jako strategia jedynie reorganizująca nierówności 

30 Ibidem, s. 454. Zob. również R. Dworkin, The Rights of Allan Bakke, (w:) H. LaFollette 
(ed.), Ethics…, s. 445.

31 J. Moscona-Skolnik, Cloack of Meritocracy: Harvard’s “New Plan” of Admissions and 
the “Jewish Problem”, “Exposé Magazine” 2013, https://projects.iq.harvard.edu/expose/book/
cloak-meritocracy-harvard’s-“new-plan”-admissions-and-“jewish-problem (dostęp: 17.10.2021 r.).

32 J. Moscona-Skolnik, Cloack of Meritocracy…, passim.
33 D. A. Harrison, D. A. Kravitz, D. M. Mayer, L. M. Leslie, D. Lev-Arey, Understanding 

Attitudes…, s. 1013 (tłum. K.E.).
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i skazująca inne kategorie osób na niesprawiedliwe traktowanie. Harrison i współ-
pracownicy wskazują, że takie ryzyko jest tym większe, im bardziej radykalne 
formy przyjmuje akcja afirmatywna. Metody takie, jak miękkie preferencyjne 
traktowanie czy wyrównywanie szans będą więc postrzegane jako bardziej 
akceptowalne niż silne preferencyjne traktowanie i nie będą prowadziły do tak 
negatywnych efektów społeczno-psychologicznych jak mechanizmy pozytywnej 
dyskryminacji34. Silne preferencyjne traktowanie może mieć dwojakie negatywne 
konsekwencje. Po pierwsze, może skutkować stygmatyzowaniem jego potencjal-
nych beneficjentów, tj. postrzeganiem wszystkich przedstawicieli grupy demo-
graficznej jako niezdolnych do zdobycia autentycznych kwalifikacji koniecznych 
do zajmowania danego stanowiska35 (co jest szczególnie krzywdzące wobec osób, 
które swoją pozycję osiągnęły niezależnie od mechanizmów pozytywnej dys-
kryminacji). Po drugie, może negatywnie wpływać na samoocenę potencjalnych 
beneficjentów, prowadząc do (często mylnego) przekonania, że nie zasłużyli na 
zajmowaną pozycję. W ostatnim przypadku poczucie niekompetencji, które może 
towarzyszyć korzystaniu z mechanizmów pozytywnej dyskryminacji, może pro-
wadzić do obiektywnie gorszych wyników w pracy czy nauce36.

Czy jednak te negatywne efekty pozytywnej dyskryminacji są nieuniknione? 
Zdaniem Harrisa i Narayan, ryzyko stygmatyzacji byłoby mniejsze, gdyby opinia 
publiczna właściwie rozumiała istotę akcji afirmatywnej; jak zwracają uwagę, 
jej właściwym celem jest wyrównywanie szans, a nie obdarzanie określonych 
grup społecznych specjalnymi przywilejami37. Ten argument jest przekonujący, 
jednak jedynie w odniesieniu do mechanizmów akcji afirmatywnej, które nie 
zakładają silnego preferencyjnego traktowania. Trudno bowiem argumentować, 
że zapewnianie dostępu do edukacji i zatrudnienia osobom o niższych kwalifika-
cjach kosztem osób o wyższych kwalifikacjach nie stanowi preferencyjnego trak-
towania, nawet jeśli uznamy takie traktowanie za uzasadnione. Innym sposobem 
złagodzenia stygmatu pozytywnej dyskryminacji może być podważenie opinii 
jakoby silne preferencyjne traktowanie grup o chronionych cechach było przeja-
wem dyskryminacji wymierzonej w białych mężczyzn. Argument z „dyskrymi-
nacji białych mężczyzn” nie bierze jednak pod uwagę, że w wyniku wdrażania 
mechanizmów pozytywnej dyskryminacji biali mężczyźni nie są pozbawiani 
dostępu do edukacji czy awansu zawodowego ze względu na uprzedzenia czy 

34 Ibidem, s. 1027–1028.
35 W interesującej analizie Leslie i współpracownicy zwracają uwagę, że stygmatyzacja po-

tencjalnych beneficjentów pozytywnej dyskryminacji nie wynika tylko z przekonania o ich niż-
szych kwalifikacjach. Negatywną reakcję wobec tych osób wzmacnia fakt, że zaczynają być po-
strzegani jako realna konkurencja na rynku pracy. L. M. Leslie, D. M. Mayer, D. A. Kravitz, The 
Stigma of Affirmative Action: A Stereotyping-Based Theory and Meta-Analytic Test of the Con-
sequences for Performance, “Academy of Management Journal” 2014, Vol. 57, No 4, s. 964–989. 

36 Ibidem, s. 965. 
37 L. C. Harris, U. Narayan, Affirmative Action as Equalizing Opportunity: Challenging the 

Myth of ‘Preferential Treatment’, (w:) H. LaFollette (ed.), Ethics…, s. 451.
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pogardę wobec ich rasy lub płci. Co więcej, jak zauważa Thomas Nagel: „pozy-
tywna samoocena białych jako grupy nie jest zagrożona przez taką praktykę 
[pozytywnej dyskryminacji], a wynika raczej z ich ogólnej społecznej domina-
cji”38. Argument ten należy więc traktować jako retoryczne nadużycie.

6. DOPUSZCZALNOŚĆ SŁABEGO PREFERENCYJNEGO 
TRAKTOWANIA

Celem tego tekstu było wskazanie, że pozytywna dyskryminacja, a więc naj-
bardziej radykalny mechanizm akcji afirmatywnej, jest trudna do obrony zarówno 
z perspektywy retrospektywnej, jak i prospektywnej (tj. nie daje się obronić ani 
jako mechanizm rekompensaty za minione krzywdy, ani jako sposób na stworze-
nie bardziej egalitarnego społeczeństwa). Analogicznej konkluzji nie można jed-
nak sformułować w stosunku do pozostałych metod stosowanych w ramach akcji 
afirmatywnej. Inne mechanizmy akcji afirmatywnej, w tym słabe preferencyjne 
traktowanie, nie dają się co prawda obronić z perspektywy retrospektywnej, ale 
można je uzasadniać z perspektywy prospektywnej. Zwróćmy uwagę, że wątpli-
wości, które sformułowaliśmy w stosunku do traktowania pozytywnej dyskry-
minacji jako formy rekompensaty za minione krzywdy, odnoszą się do innych 
rodzajów akcji afirmatywnej; grupa rozumiana demograficznie nie może być 
bowiem właściwym podmiotem rekompensaty za minione krzywdy, niezależ-
nie od tego jaką konkretnie formę owa rekompensata przyjmuje. Z perspektywy 
argumentacji prospektywnej niekontrowersyjne są rozwiązania pozwalające 
członkom dyskryminowanych grup społecznych zdobyć lub pogłębić kompeten-
cje konieczne do ubiegania się o dane stanowisko czy mechanizmy minimalizu-
jące ryzyko dyskryminacji. Jednak wydaje się, że również słabe preferencyjne 
traktowanie (a więc, przypomnijmy, preferencyjne traktowanie członków chro-
nionych grup mniejszościowych w sytuacji, gdy ich kwalifikacje na dane sta-
nowisko są równe kwalifikacjom członków grup niepodzielających chronionych 
cech), jest dopuszczalne z perspektywy prospektywnej. Słabe preferencyjne trak-
towanie może bowiem sprzyjać egalitaryzmowi i demograficznej różnorodności 
na rynku pracy i w systemie edukacji bez naruszania zasady formalnej równo-
ści, bez rezygnowania z dystrybucji korzyści w oparciu o kryterium kompeten-
cji i z wyraźnie mniejszym ryzykiem stygmatyzacji jego beneficjentów. Słabe 
preferencyjne traktowanie nie skutkuje naruszeniem formalnej zasady równości 
i zasady dystrybucji w oparciu o kompetencje, gdyż jest mechanizmem stoso-
wanym w jednostkowych przypadkach, kiedy to kandydaci na jedno stanowisko 

38 T. Nagel, Equal Treatment and Compensatory Discrimination, “Philosophy & Public 
Affairs” 1973, Vol. 2, No 4, s. 361 (tłum. K.E.).
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oceniani są jako równie wykwalifikowani. W takim przypadku chroniona cecha 
kandydata (jak rasa lub płeć) stanowi argument rozstrzygający, a nie ostateczny 
(nie ma więc pierwszeństwa nad innymi względami). Jeśli kryteria rozstrzyga-
jące w takich przypadkach są jednoznaczne, znane wszystkim zainteresowanym, 
a ich stosowanie ma przynieść społeczną korzyść, to nie powinny być przedmio-
tem kontrowersji. 
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1. INTRODUCTION

The public procurement sector was identified by the European Commission 
as “one of the most evident barriers to the achievement of a real internal market”, 
which is a result of the favouritism of local economic operators1. Even the imple-
mentation of the initial public procurement directives, adopted in the 1970s, faced 
far reaching difficulties2. Therefore, harmonisation of public procurement law at 
the EU level is supposed to “give effect to the free movement rules” in this sector3. 
Indeed, the purpose of the EU directives was to achieve the Single Market in the 
field of public procurement4, and the pillars for the harmonisation were to imple-
ment the Treaty provisions, in particular the prohibition of discrimination based 
on nationality, in order to combat the observed wide protectionist tendencies5. 
This means that without proper public procurement policy and measures of effi-
cient control in place, public authorities tend to favour local economic operators 
and render the competition for a contract a mere illusion.

In this context the principle of transparency became one of the most impor-
tant principles of public procurement law, as its plays a vital role in ensuring that 
the Treaty freedoms are respected, so that the proper functioning of the Single 
Market can truly be achieved. Most importantly, this principle provides for the 
traceability of the decision-making process, allowing the stakeholders to stay 
informed and equally treated as well as enabling the accountability of the pro-
curement authorities, so that the discriminatory behaviour can be identified and 
fought against.

Therefore, the aim of this article is to analyse the principle of transparency 
deriving from the Treaties and the secondary law, and to investigate how it is 
implemented in the course of conditions and rules imposed during the public pro-
curement procedure. This article firstly discusses the principle of transparency in 
the EU legal system, and explains its sources in the Treaties, as well as its types 
and aspects. Secondly, it analyses the principle of transparency in the EU pub-
lic procurement law, with particular emphasis on its sector specific sources and 
aims it serves. Moreover, the analysis is conducted regarding whether the notion 

1 European Commission, Completing the internal market. White Paper from the Commis-
sion to the European Council, Vol. 1985/0130, COM (85) 310 final, Brussels, 14 June 1985, para 
81, p. 23.

2 European Commission, Public procurement: Commission Communication outlines policy 
priorities, Brussels, 11 March 1998, p. 2.

3 A. Buijze, The principle of transparency in EU Law, 2013, https://dspace.library.uu.nl/
bitstream/handle/1874/269787/buijze%2Bapp.pdf?sequence=4 (accessed 20.10.2021), p. 151.

4 S. Arrowsmith, The EC procurement directives, national procurement policies and better 
governance: The case for a new approach, “European Law Review” 2002, Vol. 27, p. 5.

5 European Commission, Green Paper – Public procurement in the European Union: Explor-
ing the way forward, COM(96)583 final, p. 3.
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of “transparency” is a principle or a legal obligation, used to implement other 
principles. Thirdly, the stages of public procurement procedure are presented in 
which the principle of transparency is reflected.

2. PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE EU LAW

In order to comprehend the application and functioning of the principle of 
transparency in EU public procurement law, it is crucial to begin by outlining its 
sources in the EU legal system. 

Firstly, the principle of transparency has been recognized as one of the funda-
mental principles of EU Law6. It is noted that its origins derive from the principle 
of democracy7, which showcases its overall importance in the legal system8. The 
close link between the two principles is clear in Art. 1 of the TEU, which under-
lines that the decision-making process in the EU is to be conducted as openly and 
as closely to citizens as possible9. 

Secondly, it is also emphasized that transparency plays a role in the func-
tioning of the principle of rule of law, as it requires the adoption of clear, under-
standable, and predictable laws10. In practice, it means that the adopted rules and 
regulations should be clear enough so that the intentions of the authorities are 
understandable to the public11. That being said, the clarity requirement is espe-
cially important on the national level rather than on the EU one, since it connects 
to the proper implementation of EU legislation12. 

Moreover, this article finds that two types of transparency can be distin-
guished: passive transparency, meaning the right to access information exercised 
upon a request, and active transparency, which is described as the obligation 

 6 C. Bovis, The effects of the principles of transparency and accountability on public pro-
curement and public-private partnerships regulation, “European Public Private Partnerships Law 
Review” 2009, Vol. 4, issue 1, p. 7.

 7 V. Karageorgou, Transparency principle as an evolving principle of EU law: Regulative 
contours and implications, 2013, https://www.right2info.org/resources/publications/eu-karageor-
gou-vasiliki-transparency-principle-as-an-evolving-principle-of-eu-law (accessed 20.10.2021), 
p. 2.

 8 For more on principles of EU law, see T. Tridimas, The General Principles of EU Law, 
Oxford 2007.

 9 Treaty on European Union, consolidated version (OJ EU C 326, 26.10.2012), “TEU”.
10 V. Karageorgou, op. cit., p. 4. 
11 G. Klich, Zasada przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

“Research Papers of the Wrocław University of Economics” 2017, No. 497, p. 76.
12 V. Karageorgou, op. cit., p. 11.
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for the institutions to conduct transparent proceedings and make their decisions 
public13.

The passive transparency depends, on the one hand, on the initiative of the 
person with the right to access information to exercise it, and on the other hand, 
on the fulfilment of the request by the obligated public authority14. In this case, 
the public authority is a receiver of a potential request to fulfil its duties connected 
to transparency. 

This aspect of the principle of transparency is included in Art. 15 (3) TFEU 
providing for the right of access to the documents of the EU’s institutions, bodies, 
offices, and agencies15, whereas its specific rules are laid down in Regulation 
1049/200116. Additionally, the right to access documents evolved into a funda-
mental right – freedom of information, covered by Art. 42 of the Charter of Fun-
damental Rights of the European Union17.

Moreover, the provisions connected to passive transparency also cover the 
legal measures needed to challenge and overrule the public authorities’ unlawful 
decisions to refuse access to public information. Such measures should include 
the right to appeal to a higher authority as well as the possibility to challenge the 
decision in a court of law.

On the other hand, the active transparency relies on the public authorities and 
the way in which they are obligated to conduct their proceedings, so that they 
are documented, law-based, and justified, as well as their outcome made public 
by default. Thus, transparency in the active context is an umbrella term covering 
many different actions as well as the manner in which they are undertaken. 

Furthermore, these two aspects of principle of transparency are closely inter-
connected as one cannot access information, e.g. a copy of documents, if they 
were not formulated to document a given decision or action in the first place. 
Similarly, lack of transparency regarding a given decision substantially hinders 
the possibility to exercise the right to access full information, since the public 
simply could not know of them to begin with. 

13 A. Alemanno, Unpacking the principle of openness in EU law. Transparency, participation, 
and democracy, “European Law Review” 2014, Vol. 39, issue 1, p. 8.

14 For more on the right to access information see D. Adamski, Prawo do informacji o dzia-
łaniach władz publicznych Unii Europejskiej, Warszawa 2011; M. Szwarc, Ograniczenia prawa 
dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia 1049/2001 
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, “Studia Prawnicze” 2013, No. 2, pp. 163–195; 
D.M. Curtin, Citizens’ fundamental right of access to EU information: An evolving digital passe-
partout, “Common Market Law Review” 2000, Vol. 37, issue 1, pp. 7–41.

15 Treaty on the Functioning of the European Union, consolidated version (OJ EU C 326, 
26.10.2012), “TFEU”.

16 Regulation (EC) No. 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 
2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents 
(OJ L 145, 31.5.2001, pp. 43–48).

17 Charter of Fundamental Rights of the European Union, original version (OJ EU C 191, 
29.07.1992).
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It also should be underlined that the catalogue of the obligations arising from 
the transparency principle is not only open, but also evolves alongside technolog-
ical progress. With the growing availability of technologically-driven solutions, 
the manner in which transparency obligations are carried out as well as their form 
and scale might change. This means that with time and technological develop-
ment, transparency provisions at the state level will be subject to change in order 
to cover the new technological solutions and best practices. Conversely, many of 
the transparency provisions included in the directives, might remain unchanged. 
This evolution may concern issues such as the means through which the public 
authorities communicate with the private entities, create the reports or share the 
documents while providing the enhanced accessibility to information for people 
with disabilities.

3. THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE EU PUBLIC 
PROCUREMENT LAW

3.1. LEGAL BASIS FOR TRANSPARENCY MEASURES IN THE EU 
PUBLIC PROCUREMENT LAW

Public procurement market is harmonised through the implementation of sev-
eral directives, most importantly:

– Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council 
of 26 February 2014 on public procurement18,

– Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council 
of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, 
transport, and postal services sectors19,

– Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council 
of 26 February 2014 on the award of concession contracts20,

– Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 
13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works 
contracts, supply contracts, and service contracts by contracting authorities or 

18 Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (OJ L 94, 28.3.2014, pp. 65–242), “Di-
rective 2014/24”.

19 Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and 
repealing Directive 2004/17/EC (OJ L 94, 28.3.2014, pp. 243–374), “Directive 2014/25”.

20 Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on the award of concession contracts (OJ L 94, 28.3.2014, pp. 1–64), “Directive 2014/23”.
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entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/
EC and 2004/18/EC21.

What is particular about the transparency measures is that they are scattered 
throughout the procurement directives, as general rules and as concrete obliga-
tions. Given that the core of European public procurement law remains, however, 
in the Directive 2014/24, the analysis will focus primarily on that directive. 

Most importantly, transparency is listed among procurement principles in the 
Art. 18 (1) of the Directive 2014/2422. Another crucial aspect of the transparency 
measures includes the provisions related to the publication of procurement notices. 
Thanks to the standardised advertisements as well as the rules on their content 
and deadlines for publications, the directives ensure that all economic operators 
from different Member States have equal opportunity and access to information 
crucial for their decision on whether to take part in the procurement procedure or 
to challenge its outcome. It is the most vivid example of how abiding by the prin-
ciple of transparency ensures the respect of the equal treatment principle. 

Indeed, Art. 48–55 of the Directive 2014/24 deal with the matters related to 
the publication and transparency, and cover such issues as contract and contract 
award notices as well as the form and manner of publication of notices23. Moreo-
ver, this matter is further covered by the Commission Implementing Regulation 
2015/1986 of 11 November 2015 establishing standard forms for the publication of 
notices in the field of public procurement24.

Furthermore, it should be noted that the description of the subject-matter 
of a procurement is another key element of the implementation of the princi-
ple of transparency. Thus, Art. 42–44 of the Directive 2014/24 describe the con-
tent of the technical specifications, characteristics of the procured goods, services 
or works, and means to prove their fulfilment, such as the appropriate use of 
labels, test reports, and certifications25. 

21 Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the 
coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service 
contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending 
Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (OJ L 216, 20.8.2009, pp. 76–136), “Directive 2009/81”.

22 This is not a singular case, since transparency is described as a procurement principle also 
in the other directives, namely: Art. 36 (1) of the Directive 2014/25, Art. 3 (1) in connection with 
the Art. 30 (2) of the Directive 2014/23 as well as Art. 4 of the Directive 2009/81.

23 Similarly, rules on the publication and transparency are included in the Art. 67–75 of the 
Directive 2014/25, Art. 31–34 of the Directive 2014/23. Even Directive 2009/81 contains rules on 
advertising and transparency in its Art. 30–37.

24 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1986 of 11 November 2015 establishing 
standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Im-
plementing Regulation (EU) No. 842/2011 (OJ L 296, 12.11.2015, pp. 1–146).

25 A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, Charakter specyfikacji jako instrumentu gwarantujące-
go przestrzeganie zasady przejrzystości, “Zamówienia Publiczne Doradca” 2018, Vol. 4. Analog-
ical regulation is included in the Art. 60–62 of the Directive 2014/25. On the other hand, Art. 36 
of the Directive 2014/23 sets out rules for the technical and functional requirements with regards 
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Lastly, obligations arising from the transparency principle are applicable at 
every stage of the procedure, from evaluating the offers to rejecting them, and 
the actions of the contracting authority must at all times comply with them. The 
rule of thumb can be described as providing the same information to all economic 
operators at the same time, and not using any information in a way that the lack 
of transparency leads to direct or indirect unequal treatment. The Court of Justice 
of European Union’s (CJEU) case law has developed and nuanced those premises, 
and is a subject of analysis in the latter part of the article.

3.2. OBJECTIVES OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY  
IN THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM

Due to its multifaceted nature, the principle of transparency serves various 
different objectives in the public procurement system. 

Most importantly, it should be noted that observance of the principle of trans-
parency ensures the proper functioning of the four freedoms in this field, as it 
is necessary to allow for the development of efficient competition. In doing so, 
this principle facilitates market access for economic operators from other coun-
tries, and the creation of an efficient competition in place. Thanks to that, trans-
parency is considered a key measure to promote the Single Market26. Its role in 
enabling efficient competition for the awarding of public contracts can be overall 
described as preventing information asymmetries, especially due to the differ-
ences in nationalities. Economic operators coming from different Member States 
have a natural disadvantage compared to their local competitors, as they do not 
possess comparable knowledge of the local market or know-how on the proce-
dures and laws in place. Thus, it has been argued that a lack of transparency 
results in higher transaction costs27 and indirect discrimination28.

Indeed, it should be emphasised that transparency is closely linked to the 
respect and application of the non-discrimination principle at the international 
level29. To counteract that, active transparency obligations especially aim at dimin-
ishing that information gap by providing all economic operators with the same 
information on the requirements, procedure, and qualification criteria. Thus, the 

to concessions, whereas Art. 18 of the Directive 2009/81 regulates it in the field of defense pro-
curement.

26 S. Arrowsmith, The EC procurement directives…, p. 5.
27 A. Buijze, op. cit., p. 147.
28 Ibidem, p. 155.
29 S. Arrowsmith, Transparency in government procurement: The objectives of regulation 

and the boundaries of the World Trade Organization, “Journal of World Trade” 2003, Vol. 37, 
issue 2, p. 288.
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principle of transparency acts to ensure that the attempts of the Member States’ 
discriminatory behaviour are visible and can be fought against30.

Moreover, as noted before, there is a close link between the principle of trans-
parency and equal treatment. Observance of one is required to safeguard the 
respect of the other31. The equal treatment principle is considered to imply the 
obligation of transparency because there must be ensured equality of opportunity 
for economic operators, regardless of their nationality, as well as the possibility 
to review the lawfulness of the decisions of the contracting authority32. The rea-
son being is that transparency serves to provide all economic operators with the 
same information, which is compiled in a way for anyone to make an informed 
decision. Also, the required documentation of the process enables the efficient 
verification of its lawfulness, and if needed, a proper judicial review to prevent 
discriminatory behaviour. When direct and indirect discrimination are difficult 
to apply, due to the possibility for a legal challenge and their consequences, effec-
tive equal treatment is provided33.

Furthermore, the principle of transparency is considered an important anti-cor-
ruption and accountability tool. It also serves as a tool to verify the proper deliv-
ery of public services34. According to recital 126 of the Directive 2014/24 “The 
traceability and transparency of decision-making in procurement procedures is 
essential for ensuring sound procedures, including efficiently fighting corrup-
tion and fraud”. In this recital, both the active aspect of transparency, meaning 
accessing information upon request, and its passive aspect, such as documenting 
the procurement process, were mentioned as providing necessary traceability for 
the decision-making process. The connection between relative levels of transpar-
ency and corruption was empirically proven, and this principle was consequently 
emphasised as a way to not only allow for the discovery of corruption, but also 
correct inefficiencies, which otherwise may not have been identified35. In effect, 
corruption and opaqueness facilitate the distortion of competition and particu-
larly favouritism for local economic operators36.

30 S. Arrowsmith, EC regime on public rocurement, (in:) Khi V. Thai (ed.), International 
handbook of public procurement, 2009, p. 257.

31 A. Buijze, op. cit., p. 155.
32 S. Prechal, M. De Leeuw, Dimensions of transparency: The building blocks of a new legal 

principle?, “Review of European Administrative Law” 2007, Vol. 0, No. 1, p. 59.
33 A. Buijze, op. cit., p. 155.
34 C. Bovis, op. cit., p. 8.
35 K. Osei-Afoakwa, How relevant is the principle of transparency in public procurement?, 

“Developing Country Studies” 2014, Vol. 4, issue 6, p. 143.
36 For more on the relationship between transparency and accountability see A. Alemanno, 

op. cit.
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3.3. TRANSPARENCY IN EU PUBLIC PROCUREMENT LAW: 
A STANDALONE PRINCIPLE?

The status of transparency as a principle or an obligation is important from 
a perspective of its interpretation in a situation of conflicting obligations or prin-
ciples. Thus, if transparency is a principle, it carries more importance when put 
against another principle in a given evaluated case, than when it is a mere obli-
gation.

For the purpose of this article, transparency within the public procurement 
system is referred to as a principle. However, despite the fact that transparency 
is argued to be one of the key principles of the public procurement system37, the 
literature considers it a “means used to achieve one or more objectives of public 
procurement”38, rather than a goal in itself39. 

The above-mentioned may be caused by the fact that it is not clear whether 
the EU legislator considers it as a standalone principle or as an obligation deriving 
from a principle of equal treatment. Indeed, the Directive 2014/24 refers to trans-
parency in both of these manners.

On the one hand, transparency is emphasised as a principle in numerous recit-
als of Directive 2014/24. In effect, further to recital 1, the award of public contracts 
has to comply with the principles of the Treaties, especially the four freedoms, 
and “the principles deriving therefrom, such as equal treatment, non-discrimina-
tion and (...) transparency”. What is important to note is that in this recital, trans-
parency is referred to as a principle, deriving directly from the principles which 
are fundamental to the European integration process and is presented at the same 
level as the equal treatment principle40. 

Not only the recitals of Directive 2014/24, but also some of its provisions, refer 
to transparency as a principle. Most notably, Art. 18 (1) should be underlined as it 

37 See K. Osei-Afoakwa, op. cit.; A. Sołtysińska, Komentarz do Art. 18 Dyrektywy 2014/24/
UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE, (in:) A. Sołtysińska, 
H. Talago-Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.

38 S. Arrowsmith, The objectives of public procurement system and regulatory provisions, 
(in:) S. Arrowsmith (ed.), Public procurement regulation: An introduction, 2010, p. 20, https://
www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicprocurementregulation-
introduction.pdf (accessed 20.10.2021).

39 G. Klich, op. cit., p. 82.
40 Transparency is also treated as a principle, in recital 68 of the Directive 2014/24 dealing 

with electronic purchasing techniques, in recital 110 concerning the issue of a replacement of an 
economic operator by another without a new competition in case of a contract termination, as 
well as in recital 90 of the Directive 2014/24 describing that the award criteria should be objec-
tive. Similarly, recital 114 of the Directive 2014/24, dealing with the limited cross border aspects 
of certain services, emphasizes that the “rules of this Directive take account of that imperative, 
imposing only the observance of basic principles of transparency and equal treatment and making 
sure that contracting authorities are able to apply specific quality criteria for the choice of service 
providers”.
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is entitled “Principles of procurement”. That being said, this provision precisely 
showcases the source of confusion related to the status of transparency in the EU 
public procurement law, since in Art. 18 (1) it states that “Contracting authorities 
shall treat economic operators equally and without discrimination and shall act in 
a transparent and proportionate manner”. Indeed, the wording of this article from 
one point emphasises that it concerns the principles of procurement, from another 
it refers to transparency as an obligation, when in several provisions of the Direc-
tive 2014/24 it is described as a principle41. 

The aforementioned confusion is not present, however, in the Art. 56 (3) 
which lays down the “general principles” for the selection of participants and the 
award of public contracts and refers to transparency as a principle, on an equal 
footing with the principle of equal treatment. An analogous solution is included in 
the Art. 76 (1), concerning “principles of awarding contracts”.

On the other hand, there are also examples of the EU legislator referring to 
transparency as a tool to implement other principles, as a manner in which actions 
should be undertaken or simply describes given transparency obligations, such as 
the traceability. 

In effect, the treatment of transparency as a means for the implementation 
of the equal treatment principle can be found in such provisions as recital 58 of 
the Directive 2014/24, which states that documentation and keeping of written 
records provide for an adequate transparency level, which enables the verification 
of compliance with the equal treatment principle, implying that transparency is 
a mere tool to help achieve it42.

Moreover, there are many examples of the referral to transparency as a manner 
in which the contracting authorities should carry out their actions, one example of 
which is the Art. 56 (2) of the Directive 2014/24, which relates to the verification 
of the grounds for exclusion43.

From the analysis of the above-mentioned provisions a conclusion can be 
drawn that there is a duality in how the transparency principle is invoked. The first 

41 Namely, Art. 40 of the Directive 2014/24 requires that any preliminary market consul-
tations do “not have the effect of distorting competition and does not result in a violation of the 
principles of non-discrimination and transparency”.

42 Similarly, the previously mentioned recital 90 of the Directive 2014/24 in its second part 
states that “To ensure compliance with the principle of equal treatment in the award of contracts, 
contracting authorities should be obliged to create the necessary transparency to enable all ten-
derers to be reasonably informed of the criteria and arrangements which will be applied in the 
contract award decision”. 

43 Additionally, further to recital 73 of the Directive 2014/24, which deals with joint cross-bor-
der procurement, underlines that Member States should not use this solution in an attempt to cir-
cumvent the “provisions on transparency and access to documents or specific requirements for 
the traceability of sensitive supplies”. Whereas, recital 80 of the Directive 2014/24 concerning the 
electronic means of communication, emphasizes that they may lead “to increased transparency 
and time savings”.
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perspective is when it is invoked as a standalone principle, and the other – as an 
obligation to act in a particular way during the decision-making process in order 
to ensure fulfilment of other principles of the public procurement system. This 
conclusion remains in line with the view that regulation of the public procurement 
sector derives from two main sources: the overarching Treaties, and specific rules 
laid out in the procurement directives44. Therefore it would mean that “a degree of 
transparency that ensures equal treatment of tenderers is different from a degree 
of transparency that ensures the proper functioning of the common market”45.

Firstly, transparency is referred to as a principle when its source can be linked 
directly to ensuring the fulfilment of the obligations imposed in the Treaties. In 
such cases, the best example being recital 1 of Directive 2014/24, it is one of the 
fundamental principles of EU law, and is called upon to ensure compliance of the 
award of the contract with the four freedoms. In fact, it has been argued that lack 
of the minimal transparency compliance can lead to the breach of all four free-
doms46. Moreover, in this context, transparency is understood as an umbrella term 
for its many different aspects arising from passive and active transparency com-
pliance. Furthermore, when the transparency derives from the Treaties, meaning 
that it serves to ensure the functioning of the Single Market, its minimal level 
of compliance must be respected, even when procurement directives themselves 
are not applicable to the given award procedure. Such instances might happen for 
example when the value of the procurement contract falls below the threshold set 
in the Directive47.

Secondly, the above-described application of the principle of transparency 
stemming from the Treaties can be distinguished from instances when certain 
aspects of this principle are referred to in the Directive 2014/24. Rather than being 
considered specifically as a standalone principle, it is a tool to achieve the obser-
vance of other principles as well as a measure imposed for the efficacy of the 
functioning of harmonization of the public procurement market.

In effect, one of the most often called upon aspects of the principle of trans-
parency in Directive 2014/24 is the traceability of the decision-making process 
and the right to access documents. In recital 52, the EU legislator underlined that 
the electronic means of information and communication increase of transparency 
of procurement proceedings, which suggests that they facilitate the exercise of 
the right to access information, indicating the passive transparency. On the other 
hand, recital 82 should be mentioned as it touches upon active transparency by 

44 C. Arrowsmith S., EC regime…, p. 254.
45 A. Buijze, op. cit., p. 154.
46 Ibidem, p. 146.
47 For the applicability of the transparency to the procurement falling outside of the scope of 

Directive 2014/24 see M. Szydło, Zasada przejrzystości w zamówieniach publicznych, do których 
nie stosuje się lub stosuje jedynie częściowo przepisy wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach 
publicznych, “Samorząd Terytorialny” 2008, No. 7–8.
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emphasising that the contracting authorities should, without a relevant request, 
provide tenderers with information on its key undertaken decisions.

Furthermore, an example of combining the two aspects of transparency 
described above is recital 45, which on the one hand refers to transparency as 
a principle and places it on an seemingly equal footing with principle of equal 
treatment. It can also be argued that the source of transparency in this provision 
is drawn from the Treaties, as it is meant to safeguard against procurement proce-
dures which are less open by default, from possible discriminatory actions, so that 
effective competition and market access for foreign economic operators is equally 
ensured. On the other hand, the second part of this recital underlines that “in order 
to ensure transparency and traceability of the process, all stages should be duly 
documented”. Thus, in this case, the EU legislator emphasises the importance of 
concrete, passive aspects of transparency of the public procurement procedure, in 
the form of an obligation to ensure proper traceability and documentation of the 
public procurement procedure. 

In addition, the CJEU shares the EU legislator’s double referral with regards 
to transparency – as a principle48 and as an obligation49 serving to fulfil other 
principles, which sustains the lack of clarity with regards to its status50. Thus, it 
remains unclear whether the Court regards it as a principle or merely a tool for the 
observance of other principles51.

4. REFLECTION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN 
THE PUBLIC PROCUREMENT PROCEEDINGS

The principle of transparency under EU law is not clearly reflected in the 
particular provisions52. As seen in the previous section, they rather tend to be 
formed as general guidelines. In fact, the transparency rules come from two dif-
ferent sources: the public procurement directives and Treaty provisions. When 

48 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 29 April 2004, C-496/99 Suc-
chi di Frutta, 2004 I-03801, para 32; Judgement of the Court of Justice of the European Union of 8 
February 2018, C-144/17 Lloyd’s of London, ECLI:EU:C:2018:78, para 30.

49 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 18 October 2001, C-19/00 SIAC, 
ECLI:EU:C:2001:553, para 41; Judgement of the Court of Justice of the European Union of 4 may 
2017, C-387/14 Esaprojekt, ECLI:EU:C:2017:338, para 36; Judgement of the Court of Justice of the 
European Union of 2 June 2016, C-27/15 Pippo Pizzo, ECLI:EU:C:2016:404, para 35.

50 G. Klich, op. cit., p. 79.
51 O. Heitling, The principle of transparency in public procurement, State Aid and Public 

Procurement in the European Union, University of Maastricht, https://www.maastrichtuniversity.
nl/sites/default/files/2012/heitling.pdf (accessed 20.05.2021), p. 14. 

52 K. M. Halonen, Disclosure rules in eu public procurement: Balancing between competi-
tion and transparency, “Journal of Public Procurement” 2016, Vol. 16, issue 4, p. 537.
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the given procurement falls under the scope of the directives’ applicability53, the 
transparency rules stemming from the public procurement directives are applica-
ble. On the other hand, when it does not fall under the scope of the directives, for 
example due to its low value, then the transparency rules stem from the Treaty 
provisions on the internal market freedoms, as interpreted by the CJEU. In fact, 
the Court used the principles, including transparency, to build on top of what is 
expressively foreseen in them54. In effect, many of the transparency rules were 
developed throughout the process of the judicial review and the scope of appli-
cability of transparency measures was extended further than that of the procure-
ment directives. 

From the substantial point of view, transparency rules can be divided accord-
ing to the four major groups of aspects they concern: contract opportunity adver-
tisement, publicity of the rules of the procedure, rule-based decisions throughout 
the procedure, and verifiable and justifiable contract award decisions with the 
availability of legal remedies55. 

To facilitate the analysis, the specific rules and requirements arising from the 
directives or from the case law will be divided according to which stage of the 
procurement process they concern: initial stage of the procedure, decisions taken 
in the course of the contract award procedure, final stage and legal remedies. 

4.1. INITIAL STAGE OF THE PROCEDURE

The initial stage of the procedure plays a crucial role in ensuring that the 
contract opportunity attracts all the potential economic operators possible. It sets 
out the premise of the procurement, its subject and objectives as well as its rules 
and procedures. Therefore, the form and manner in which the documents are 

53 The threshold for applicability of the directives is prescribed in: the Art. 4 of the Directive 
2014/24 and the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1829 of 30 October 2019 amending 
Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds 
for supply, service and works contracts, and design contests (OJ L 279, 31.10.2019, pp. 27–28); 
Art. 9(4) of the Directive 2014/23 and the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1827 of 
30 October 2019 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Coun-
cil in respect of the threshold for concessions (OJ L 279, 31.10.2019, pp. 23–24); Art. 17(4) of 
the Directive 2014/25 and the Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1829 of 30 Octo-
ber 2019 amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in re-
spect of the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests (OJ L 279, 
31.10.2019, pp. 27–28); 68(1) of the Directive 2009/81 and the Commission Delegated Regulation 
(EU) 2019/1830 of 30 October 2019 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament 
and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts (OJ L 279, 
31.10.2019, pp. 29–30).

54 S. Arrowsmith, EC regime…, p. 267.
55 S. Arrowsmith, The EC procurement directives…, pp. 5–6.
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formulated throughout the procurement procedure should respect the principle of 
transparency56. 

It is also worth noting, however, that the obligation to respect this princi-
ple may start even before the procurement procedure is launched, at the stage of 
eventual preliminary market consultations, as Art. 40 of the Directive 2014/24 
requires that they do not lead to a breach of principles of transparency, equal 
treatment or to distortion of the competition.

Moreover, the clear link between advertisement of the contract opportunity 
and respect of the principle of transparency is underlined by the fact that the 
whole Section 2 of the Chapter 3 is called “Publication and transparency” and it 
covers such matters as information on planned procurements (Art. 48), contract 
notices (Art. 49), and contract award notices (Art. 50). Additionally, Annex V to 
the Directive 2014/24 describes what information should specifically be included 
in the notices.

The above-described provisions serve as means to embody the principle of 
transparency in several ways. Most importantly, they require that the information 
on contract opportunity be made public in an adequate manner, so the poten-
tial tenderers57 would be properly informed about it, and consequently be able to 
make a decision regarding whether to submit an offer or not – which concerns in 
particular the criteria for participation and the contract award criteria as well as 
their weight58. Thanks to the prescribed deadlines, economic operators are pro-
vided with an effective opportunity to acquire the advertised information and 
have time to take steps accordingly.

As the CJEU underlined, compliance with the principle of transparency 
requires that the contract award procedure is governed by the rules and con-
ditions, which are clear, precise, unambiguous, and described in the notice in 
advance, to allow all the potential tenderers to be reasonably informed about the 
procurement opportunity and its criteria59. This is particularly crucial as without 
transparency, economic operators, especially foreign ones, are not enabled to take 
part in the procedure to win the public contract60.

Furthermore, the principle of transparency was found to prohibit the change of 
the conditions set out in the invitation to tender during the contract performance, 
as it would result in applying different conditions compared to those applicable 
during the invitation stage to the economic operator, at the expense of those who 

56 A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, op. cit., p. 44.
57 Further to Art. 2, para 1, point 11 of the Directive 2014/24 it means economic operator who 

submitted an offer. 
58 G. Klich, op. cit., p. 83.
59 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 29 April 2004, C-496/99 Succhi 

di Frutta, 2004 I-03801, para 111.
60 Opinion of Advocate General Bot of 17 December 2009, C-203/08, The sporting exchange, 

ECLI:EU:C:2009:791, para 133.
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participated in the procedure or considered doing so at the publication of the invi-
tation stage61.

Additionally, while reviewing the case concerning unforeseen requirements 
in the contract notice to disclose links between economic operators, the CJEU 
held that contracting authorities are required to define and make public all the 
participation conditions in advance under pain of invalidity62. The analysis of 
this case showcases that even though this requirement had its source in state law, 
applying it without any information about it in the notice, especially as it relates 
to the elements of the documents to submit, would have had an indirect discrim-
inatory effect on foreign economic operators who do not possess knowledge and 
know-how about the local laws and procedures in contrast with their local coun-
terparts. 

These views of CJEU showcase the extraordinary importance of the notices – 
not only do they serve as an information about certain events, such as contract 
opportunities, but they also set out the whole premise for the procurement proce-
dure, including the information on requirements arising from the state law, which 
could lead to indirect discrimination, if it is not known by the foreign economic 
operators. 

The requirement of transparency at the initial stage of the public procurement 
procedure has also been underlined by the CJEU in the context of such procure-
ment to which the EU directives do not apply, due to the fact that its value falls 
below the threshold of the directives’ applicability. Indeed, the CJEU developed 
the concept of required degree of advertising, which extends the applicability 
of the publication requirements to procurements falling outside of the scope of 
public procurement directives. At the heart of this view lies the opinion that if the 
subject matter of the contract is of certain cross-border interest, then transparency 
is needed to allow economic operators from different Member States to learn 
about the procurement opportunity63. Similarly, CJEU held that when a given pro-
curement has a certain cross-border interest, it must then respect principles aris-
ing from the Treaties and the subsequent obligation of transparency, which entails 
the requirement of adequate publicity, so that the potential economic operators 
are able to gain necessary information on the rules of procedure, in particular 
concerning the qualitative selection64. 

61 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 29 April 2004, C-496/99 Suc-
chi di Frutta, 2004 I-03801, paras 120–121.

62 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 17 may 2018, C-531/16 Special-
us autotransportas, ECLI:EU:C:2018:324, para 23. 

63 Judgment of the Court of Justice of the European Union of 3 June 2010, C-203/08, The 
Sporting Exchange, ECLI:EU:C:2010:307, para 40.

64 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 2 June 2016, C-410/14, Falk 
Pharma, ECLI:EU:C:2016:399, paras 44–45.
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Moreover, in the Telaustria case, it was underlined that the public service 
concessions falling outside of the directive’s scope, still need to abide by the fun-
damental Treaty principles, including prohibition of discrimination and, arising 
from it, the transparency obligation, which requires a certain degree of advertis-
ing to potential tenderers to ensure opening the procedure up to competition and 
the possibility of review65.

This concept ensures that the Treaty based principle of transparency is 
respected so that economic operators from other Member States could rely on the 
four freedoms of the internal Market to compete for the award of the procurement, 
even though it falls below the procurement directives’ applicability. 

The exception to the above-described concept would be the lack of cross-bor-
der interest for the given subject matter, and so-called in-house procurement, 
where the contracting authority has control over the economic operator with whom 
the contract is concluded66. In fact, the CJEU held that the clearest indicator for 
the lack of cross-border interest is the small value of the planned procurement67. 

4.2. DECISIONS TAKEN IN THE COURSE OF THE CONTRACT 
AWARD PROCEDURE

According to Art. 56 (1) of the Directive 2014/24 contract is awarded on the 
basis of criteria provided for in Art. 67–69 to a tenderer who passes the selection 
criteria while not being the subject to exclusion from the procedure and who’s 
tender satisfies requirements, conditions, and criteria, foreseen in the notice and 
other procurement documents. Consequently, this stage of the procedure can be 
divided into two main substages: the qualitative selection and selection of the 
winning tender.

Firstly, the qualitative selection consists, most importantly, of obligatory and 
non-obligatory grounds of exclusion. As specified in Art. 56 (1) (b) of the Direc-
tive 2014/24, the procurement contract can not be awarded to a tenderer who 
falls under obligatory or facultative exclusion criteria and who does not meet the 
selection criteria specified in the tender notice and procurement documents. The 
obligatory criteria for exclusion, as specified in Art. 57 (1) and (2) of the Direc-
tive 2014/24, are applicable when there was a conviction of a given tenderer by 
final judgement as well as a final and binding judicial or administrative decision. 
Whereas, the facultative exclusion criteria, meaning the ones that a Member State 
may foresee in its law, are listed in the Art. 59 (4) of the Directive 2014/24. 

65 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 7 December 2000, C-324/98 
Telaustria, ECLI:EU:C:2000:669, paras 60–62.

66 Opinion of Advocate General Bot of 17 December 2009, C-203/08, The sporting exchange, 
ECLI:EU:C:2009:791, paras 144–145.

67 Ibidem, para 165.
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The respect of the principle of transparency requires, above all, that all the 
decisions taken throughout the procurement procedure are documented, justified, 
and rule-based, so that it would prevent corruption and favouritism, to guarantee 
efficient competition for the public contract68. Moreover, the set criteria must be 
applied to every tenderer in the same manner throughout the whole procedure69. 
In practice it means that all exclusion criteria must be specified and made public 
in advance, applied identically to all tenderers by the contracting authority, who 
becomes bound by them.

Therefore, the CJEU held that if a contracting authority foresees, in a given 
procedure or as a result of national law, a deadline for submission of the evi-
dence of corrective measures, which could exempt a tenderer from an exclusion, 
the transparency principle requires that this fact is communicated precisely in 
advance in tender specifications70. 

Moreover, the principle of transparency prohibits imposing grounds for exclu-
sion, which arise solely from the case law and are not laid down in the given 
contract procedure71. It is then admissible to prescribe a deadline for the supple-
mentation of documents to satisfy the condition arising from the case law72.

Additionally, the verification regarding whether an economic operator falls 
under grounds for exclusion should not be determined automatically73. In fact, in 
the CJEU’s opinion, the mere fact that two offers were signed by the same rep-
resentative, without requesting proof that they were drawn up independently, did 
not allow for the automatic exclusion, but needed to be based on evidence74.

Secondly, when tenders are subject to verification and evaluation, it is of 
outmost importance that their comparison is conducted in compliance with the 
transparency principle as well as the equal treatment principle at every step75. The 
reason being is that further to Art. 76 (1) of the Directive 2014/24, award of the 
contract must abide by the principle of transparency.

Specifically, the CJEU held that upon deciding which offer is the best in 
a given procedure, the contracting authority may not rely on any other criteria 
than those expressly prescribed in the tender documents76. Additionally, the con-

68 S. Arrowsmith, The objectives…, p. 21.
69 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 18 October 2001, C-19/00 

SIAC, ECLI:EU:C:2001:553, para 44.
70 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 January 2021, C-387/19, 

RTS infra BVBA, ECLI:EU:C:2021:13, para 36.
71 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 2 June 2016, C-27/15 Pippo 

Pizzo, ECLI:EU:C:2016:404, para 50.
72 Ibidem.
73 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 8 February 2018, C-144/17 

Lloyd’s of London, ECLI:EU:C:2018:78, para 35.
74 Ibidem, para 46.
75 S. Prechal, M. De Leeuw, op. cit., p. 57.
76 G. Klich, op. cit., p. 83.
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tracting authority takes the responsibility for any unclarities, uncertainties or 
shortcomings of the procurement documentation77. This ensures that criteria and 
conditions are known and all the tenderers have the same opportunity to take part 
in the procedure and their tenders will be evaluated in the same manner.

It should also be noted that Art. 56 (3) of the Directive 2014/24 enables the 
contracting authority at this stage to request the tenderer to submit, supplement, 
clarify or complete the otherwise incomplete, unclear or erroneous tender. This 
provision stresses that any such request must be conducted in full respect of the 
transparency and equal treatment principles. Consequently, the CJEU underlined 
that it is prohibited to negotiate with tenderers and the tender may not be changed 
after the deadline for submission had passed78. This results in the general pro-
hibition to amend a submitted tender after it has been submitted, regardless of 
whether it is at the request of the contracting authority or at the request of the 
tenderer79. 

However, the CJEU clarified that there are limited exceptions to the 
above-mentioned prohibition, such as the possibility to request clarifications of 
the imprecise offer or the offer which does not meet the technical specifications80. 
Thus, a violation of the principle of transparency was found in the supplemen-
tation of the documents included in the tender, which consisted, among others, 
of third party experience and the resources necessary to perform the contract81. 
The reason being that allowing for the change of an entity, whose capacities are 
relied upon in the submitted tender, would constitute a material change, resulting 
in practice in submission of a new tender82. Therefore, the Court specified that an 
exception applies when the scope of the clarification is not substantial or when 
there are obvious material errors83. Moreover, as the additional documents and 
resources were submitted after the deadline for tender submission, it would pro-
vide different rules to the tenderer in question, than were foreseen in the notice.

77 A. Sołtysińska, H. Talago-Sławoj, op. cit.
78 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 4 may 2017, C-387/14 Esapro-

jekt, ECLI:EU:C:2017:338, para 37.
79 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 3 June 2021, C-210/20, Rad 

Service Srl Unipersonale [et al.], ECLI:EU:C:2021:445, para 43.
80 Judgment of the Court of Justice of the European Union of 7 April 2016, C-324/14, Partner 

Apelski Dariusz, ECLI:EU:C:2016:214, para 63.
81 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 4 may 2017, C-387/14, Esapro-

jekt, ECLI:EU:C:2017:338, paras 41 and 44.
82 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 3 June 2021, C-210/20, Rad 

Service Srl Unipersonale [et al.], ECLI:EU:C:2021:445, para 44.
83 Judgment of the Court of Justice of the European Union of 7 April 2016, C-324/14, Partner 

Apelski Dariusz, op. cit., para 32.
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4.3. FINAL STAGE AND LEGAL REMEDIES

Firstly, it should be underlined that the issue of legal remedies is covered 
by the Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council 
of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC 
with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the 
award of public contracts84. As the name suggests, this directive amended the 
provisions of the Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating 
the laws, regulations, and administrative provisions relating to the application 
of Community rules on the procurement procedures of entities operating in the 
water, energy, transport and telecommunications sectors85 as well as the Council 
Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, reg-
ulations and administrative provisions relating to the application of review proce-
dures to the award of public supply and public works contracts86.

Secondly, in this context it is important to note that transparency rules allow 
for the securing of access to remedies for economic operators87. The reason being 
that the transparency principle imposes the obligation to formulate clear, precise, 
and understandable conditions88, which enables economic operators to exercise 
their right to an appeal and judicial verification of the lawfulness of the contract-
ing authority’s decision89.

Indeed, in the recital 3 of the Directive 2007/66/EC the EU legislator high-
lighted that the adoption of this directive was a result of identified shortcomings 
in the measures established by the two preceding directives, hence “the guaran-
tees of transparency and non-discrimination” should be reinforced so that the EU 
could take advantage of new directives, which harmonise the public procurement 
law.

Thus, one of the crucial adopted changes concerns Art. 3a of the Directive 
2007/66/EC dealing with the “Content of a notice for voluntary ex ante transpar-
ency”, which includes a justification for the decision to withhold from publica-

84 Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 
amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effec-
tiveness of review procedures concerning the award of public contracts (OJ L 335, 20.12.2007, 
pp. 31–46).

85 Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and 
administrative provisions relating to the application of Community rules on the procurement pro-
cedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors (OJ L 
76, 23.3.1992, pp. 14–20).

86 Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regu-
lations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award 
of public supply and public works contracts (OJ L 395, 30.12.1989, pp. 33–35).

87 K.-M. Halonen, Disclosure rules…, p. 528.
88 G. Klich, op. cit., p. 84
89 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 November 2013, C-388/12, 

Comune di Ancona, ECLI:EU:C:2013:734, para 46.
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tion of a prior contract notice. Thanks to such a notice, economic operators are 
provided with an opportunity to verify and challenge the contracting authority’s 
decision.

Moreover, when discussing legal remedies, it should be stressed that exclusion 
of economic operators from the proceeding might have an effect of narrowing 
competition for the given public contract. To prevent that, the contracting author-
ity is obliged to abide by the conditions it set up in the procurement documents. 
Consequently, the CJEU held that an economic operator may be excluded from 
the proceeding when it does not submit a required document, such as a statement 
of not being subject to criminal proceedings or a conviction before the deadline 
to submit the offers90. Otherwise, it might successfully seek legal remedies for 
unlawful exclusion.

Subsequently, the CJEU underlined that the implementation and application 
of exclusion grounds besides compliance with the principle of transparency, must 
also be conducted in accordance with “the principle of respect for the rights of the 
defence which, as a fundamental principle of EU law”91. Thus, the Court held that 
this meant respecting the right to be heard before the contracting authority under-
takes a decision, which will adversely affect a given tenderer, such as exclusion 
from the procedure92.

Furthermore, another significant premise for potential challenges worth not-
ing is the amendment of the public contract and the contract award conditions 
after the best offer was chosen. The basis for contract modification is laid down 
in the Art. 72 of the Directive 2014/24. 

In effect, the CJEU emphasised that a material amendment to the public pro-
curement contract in course of its performance was considered to form a new 
contract, without a contract award procedure, and as such an infringement of the 
principle of transparency93.

Thus, as a rule, amendments to the procurement contract in the absence of 
such a possibility foreseen in the contract notice constitute a breach of trans-
parency principle. This rule is, however, subject to exceptions. For instance, the 
Court allowed for a change of the currency of the contract as its value was raised, 
and thus effectively when such an adjustment was minimal94.

Finally, the obligation to respect the principle of transparency applies as well 
when the contracting authority decides to not award the contract after conducting 

90 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 6 November 2014, C-42/13, 
Cartiera dell’Adda SpA, ECLI:EU:C:2014:2345, para 50.

91 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 January 2021, C-387/19, 
RTS infra BVBA, ECLI:EU:C:2021:13, para 34.

92 Ibidem.
93 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 19 June 2008, C-454/06 Presse-

text, 2008 I-04401, para 34.
94 Ibidem, paras 60–61.
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the public procurement procedure. Further to the judgment of the CJEU, in order 
to ensure the necessary transparency, the contracting authority should commu-
nicate grounds for its decision to withdraw an invitation to tender95. Moreover, it 
was emphasised that a decision to withdraw can be reviewed and overthrown96, 
thus thanks to the transparency and knowing its grounds, the legal review process 
is provided with all the necessary information to be done efficiently. 

Additionally, the Court specified that such grounds may include the assess-
ment of expediency in awarding the contract taking into account identified 
changes in factual or economic circumstances, contracting authority’s needs or 
insufficient competition for the contract, including a situation when only one ten-
derer qualified to perform it97. 

5. CONCLUSION

The principle of transparency is an umbrella term for its many different 
aspects and the obligations it carries. What is important to note is that trans-
parency arises from two sources – the Treaties and the Directives. The origin of 
transparency requirement in a given case influences whether it could be applica-
ble – as a fundamental principle of the Treaties – even to contracts falling outside 
of Directive 2014/24. Indeed, the principle of transparency, stemming from the 
Treaties, serves CJEU to verify the actions of contracting authorities, even when 
taken in course of proceedings, which are outside of the scope of directives. In 
fact, the Court has used this principle to develop and concretise the obligations 
arising from the principle of transparency.

However, despite the wide scope of application of transparency in the EU pub-
lic procurement law, its status remains unclear. That being said, from the analysis 
conducted in this article it may be concluded that the determination of whether it 
is a principle or an obligation requires an analysis of its origin in a given case, to 
determine whether it is invoked as a Treaty principle or as an obligation arising 
from the directives.

Moreover, this principle serves numerous objectives in the public procurement 
system, such as ensuring the proper functioning of the Single Market in the field, 
supporting the compliance with equal treatment and non-discrimination princi-
ples, providing for traceability of the public procurement process and accounta-
bility of the contracting authorities. Consequently, it helps to lower transaction 

95 Judgement of the Court of Justice of the European Union of 11 December 2014, C-440/13 
Croce Amica One Italia sarl, ECLI:EU:C:2014:2435, para 33.

96 Ibidem, para 34.
97 Ibidem, para 35.
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costs and facilitate market access for foreign entities98. It also forces the Member 
States to take positive steps towards further improving market access to public 
contracts for foreign economic operators99. 

Most importantly, compliance with transparency requires the decisions to be 
rule-based, well-documented and publicized100. It also requires the information 
on procurement procedures to be accessible in advance, clear, comprehensive, 
and understandable101. Moreover, in order to fully implement transparency obli-
gations, there needs to be an access to judicial review to verify the lawfulness of 
the decisions and actions undertaken by the contracting authority.

Furthermore, it should be underlined that one of the unique characteristics 
of this principle is that provisions implementing it are subject to changes with 
technological development and the introduction of novel best practices, with the 
understanding that such changes are likely to happen at a higher frequency than 
in other fields of law.

Subsequently, the obligation to respect the principle of transparency is pres-
ent at all stages of the procurement procedure – from the notice to legal reme-
dies. Indeed, by setting out the elements of notices the EU legislator ensured that 
all necessary information on procurement procedure is shared with potentially 
interested economic operators. It is also at this initial stage that the duality of 
legal basis for the transparency in public procurement is most vivid as the CJEU 
extended the application of transparency principle even beyond the scope of the 
directive’s applicability. This resulted in the doctrine of requiring a sufficient 
degree of advertising when a procurement is of a certain cross-border interest, 
but falls outside of the scope of the directive. Finally, thanks to the obligation to 
justify decisions, including that of withdrawal an invitation to tender as well as 
imposing limits on supplementation of documents and contract amendments, the 
respect of transparency principle is also ensured at the final stage of the procure-
ment procedure and provides the grounds for an efficient judicial review. 

Overall, it should be expected that the understanding of the principle of trans-
parency will get more and more concrete with the CJEU rulings on specific cases, 
and transparency regulations at the state level will evolve to allow for more acces-
sibility and traceability of the procurement processes.

 98 S. Arrowsmith, Transparency…, p. 290.
 99 S. Arrowsmith, EC regime…, p. 257.
100 K. Osei-Afoakwa, op. cit., p. 141.
101 Ibidem.



84 JOANNA FLORECKA

REFERENCES

Literature
Adamski D., Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej, 

Warszawa 2011
Alemanno A., Unpacking the principle of openness in EU law: Transparency, 

participation, and democracy, “European Law Review” 2014, Vol. 39, issue 1
Arrowsmith S., EC regime on public procurement, (in:) Khi V. Thai (ed.), International 

handbook of public procurement, 2009
Arrowsmith S., The EC procurement directives, national procurement policies and better 

governance: The case for a new approach, “European Law Review” 2002, Vol. 27
Arrowsmith S., The objectives of public procurement system and regulatory provisions, 

(in:) S. Arrowsmith (ed.), Public procurement regulation: An introduction, 2010, 
https://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicproc
urementregulationintroduction.pdf (accessed 20.05.2021)

 Arrowsmith S., Transparency in government procurement: The objectives of regulation 
and the boundaries of the World Trade Organization, “Journal of World Trade” 2003, 
Vol. 37, issue 2

Bovis C., The effects of the principles of transparency and accountability on public 
procurement and public-private partnerships regulation, “European Public Private 
Partnerships Law Review” 2009, Vol. 4, issue 1

Buijze A., The principle of transparency in EU law, 2013, https://dspace.library.uu.nl/
bitstream/handle/1874/269787/buijze%2Bapp.pdf?sequence=4 (accessed 20.05.2021)

Curtin D.M., Citizens’ fundamental right of access to EU information: An evolving digital 
passepartout, “Common Market Law Review” 2000, Vol. 37, issue 1

European Commission, Completing the internal market. White Paper from the 
Commission to the European Council, Vol. 1985/0130, COM (85) 310 final, Brussels, 
14 June 1985

European Commission, Green Paper – Public procurement in the European Union: 
Exploring the way forward, COM(96)583 final

European Commission, Public procurement: Commission Communication outlines 
policy priorities, Brussels, 11 March 1998

Halonen K.-M., Disclosure rules in EU public procurement: Balancing between 
competition and transparency, “Journal of Public Procurement” 2016, Vol. 16, issue 4

Heitling O., The principle of transparency in public procurement. State Aid and Public 
Procurement in the European Union, University of Maastricht, https://www.
maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/2012/heitling.pdf (accessed 20.05.2021)

Karageorgou V., Transparency principle as an evolving principle of EU law: Regulative 
contours and implications, 2013, https://www.right2info.org/resources/publications/
eu-karageorgou-vasiliki-transparency-principle-as-an-evolving-principle-of-eu-law 
(accessed 21.05.2021)

Klich G., Zasada przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
“Research Papers of the Wrocław University of Economics” 2017, No. 497

Osei-Afoakwa K., How relevant is the principle of transparency in public procurement?, 
“Developing Country Studies” 2014, Vol. 4, issue 6



 APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY... 85

Prechal S., De Leeuw M., Dimensions of transparency: The building blocks of a new 
legal principle?, “Review of European Administrative Law” 2007, Vol. 0, No. 1

Sołtysińska A., Komentarz do Art. 18 Dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień 
publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE, (in:) A. Sołtysińska, H. Talago-
Sławoj, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016

Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Charakter specyfikacji jako instrumentu 
gwarantującego przestrzeganie zasady przejrzystości, “Zamówienia Publiczne 
Doradca” 2018, Vol. 4

Szwarc M., Ograniczenia prawa dostępu do dokumentów instytucji Unii Europejskiej 
na podstawie rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 
dokumentów, “Studia Prawnicze” 2013, No. 2

Szydło M., Zasada przejrzystości w zamówieniach publicznych, do których nie stosuje 
się lub stosuje jedynie częściowo przepisy wspólnotowych dyrektyw o zamówieniach 
publicznych, “Samorząd Terytorialny” 2008, No. 7–8

Tridimas T., The general principles of EU Law, Oxford 2007

Legal acts
Charter of Fundamental Rights of the European Union, original version (OJ EU C 191, 

29.07.1992)
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1827 of 30 October 2019 amending 

Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of 
the threshold for concessions (OJ L 279, 31.10.2019, pp. 23–24)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1828 of 30 October 2019 amending 
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of 
the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests 
(OJ L 279, 31.10.2019, pp. 25–26)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1829 of 30 October 2019 amending 
Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of 
the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests (OJ L 279, 
31.10.2019, pp. 27–28)

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1830 of 30 October 2019 amending 
Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the 
thresholds for supply, service and works contracts (OJ L 279, 31.10.2019, pp. 29–30)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1986 of 11 November 2015 establishing 
standard forms for the publication of notices in the field of public procurement 
and repealing Implementing Regulation (EU) No 842/2011 (OJ L 296, 12.11.2015, 
pp. 1–146)

Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, 
regulations and administrative provisions relating to the application of review 
procedures to the award of public supply and public works contracts (OJ L 395, 
30.12.1989, pp. 33–35)

Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations 
and administrative provisions relating to the application of Community rules on the 
procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and 
telecommunications sectors (OJ L 76, 23.3.1992, pp. 14–20)



86 JOANNA FLORECKA

Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 
2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to 
improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public 
contracts (OJ L 335, 20.12.2007, pp. 31–46)

Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 
on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply 
contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields 
of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC 
(OJ L 216, 20.8.2009, pp. 76–136)

Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 
on the award of concession contracts (OJ L 94, 28.3.2014, pp. 1–64)

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 
2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (OJ L 94, 28.3.2014, 
pp. 65–242)

Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 
2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal 
services sectors and repealing Directive 2004/17/EC (OJ L 94, 28.3.2014, pp. 243–374)

Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 
May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission 
documents, (OJ L 145, 31.5.2001, pp. 43–48)

Treaty on European Union, consolidated version (OJ EU C 326, 26.10.2012)
Treaty on the Functioning of the European Union, consolidated version (OJ EU C 326, 

26.10.2012)

Case law
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 7 December 2000, C-324/98, 

Telaustria, ECLI:EU:C:2000:669
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 18 October 2001, C-19/00, 

SIAC, ECLI:EU:C:2001:553
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 29 April 2004, C-496/99, 

Succhi di Frutta, 2004 I-03801
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 19 June 2008, C-454/06, 

Pressetext, 2008 I-04401
Judgment of the Court of Justice of the European Union of 3 June 2010, C-203/08, The 

Sporting Exchange, ECLI:EU:C:2010:307
Opinion of Advocate General Bot of 17 December 2009, C-203/08, The sporting exchange, 

ECLI:EU:C:2009:791
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 10 October 2013, C-336/12, 

Manova, ECLI:EU:C:2013:647
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 November 2013, C-388/12, 

Comune di Ancona, ECLI:EU:C:2013:734
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 6 November 2014, C-42/13, 

Cartiera dell’Adda SpA, ECLI:EU:C:2014:2345
Judgement of the Court of Justice of the European Union of 11 December 2014, C-440/13, 

Croce Amica One Italia sarl, ECLI:EU:C:2014:2435



 APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY... 87

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 2 June 2016, C-410/14, Falk 
Pharma, ECLI:EU:C:2016:399

Judgment of the Court of Justice of the European Union of 7 April 2016, C-324/14, Partner 
Apelski Dariusz, ECLI:EU:C:2016:214

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 2 June 2016, C-27/15, Pippo 
Pizzo, ECLI:EU:C:2016:404

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 4 may 2017, C-387/14, 
Esaprojekt, ECLI:EU:C:2017:338

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 8 February 2018, C-144/17, 
Lloyd’s of London, ECLI:EU:C:2018:78

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 17 may 2018, C-531/16, 
Specialus autotransportas, ECLI:EU:C:2018:324

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 14 January 2021, C-387/19, 
RTS infra BVBA, ECLI:EU:C:2021:13

Judgement of the Court of Justice of the European Union of 3 June 2021, C-210/20, Rad 
Service Srl Unipersonale et al, ECLI:EU:C:2021:445



STUDIA IURIDICA LXXXIX

Studia Iuridica 89
ISSN 0137-4346; e-ISSN 2544-3135

Creative Commons: Uznanie Autorstwa (CC BY) 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

DOI: https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2022-89.5

Beata Giesen
Uniwersytet Łódzki, Polska
e-mail: bgiesen@wpia.uni.lodz.pl 
ORCID: 0000-0003-3962-9482

ZASADA NEMO PLUS IURIS IN ALIUM TRANSFERRE 
POTEST A DOBRA WIARA NABYWCY AUTORSKICH 

PRAW MAJĄTKOWYCH

THE NEMO PLUS IURIS IN ALIUM TRANSFERRE POTEST 
PRINCIPLE AND THE GOOD FAITH OF THE PURCHASER 

OF AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS

Abstract

Contractual transfer of author’s economic rights will be effective only when the 
transferor was authorized to dispose of such rights. Acquiring a right from a person who 
is not authorized to alienate it is not known to copyright law. In this respect, the Roman 
principle of Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet is fully applied, 
which entails a number of consequences. One of such consequences is the uncertainty as 
to the dispositive effect of an agreement obligating to transfer such rights, which in the era 
of mass trading in author’s economic rights may lead to significant distortions. Therefore, 
some proposals are formulated in the literature to protect good faith purchasers. For 
instance, it is suggested that Art. 169 of the Polish Civil Code may be applied to intangible 
property rights. Verifying the legitimacy of such a proposal requires the examination of 
legislative motives behind the solution adopted in the regulation mentioned above and the 
assessment of those motives from the perspective of the copyright law principles. What 
is of crucial importance here is to answer the question about the role of the possession of 
a thing for the legal substantiation of good faith acquisition from an unauthorized person. 
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Rejection of the theory which derives the legitimacy of the person disposing of the right 
from the very fact of them possessing the thing in fact opens way to consider whether 
it is possible to adopt a similar solution in the copyright law. The author’s monopoly is 
completely independent from the possession of the object in which the work is possibly 
embodied. Therefore, is it dogmatically legitimate to apply Art. 169 of the Civil Code to 
a purchaser of author’s economic rights? The article attempts to answer this question.

KEYWORDS

acquisition of author’s economic rights from an unauthorized person, good faith 
of a purchaser of author’s economic rights, nemo plus iuris principle in the field 
of copyright, the importance of the transferor’s legitimacy theory for trading in 
author’s economic rights

SŁOWA KLUCZOWE

nabycie autorskich praw majątkowych od nieuprawnionego, dobra wiara nabywcy 
autorskich praw majątkowych, zasada nemo plus iuris w obszarze prawa autor-
skiego, znaczenie teorii legitymacji zbywcy dla obrotu autorskimi prawami 
majątkowymi 

I. WPROWADZENIE

Zagadnienie dobrej wiary nabywcy autorskich praw majątkowych nie wzbu-
dza większego, żeby nie powiedzieć żadnego, zainteresowania naszej doktryny. 
Według poglądu szeroko reprezentowanego tak w naszej1, jak i w zagranicznej 
nauce2 jest to bowiem okoliczność całkowicie obojętna dla pozycji nabywcy. 
W tym względzie decydujące znaczenie ma znana od czasów prawa rzymskiego 
zasada: nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet. Oznacza 
to, że skutecznie przenieść można wyłącznie taki zakres autorskich uprawnień 
majątkowych, który pozostaje w obrębie prawnego monopolu zbywcy. Nabycie 

1 E. Traple, Utwór jako przedmiot prawa autorskiego, glosa do wyroku SN z dnia 18 czerwca 
2003 r., II CKN 269/01, „Glosa” 2005, z. 2, s. 85; S. Stanisławska-Kloc, J. Marcinkowska, Obrót 
prawami autorskimi, s. 94, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/60032/marcinkow-
ska_stanislawska-kloc_obrot_prawami_autorskimi_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 
12.12.2021 r.).

2 Na temat zasady nemo plus iuris w niemieckim prawie autorskim G. Schricker, 
U. Loewenheim, Urheberrecht. Kommentar, München 2010, s. 596–597; A. Ohly, (w:) U. Loewen-
heim, M. Leistner, A. Ohly (Hrsg.), Urheberrecht. Kommentar, München 2020, s. 678; w prawie 
szwajcarskim D. Barrelet, W. Egloff, Das neue Urheberrecht, Bern 2020, s. 132.
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od nieuprawnionego nie jest znane regulacji prawno-autorskiej. Nie wprowa-
dza ona żadnych rozwiązań, choćby zbliżonych w swym charakterze do ujętych 
w ramy art. 169 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny3. Ten stan 
rzeczy może nieco zadziwiać. Prawo autorskie jest prawem podmiotowym bez-
względnym, ukształtowanym, jak mawiają niektórzy, na wzór prawa własno-
ści. Autorskie uprawnienia majątkowe mogą być, i w praktyce są, przedmiotem 
obrotu cywilnoprawnego, a ich znaczenie w procesie wymiany dóbr jest współ-
cześnie kolosalne. Stąd można by oczekiwać, że nabywca autorskich uprawnień 
majątkowych będzie chroniony, tak jak to się czyni względem nabywcy rzeczy 
ruchomej w dobrej wierze. Tak jednak nie jest. Powstaje zatem pytanie, jakie 
względy uzasadniają ten stan rzeczy. Ramy tego opracowania pozwalają jedynie 
na zarysowanie wyłaniających się na tym tle zagadnień. Zapewne jeszcze nie 
raz będą one w nauce przedmiotem szerszej analizy. Już teraz w wypowiedziach 
przedstawicieli doktryny napotkać można na postulat objęcia ochroną, będącej 
w dobrej wierze strony, która zgodnie z treścią zawartej umowy powinna nabyć 
prawa autorskie, co jednak nie następuje z uwagi na brak uprawnienia zbywcy 
do ich zbycia4. Zainteresowanie tym tematem wzmaga też zapewne gwałtownie 
postępująca komercjalizacja utworów, co przejawia się m.in. w zjawisku inte-
growania ich z coraz większą ilością rzeczy codziennego użytku. Wszystko to 
nakazuje rozważyć utrwalone od lat reguły umownego dysponowania autorskimi 
prawami majątkowymi. Podstawowa kwestia streszcza się w pytaniu, czy w obli-
czu zachodzących przeobrażeń bezwzględne stosowanie zasady nemo plus iuris 
w obrębie prawa autorskiego jest nadal zasadne.

II. ZASADA NEMO PLUS IURIS I JEJ KONSEKWENCJE DLA 
OBROTU PRAWAMI AUTORSKIMI

Prawo autorskie zostało ukształtowane jako prawo podmiotowe o charakte-
rze bezwzględnym. Przyjęty w Polsce model dualistyczny opiera się na założeniu, 
że przedmiotem obrotu mogą być wyłącznie autorskie uprawnienia majątkowe. 
Zgodnie z podstawową zasadą prawa autorskiego twórca, względnie jego następca 
prawny, ma prawo do odpowiedniego partycypowania w korzyściach ekonomicz-
nych, które przynosi eksploatacja dzieła (art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych5). Realizację tej zasady umożliwiają 

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.; dalej: k.c.
4 Tak np. K. Górniak, Nabycie własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze, Warszawa 2021, 

s. 107–108.
5 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062; dalej: pr. aut.
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m.in. dwie, unormowane w prawie autorskim, umowy – o przeniesienie autor-
skich uprawnień majątkowych oraz licencyjna. 

Inaczej niż w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności, 
takich jak np. umowa sprzedaży, zamiany czy darowizny, w prawie autorskim 
brak jest ustawowej definicji umowy zobowiązującej do przeniesienia uprawnień 
autorskich. W centrum regulacji pozostaje bowiem nie tyle umowa zobowiązu-
jąca do przeniesienia autorskich praw majątkowych, ile akt rozporządzenia. 

Podobnie jak w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własno-
ści, także umowa zobowiązująca do przeniesienia praw autorskich co do zasady 
wywołuje skutek rozporządzający. Wynika to wyraźnie z art. 64 pr. aut., który 
stanowi, że umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych 
z chwilą przyjęcia utworu przenosi na nabywcę prawo do wyłącznego korzysta-
nia z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji. Oczywiście, tak samo 
jak w przypadku umowy o przeniesienie własności rzeczy, tak i tu możliwe jest 
odmienne ukształtowanie stosunku prawnego pomiędzy stronami, tak aby dla 
rozporządzenia konieczne było zawarcie dodatkowej umowy. 

Dodajmy jeszcze, że w systemie polskiego prawa autorskiego akt przenie-
sienia prawa autorskiego postrzegany jest w kategoriach właściwych dla prawa 
rzeczowego – jako rozporządzenie, które prowadzi do translatywnego następ-
stwa prawnego6. Podobnie sprawa ma się z licencją, oczywiście przy założeniu 
jej quasi-rzeczowego charakteru, z tą różnicą, że ustanowienie upoważnienia 
licencyjnego prowadzi po stronie licencjobiorcy do konstytutywnego nabycia 
prawa7. Na tym tle nietrudno dostrzec przestrzeń dla zasady nemo plus iuris. 
Jej stosowanie w obrębie prawa autorskiego od początku było oczywistością, co 
znajdowało swoje odbicie w judykaturze już w czasie obowiązywania w Polsce 
dawniejszych regulacji prawno-autorskich. Dowodem na to jest choćby orzecze-
nie Sądu Najwyższego, jedno z pierwszych wydanych pod rządami ustawy z dnia 
20 marca 1911 r. o prawie autorskim8 (obowiązywała ona na ziemiach byłego 
zaboru rosyjskiego), w którym, choć nie przywołano wprost wspomnianej zasady, 
to jednak nakaz badania tytułu pierwotnego zbywcy w celu ustalenia zakresu 
przenoszonego prawa wybrzmiał aż nadto wyraźnie9. Od tego czasu pogląd ten 

6 Szerzej T. Targosz, (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska (red.), Umowy przenoszące 
autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, s. 19; M. Kępiński, (w:) J. Barta (red.), System Prawa 
Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 596.

7 Zob. B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, War-
szaw 2013, s. 129 i n.

8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1926 r., I C 712/25, OSN(C) 1926, z. 1, s. 84.
9 Stan faktyczny, który legł u podstaw wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1926 r. 

był następujący: powódka – Józefa Mayzówna – opierała swoje żądanie zapłaty odszkodowania 
na twierdzeniu, że pozwany naruszył jej prawa, ponieważ wystawił sztukę francuskiego twór-
cy w przekładzie niepochodzącym od niej. Tymczasem, jak dowodziła skarżąca, zawarta przez 
nią umowa z twórcą dramatu ustanawiała na jej rzecz wyłączność tłumaczenia. Posługując się 
współczesną nomenklaturą, powiemy, że twórca ustanowił na rzecz swojego partnera umownego 



92 BEATA GIESEN

w niezmienionej postaci był jeszcze wielokrotnie powtarzany, zarówno w judy-
katurze10, jak i w doktrynie11, także pod rządami obecnie obowiązującej ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W prawie autorskim zasada nemo plus iuris jest przywoływana zresztą 
znacznie częściej niż ma to miejsce w przypadku obrotu prawem własności rze-
czy. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszym z nich jest niepewność autor-
stwa, a co za tym idzie, także uprawnień majątkowych z niego płynących. Jak 
wiadomo, autorstwo jest sprawą faktu, który może być w każdym czasie kwestio-
nowany, także ex post, tj. już po rozporządzeniu uprawnieniami majątkowymi 
do utworu. Określenie autorstwa oparte jest bowiem najczęściej na wzruszalnym 
domniemaniu, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidocz-
niono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wia-
domości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu 
(art. 8 ust. 2 pr. aut). W praktyce jednak ustalenie autorstwa może napotykać 
wiele trudności. Wystarczy w tym miejscu poprzestać na wskazaniu problemów 
w rozgraniczeniu czynności pomocniczych od tych, które mają charakter twór-
czy. W konsekwencji zastosowania zasady nemo plus iuris weryfikacja wynika-
jącego z domniemania autorstwa dokonana ex post, tj. już po rozpowszechnieniu 
prawa autorskiego, do czego dochodzi wcale nierzadko, wywołuje efekt domina. 

(wiedeńskiego agenta) prawo do wystawienia sztuki w określonym języku, co de facto oznaczało 
terytorialne ograniczenie przenoszonego prawa. W kolejnych, następujących po sobie umowach 
prawo to było przenoszone bez tego istotnego ograniczenia jego zakresu, agent wiedeński wobec 
swojego kontrahenta nie zastrzegł już bowiem, że uprawnienie do wystawienia sztuki jest ogra-
niczone w ten sposób, że za jego podstawę może posłużyć wyłącznie tekst w określonym języ-
ku. Treść prawa, objętego umową zawartą przez wspomnianego agenta wiedeńskiego wykraczała 
zatem poza ramy prawa, którym on sam dysponował, co, odpowiednio do powołanej przez Sąd 
Najwyższy zasady nemo plus iuris, musiało prowadzić do nieskuteczności w zakresie dokonanego 
przeniesienia. Sąd podniósł, że pierwszy nabywca, otrzymując „prawo wystawienia sztuki”, nie 
mógł przenieść go na innych w szerszym zakresie niż mu służyło, co w równiej mierze stosuje się 
do dalszego przeniesienia odnośnego uprawnienia. W konsekwencji wystawienie sztuki teatralnej 
w przekładzie innym niż autorstwa powódki musiało zostać uznane za bezprawne, skoro nie znaj-
dowało ono podstaw w nabytym uprawnieniu autorskim. 

10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2014 r., VI ACa 1200/14; 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2009 r., I ACa 212/09; wyrok Sąd Najwyż-
szego z dnia 27 stycznia 2011 r., I CSK 237/10 (niepubl.); wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listo-
pada 2013 r., IV CSK 134/13; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2016 r., 
I A Ca 955/15; wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r., I C 477/12; 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r., VI ACa 1200/14; wyrok 
Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2021 r., VIII GC 48/18.

11 Tak wyraźnie M. Szaciński, Prawa twórcy opracowania cudzego dzieła w polskim prawie 
autorskim (zależne prawa autorskie), „Palestra” 1978, nr 2, s. 32, a także J. Błeszyński, Prawo au-
torskie, Warszawa 1985, s. 168; J. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, 
Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 
Kraków 2005, s. 389; T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie pra-
wa majątkowe, Warszawa 2010, s. 19.
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Wobec braku uprawnienia, zobowiązany z umowy nie mógł przecież skutecznie 
dokonać rozporządzenia prawem. 

Podobne turbulencje mogą wystąpić w przypadku utworów współautor-
skich, względnie utworów połączonych do wspólnego rozpowszechniania, a to 
za sprawą nieprawidłowego określenia wysokości udziałów przysługujących 
poszczególnym współautorom. Nie chodzi przy tym o rozporządzenie inter vivos 
udziałami we wspólnym prawie, nawet jeśliby uznać, że czynność ta, jako taka, 
jest dopuszczalna12. Wprowadzone w art. 9 pr. aut. domniemanie równości udzia-
łów w praktyce jest często kwestionowane, a wydane w tym względzie deklara-
toryjne orzeczenie sądowe wywiera skutek ex tunc. Wobec brzmienia art. 9 ust. 5 
pr. aut., który nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego 
o współwłasności w częściach ułamkowych, zarówno sam fakt ustalenia kręgu 
podmiotów uprawnionych, jak i wielkość udziału może mieć przełożenie na kwe-
stię legitymacji do rozporządzenia prawem autorskim.

Znaczenie zasady nemo plus iuris ujawnia się jeszcze w innym aspekcie 
obrotu autorskimi prawami majątkowymi. Jak wiadomo, przysługujące autorowi 
prawa do korzystania jest podzielne, a więc z jego masy wyodrębnia się upraw-
nienia o węższym zakresie przedmiotowym – te zaś mogą podlegać dalszemu 
rozczłonkowaniu. Wydzieloną w ten sposób część prawa autorskiego określa się 
mianem pola eksploatacji. Pola eksploatacji stanowią zatem wycinek poszczegól-
nych uprawnień autorskich. Tak wyodrębniony obszar prawa autorskiego może 
stanowić przedmiot czy to umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, 
czy to umowy licencyjnej. W przypadku pierwszej z umów następstwo prawne 
ma przy tym charakter translatywny z tą konsekwencją, że prawo przechodzi na 
nowy podmiot w takiej postaci, w jakiej przysługiwało ono zbywcy, który traci 
je definitywnie. 

Jak wiadomo, w odniesieniu do przypadku przeniesienia własności rzeczy 
zasada nemo plus iuris czasami upraszczana jest do formuły: nie wolno rozpo-
rządzać prawem bez zgody uprawnionego13. Konsekwencje jej zastosowania się-
gają jednak znacznie dalej. Zgodnie z dosłownym jej brzmieniem: nikt nie może 
przenieść więcej z własnego prawa niż sam posiada. Nie chodzi zatem wyłącznie 
o tytuł zbywcy, ale również o tożsamość treściową transferowanego prawa. Akt 
przeniesienia własności rzeczy nie wzbudza zwykle wątpliwości co do zakresu 
transferowanego prawa. Jego granice przedmiotowe wyznaczone są bowiem 
fizycznością rzeczy. Prawo własności do rzeczy nie podlega też podziałowi, tak 
jak to jest możliwe w przypadku prawa autorskiego. Inaczej mówiąc, poszcze-
gólne uprawnienia składające się na prawo własności nie zyskują tak dalece 
idącej samodzielności, aby stanowić przedmiot odrębnego obrotu. Natomiast 

12 M. Markiewicz, (w:) R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 
Warszawa 2021, s. 346 i n.

13 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, Warszawa 2018, s. 171; K. Górniak, 
Nabycie własności…, s. 69.



94 BEATA GIESEN

w przypadku prawa autorskiego taki zabieg jest nie tylko dopuszczalny, ale sta nowi 
wręcz powszechną praktykę. Dlatego zarówno w przypadku umowy o przeniesie-
nie prawa, jak i umowy licencyjnej wymagane jest skonkretyzowanie, będących 
przedmiotem świadczenia pól eksploatacji przynajmniej w tym zakresie, w jakim 
jest to konieczne dla wystąpienia skutku rozporządzającego14. W przypadku czyn-
ności rozporządzającej prawem autorskim na konkretnym polu eksploatacji jego 
„genetyczna” tożsamość z prawem służącym zbywcy nie zawsze jest taka oczy-
wista, jak by się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Sytuacja komplikuje 
się zawłaszcza w przypadku utworów, które mogą być eksploatowane na różnora-
kich polach. Tak np. utwór muzyczny może być wykonany podczas koncertu na 
żywo albo najpierw nagrany, a następnie rozpowszechniany na płycie CD, albo 
udostępniany w ramach usługi streamingu. W końcu może on być wykorzystany 
bądź jako muzyka filmowa, bądź jako dzwonek do telefonów komórkowych.

Ten gąszcz pól eksploatacji o statusie odrębnych praw podmiotowych o bez-
względnej naturze zapewne nie przyczynia się do przejrzystości obrotu, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy są one rozproszone i nie znajdują się w ręku jednego podmiotu. 
W takiej sytuacji odtworzenie łańcucha kauzalnych powiązań pomiędzy kolej-
nymi rozporządzeniami nie jest zadaniem łatwym.

Ryzyko rozbieżności treściowej pomiędzy prawem będącym przedmiotem 
pierwszego rozporządzenia a prawem stanowiącym przedmiot umowy, która 
jest ostatnim ogniwem w łańcuchu kolejnych czynności prawnych, dodatkowo 
powiększa fakt, że granice poszczególnych pól eksploatacji są płynne. I być może 
właśnie w tym punkcie ujawnia się najpełniej znaczenie reguły nemo plus iuris. 
Tak na przykład licencjodawca, który udzielił licencji wyłącznej jest związany 
tym faktem także w relacjach z innymi podmiotami (oczywiście przy założe-
niu, że umowa licencji wywołuje skutek rozporządzający). Stosownie do oma-
wianej zasady, tak długo, jak długo trwa nawiązany wcześniej stosunek licencji, 
licencjodawca nie jest władny skutecznie przekazać prawa do eksploatacji dzieła 
innym podmiotom, w obrębie wyznaczonym danym polem eksploatacji. W razie 
zaś przeniesienia prawa autorskiego na inny podmiot, nabywca musi respektować 
ustanowione wcześniej upoważnienie licencyjne, skoro obciąża ono quasi-rze-
czowo to prawo. 

Zasada nemo plus iuris jest również przywoływana przy dysponowaniu pra-
wami zależnymi. Znajduje to uzasadnienie w tym, że wyrażenie zgody na rozpo-
wszechnienie utworu zależnego stanowi odrębne pole eksploatacji15.

Konsekwencje zastosowania zasady nemo plus iuris w sferze obrotu upraw-
nieniami autorskimi na poszczególnych polach eksploatacji najlepiej zobrazować 
przykładem z orzecznictwa sądowego. Omawianą kwestię dość dobrze uzmy-
sławia stan faktyczny, który legł u podstaw orzeczenia wydanego przez sąd 

14 B. Giesen, Umowa licencyjna…, s. 86 i n.
15 Tak wyraźnie E. Wojnicka, Autorskie prawa zależne, Łódź 1990, s. 163.
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okręgowy w Hamburgu16. Sprawa ta przedstawiała się w następująco. W 1970 r. 
niemiecki fotograf, podczas obecności na mistrzostwach świata w piłce nożnej 
w Meksyku, wykonał zdjęcie Pelé – gwiazdy brazylijskiego footballu. Następnie 
przeniósł on prawa do fotografii na agencję działającą w branży zdjęć sporto-
wych (późniejszą powódkę w sprawie). Zakres przeniesienia obejmował – uży-
wając współczesnej nomenklatury – wszystkie znane wówczas pola eksploatacji, 
a zakres terytorialny określono na cały świat. 

Na podstawie wspominanej fotografii wiele lat później holenderski malarz 
stworzył fotorealistyczny obraz, do którego prawa autorskie przeniósł na firmę X, 
ta zaś z kolei zadysponowała prawem autorskim na rzecz kolejnego podmiotu. 
Nie wchodząc w szczegóły, autorskie prawa majątkowe do obrazu były przed-
miotem kilku, następujących po sobie, umów o przeniesienie autorskich praw 
majątkowych. Ostatecznie znalazły się one w dyspozycji przedsiębiorstwa dzia-
łającego na rynku sztuki (pozwanego w sprawie), które w 2006 r. umieściło zdję-
cie wspominanego obrazu na prowadzonej przez siebie stronie internetowej jako 
element oferty sprzedaż kopii tego obrazu w formie plakatu. Powódka uznała, 
że opisane postępowanie pozwanego narusza jej prawa autorskie do fotografii. 
Dlatego podniosła względem pozwanego szereg roszczeń, w tym m.in. roszcze-
nie o odszkodowanie. Powództwo zostało uwzględnione. Sąd uznał sporny obraz 
za, wykonaną bez zgody twórcy, reprodukcję fotografii, a jej stworzenie i roz-
powszechnienie uznano za bezprawny akt wkroczenia w sferę praw wyłącznych 
powódki. 

Według pozwanego zachowanie malarza nie było bezprawne, bowiem sam 
fotograf udzielił mu zezwolenia na sporządzenie reprodukcji fotografii. Argu-
ment ten nie przekonał jednak sądu. Uznano bowiem, że (odpowiednio do zasady 
nemo plus iuris) fotograf nie mógł dysponować prawem, którego już nie posiadał, 
skoro wcześniej przeniósł je na powódkę.

W konsekwencji, następujące po sobie umowy nie doprowadziły do przejścia 
prawa na kolejnych nabywców, ponieważ pierwszy zbywca nie był uprawniony 
do rozporządzania nim. Dobra wiara pozwanego nie mogła zaś doprowadzić do 
nabycia prawa autorskiego.

Prowadzone rozważania pozwalają zauważyć, że w prawie autorskim zasada 
nemo plus iuris jest przywoływana nader często. Znajduje to odbicie choćby 
w orzecznictwie sądowym. Jego analiza wskazuje na pewną szczególność. 
W przypadku obrotu rzeczami znaczenie tej zasady w praktyce sprowadza się 
zwykle, choć nie tylko, do badania tytułu (prawa własności) zbywcy prawa. Naj-
częstszym przypadkiem jest przy tym sytuacja, w której zbywca nie jest ani wła-
ścicielem rzeczy, ani osobą przez niego upoważnioną. Do tego zbywca rzeczy 
nierzadko wie, komu służy tytuł do dysponowania rzeczą, a jeśli nie wie, to brak 

16 Wyrok Sądu Okręgowego w Hamburgu z dnia 29 sierpnia 2007 r., 3080 O 271/07, 
„Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – Rechtsprechungsdienst” 2008, z. 4, s. 202 i n.
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ten jest wynikiem jego niedbalstwa. W odniesieniu do praktyki umownego dys-
ponowania prawami autorskimi sprawa wygląda natomiast inaczej. Turbulencje 
wiążące się z konsekwencjami zasady nemo plus iuris pojawiają się zwykle póź-
niej, kiedy dochodzi czy to do zakwestionowania domniemania autorstwa, np. 
poprzez ustalenie odmiennego grona współtwórców, czy to do korekty zakresu 
pól eksploatacji będących przedmiotem kolejnych umów. 

III. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NABYCIA OD 
NIEUPRAWNIONEGO – OCENA Z PERSPEKTYWY PRAWA

Zastosowanie zasady nemo plus iuris na obszarze prawa autorskiego ma 
poważne konsekwencje dla obrotu autorskimi prawami majątkowymi. Niesie ona 
bowiem niepewność co do skutku rozporządzającego umowy zobowiązującej do 
przeniesienia takich praw17. Choć sama umowa zachowuje ważność, to jednak 
akt przeniesienia pozostaje bezskuteczny, wówczas gdy zbywca nie był upraw-
niony do przeniesienia prawa w takim zakresie, w jakim się zobowiązał to uczy-
nić. Brak stabilności w tym względzie dodatkowo wzmacnia założenie pełnej 
kauzalności przeniesienia prawa autorskiego, choć dodajmy, że prawo autorskie 
nie zawiera normy prawnej wyrażającej wprost zasadę przyczynowości, tak jak 
to czyni się w przypadku umowy przenoszącej własność rzeczy (art. 156 k.c.). 
Zasada ta nabiera szczególnego znaczenia w przypadku odstąpienia od umowy 
o przeniesienie autorskich praw majątkowych ze skutkiem rozporządzającym18. 
W konsekwencji takiego ukształtowania zasad obrotu prawami autorskimi kon-
trahent zmuszony jest do starannego sprawdzania umów zawieranych przez 
poprzedników, jeśli oczywiście nabywane prawo było już przedmiotem rozpo-
rządzenia. 

W tym stanie rzeczy nie dziwi fakt, że w literaturze19 przedmiotu pojawiają 
się propozycje ochrony, będącego w dobrej wierze, nabywcy praw na dobrach nie-
materialnych. Tak na przykład w nauce polskiej K. Górniak ostrożnie sugeruje de 
lege ferenda rozciągnięcie przewidzianej w art. 169 k.c. reguły nabycia w dobrej 
wierze na sferę praw na dobrach niematerialnych. Powołany autor dopuszcza 
bowiem stosowanie w drodze analogii art. 169 k.c. do innych przedmiotów niż 

17 Tak wyraźnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 4 kwietnia 2001 r., I ACa 
72/01, OSA 2002, nr 2, poz. 6. W ocenie sądu zasada nemo plus iuris odnosi się do aktu przenie-
sienia autorskich praw majątkowych. 

18 Bliżej na ten temat K. Włodarska-Dziurzyńska, (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyń-
ska (red.), Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, s. 398–399; T. Tar-
gosz, (w:) D. Flisak (red.), Prawo autorskie. Komentarz, Warszawa 2014, s. 865.

19 Zob. G. Ertl, Gutgläubiger Erwerb von Softwarepiraten. Zugleich ein Beitrag zum Gutglau-
benserwerb an Forderungen, „Medien und Recht” 1997, nr 6, s. 314.
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rzeczy ruchome, „o ile są to przedmioty wykazujące się cechami, które sprawiły, 
że ustawodawca objął prawem własności rzeczy ruchome (a w konsekwencji objął 
regulacją art. 169 k.c.)”20. 

Choć w ostatnich latach coraz mocniej akcentuje się odmienności pomię-
dzy prawem autorskim a prawem własności21, to tzw. własnościowa koncepcja 
prawa autorskiego nadal znajduje wielu zwolenników22. Niezależnie od poważ-
nych wątpliwość, które wzbudza zestawienie prawa autorskiego z prawem wła-
sności, trzeba jednak odnotować23, że sama ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, choć w ograniczonym zakresie, odsyła do przepisów księgi II 
Kodeksu cywilnego.

W tym świetle warto zastanowić się zatem, czy do przyjęcia jest propozycja 
analogicznego zastosowania art. 169 k.c. wobec autorskich uprawnień majątko-
wych. Fundamentem, na którym K. Górniak opiera swoją sugestię, jest zasadni-
cze zakwestionowanie dotychczasowych podstaw dogmatycznych, budowanych 
do tej pory dla uzasadnienia nabycia własności rzeczy ruchomej w dobrej wierze. 
Autor ten uważa mianowicie, że przewidziany w art. 169 k.c. przypadek nabycia 
w dobrej wierze nie prowadzi do nabycia pochodnego, tak jak do tej pory utrzy-
mywano w polskim piśmiennictwie (tak m.in. J. Górecki24 oraz A. Szpunar25), 
lecz do nabycia pierwotnego. Według niego jest tak dlatego, ponieważ powodem 
nabycia własności na podstawie art. 169 k.c. nie jest to, że przysługiwała ona 
poprzednikowi. Nabywca w dobrej wierze uzyskuje bowiem własność ex lege, 
nie zaś na podstawie czyjegoś rozporządzenia, skoro zbywca nie rozporządza 
cudzym prawem, do czego nie jest upoważniony. K. Górniak sprowadza bowiem 
zasadę nemo plus iuris do zakazu rozporządzania prawem bez zgody osoby 
uprawnionej. Jej korzeni upatruje zaś w zasadzie autonomiczności podmiotów 
prawa cywilnego, z której wynika, że nie wolno pogorszyć sytuacji prawnej innej 

20 K. Górniak, Nabycie własności rzeczy…, s. 105.
21 Zob. ciekawe uwagi M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej, Treść (elementy „struktury”) prawa 

autorskiego a treść prawa własności, „Studia Iuridica” 1994, t. XXI, s. 280 i n., a także B. Giesen, 
Własnościowy model prawa autorskiego – analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2015, z. 2.

22 Tak np. E. Traple, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, 
Warszawa 2007, s. 114 i n.; P. Ślęzak, Pola eksploatacji utworów, Bydgoszcz–Katowice 2006, 
s. 28–29; częściowo również, choć z pewnym dystansem, do modelu własnościowego nawiązu-
je J. Mazurkiewicz, Kapitalizm tak! Wypaczenia nie! – czyli o rzekomo niewątpliwej ratio legis 
wygasania autorskich praw majątkowych, (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Oblicza pra-
wa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 
2013, s. 299 i n. 

23 Obszernie na ten temat C. Błaszczyk, Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego, 
Warszawa 2018. Autor po wnikliwej analizie i po przedstawieniu ze wszech miar przekonującej 
argumentacji odrzuca własnościową teorię prawa autorskiego.

24 J. Górecki, Przeniesienie własności rzeczy ruchomej, Wrocław 1950, s. 86.
25 A. Szpunar, Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Warszawa 1998, s. 62–68.
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osoby bez jej zgody, np. poprzez zbycie cudzej własności, co przecież umniejsza-
łoby jej majątek.

Powołany autor kontestuje też, w mniejszym lub większym zakresie, wszyst-
kie dotychczasowe teorie, a przede wszystkim tę, która poszukuje wyjaśnie-
nia w legitymującej funkcji posiadania. Według jego oceny, we współczesnych 
realiach społeczno-gospodarczych nie ma podstaw, by wierzyć, że ten kto włada 
rzeczą, jest jej właścicielem26. K. Górniak stoi na stanowisku, że jedynie spoj-
rzenie na to zagadnie z perspektywy zasad ekonomii dostarcza wiarygodnego 
wytłumaczenia dla nabycia własności ruchomości na podstawie art. 169 k.c. 
Tok prowadzonego wywodu oparty jest na typowym dla ekonomicznej analizy 
prawa założeniu, zgodnie z którym podstawowym celem prawa jest dążenie do 
efektywności ekonomicznej. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia m.in. poprzez 
dążenie do efektywnej alokacji dóbr. Teza ta znajduje przełożenie na rozwiązanie 
konfliktu o dane dobro. Należy je przyznać temu, kto ceni je najbardziej, tylko 
ten bowiem zdoła wydobyć z niego najwięcej korzyści. W ten sposób dochodzi do 
zwiększenia atrakcyjności handlu. Cel ten jest osiągnięty poprzez odpowiednie 
rozłożenie ryzyka, w tym przypadku ryzyka, że zbywca nie ma tytułu prawnego 
do rzeczy. Według K. Górniaka logika ekonomii wymaga, aby ryzykiem tym 
obarczyć osobę, która może uniknąć go niższym kosztem. 

Takie założenia, które zostały przedstawione w dużym uproszczeniu, otwie-
rają, co oczywiste, drogę do prawnej koncepcji dopuszczającej nabycie w dobrej 
wierze prawa na dobrach niematerialnych, w tym również autorskich praw mająt-
kowych. Wobec tego warto rozważyć, czy jest to do pogodzenia z naturą upraw-
nień autorskich oraz z podstawowymi zasadami obrotu nimi. 

Ramy tego opracowania nie pozwalają na szersze ustosunkowanie się do 
zaprezentowanego przez K. Górniaka uzasadnienia rozwiązań ujętych w ramy 
art. 169 k.c. Punktowe odniesienie się do kilku twierdzeń wydaje się jednak 
niezbędne dla wyjaśnienia wyrażonej na wstępie tego opracowania kwestii. 
Zacznijmy od uwag natury ogólnej.

Po pierwsze, przeprowadzona przez K. Górniaka krytyka dawniejszych kon-
cepcji uzasadniających nabycie własności od nieuprawnionego, wymierzona 
przede wszystkim w wypowiedzi A. Szpunara27, jest bezpodstawna. Opiera się 
ona bowiem na zbyt kategorycznym przeciwstawieniu dotychczasowych teorii 
(reprezentacji, pozoru prawnego, ochrony dobrej wiary nabywcy) tezie o domi-
nującej roli argumentów natury ekonomicznej. K. Górniak uległ niewątpliwie 
wpływowi popularnej w swoim czasie tzw. ekonomicznej analizie prawa, która 
prowadzi go ostatecznie do przekonania nie tylko o wyższości argumentów 
natury ekonomicznej nad innego rodzaju aspektami, zwykle przywoływanymi 
w dyskusji na temat ratio legis art. 169 k.c., lecz wręcz do odrzucenia innych 

26 K. Górniak, Nabycie własności rzeczy…, s. 2 i n.
27 A. Szpunar, Nabycie własności ruchomości…, s. 60 i n.
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teorii jako całkowicie nieprzydatnych28. Tymczasem różnice pomiędzy poszcze-
gólnymi teoriami nie sięgają tak dalece jakby się to mogło wydawać na pierw-
szy rzut oka. I tak na przykład jest jasne, że postulat bezpieczeństwa obrotu, 
na którym opiera się jedna z teorii, nie jest celem samym w sobie. Jest on urze-
czywistnieniem zasady racjonalności i efektywności w obrocie gospodarczym. 
Podobnie sprawa ma się z teorią tzn. pozoru prawnego, które stwarza posiada-
nie, czy teorią o potrzebie ochrony dobrej wiary nabywcy. W ścisłej zależności 
z postulatem bezpieczeństwa obrotu pozostaje bezpieczeństwo (pewność) prawa. 
Wszak każdy uczestnik obrotu powinien mieć możliwość oceny, czy w wyniku 
dokonanej czynności prawnej nabędzie on prawo. Z punktu widzenia obrotu 
gospodarczego istotne jest i to, czy osiągnięcie pożądanego skutku jest możliwie 
proste, bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów. Nie trudno zauwa-
żyć, że nabycie w dobrej wierze ułatwia obrót, czyniąc go jednocześnie tańszym. 
Gdyby nie możliwość nabycia w dobrej wierze, konieczne byłoby każdorazowe 
badanie, odpowiednio do zasady nemo plus iuris, tytułu do rzeczy poprzedni-
ków. Nie trudno dostrzec, że ułatwienie obrotu jest jednocześnie elementem jego 
bezpieczeństwa. Tak rozumiane bezpieczeństwo i pewność obrotu, same w sobie, 
nie są też celem nadrzędnym. Ich sens wyraża się bowiem we wspieraniu zasad-
niczej idei, jaką jest zasada efektywności alokacji. Nie wchodząc w szczegóły, 
wystarczy poprzestać na przytoczeniu słusznego spostrzeżenia L. Leuschnera, 
że efektywna alokacja jest możliwa do osiągnięcia jedynie przy harmonijnym 
współistnieniu wielu elementów (produkcji odpowiednich dóbr, odpowiedniej 
strukturze tej produkcji i w końcu odpowiednim mechanizmie ich wymiany). Jest 
jasne, że w tym względzie zasadniczą rolę odgrywają prawne zasady wyznacza-
jące ramy mechanizmów rynkowych. Mówiąc inaczej, ekonomiczne uzasadnie-
nie nabycia w dobrej wierze nie dostarcza jakościowo odmiennych argumentów, 
ponieważ są one raczej rezultatem spojrzenia na ten sam problem z nieco innej 
perspektywy.

Na marginesie dodajmy również, że perspektywa ekonomicznej analizy 
nabycia w dobrej wierze nie jest też wolna od mankamentów. Nauka ekonomii 
opiera się na modelach, na układach poczynionych założeń. W konsekwencji 
postrzegany jest wyłącznie wycinek rzeczywistości, co nieuchronnie prowadzi 
do uproszczeń. Jest to widoczne z całą ostrością w wywodzie K. Górniaka, który 
w punkcie wyjścia zakłada, że „w sytuacji konfliktu o dane dobro najbardziej 
efektywne jest przydzielenie go osobie, która ceni je najbardziej. Taka osoba 
osiągnie z niego największe korzyści”29. Zasadnicza wątpliwość sprowadza się 
zatem do pytania, kto ma być chroniony: właściciel czy nabywca w dobrej wie-
rze. Według powołanego autora decydujące w tym względzie jest porównanie 

28 K. Górniak, Nabycie własności rzeczy…, s. 14–24. 
29 Ibidem, s. 16.
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rachunku zysków i strat przeprowadzonego odpowiednio dla rozwiązań preferu-
jących ochronę odpowiednio właściciela albo nabywcy w dobrej wierze. 

Na wybór rozwiązania ma również wpływ rezultat badania, kogo w mniej-
szym stopniu obciąża ekonomiczne ryzyko następstw czynności prawnej doko-
nanej przez zbywcę pozbawionego kompetencji do rozporządzania rzeczą. 
Ostatecznie, w ocenie K. Górniaka, kalkulacja wypada na niekorzyść właściciela, 
któremu jest nie tylko łatwiej ustalić, czy osoba, której powierza swoją rzecz, 
jest odpowiednio wiarygodna, ale i ewentualne koszty zbadania tytułu zbywcy 
są dla niego znacznie mniejsze. Taka konstatacja byłaby zapewne przekonująca, 
gdyby nie fakt, że stwierdzenia odnoszące się do wysokości kosztów są zawie-
szone w próżni, brak bowiem jakichkolwiek, potwierdzających ich prawdziwość, 
badań empirycznych. 

Nietrudno też zauważyć, że takie podejście koncentruje się wyłącznie na 
wąskim wycinku relacji rynkowych, a mianowicie na ocenie ekonomicznych 
aspektów nabycia w dobrej wierze z perspektywy właściciela rzeczy oraz z per-
spektywy osoby w dobrej wierze, która nabywa własność w warunkach określo-
nych w art. 169 k.c. Brak natomiast odniesień do konsekwencji ekonomicznych 
dla rynku pojmowanego jako całość, na którą składa się wiele współzależnych 
elementów, takich jak np. wzajemne zaufanie poszczególnych uczestników. Jak 
wynika z wywodów L. Leuschnera30, bezpieczeństwo prawne obrotu oraz jego 
łatwość zawsze przekładają się na koszty transakcji. Poza tym nie pozostają one 
obojętne również dla pozostałych uczestników obrotu gospodarczego, także tych, 
którzy nie biorą bezpośredniego udziału w transakcji prowadzącej do nabycia 
własności od nieuprawnionego31.

Po drugie, krótkiego komentarza wymaga również zakwestionowanie roli, 
jaką odgrywa posiadanie dla uzasadnienia nabycia własności przez nieupraw-
nionego. W punkcie wyjścia K. Górniak odrzuca teorię o legitymującej funk-
cji posiadania, ponieważ, jak twierdzi, opiera się ona na błędnym założeniu, 
że posiadacz jest uprawniony do przeniesienia własności32. Poza tym autor ten 
uważa, że posiadanie nie musi być, i we współczesnych realiach najczęściej nie 
jest, widoczne dla otoczenia33, co podważa zasadność wiązania go przez uczest-
ników obrotu z tytułem do rozporządzania rzeczą. 

Posiadanie jest pojęciowo i funkcjonalnie związane z prawem własności. Jest 
ono bowiem emanacją własności. Znajduje to wyraz w wielu domniemaniach. Ich 

30 L. Leuschner, Die Bedeutung von Allgemeinwohlinteressen bei der verfassungsrechtlichen 
Rechtfertigung privatrechtlicher Regelungen am Beispiel der §§ 932 ff. BGB, „Archiv für die civi-
listische Praxis” 2005, t. 205, s. 226 i n.

31 Słusznie zwraca na to uwagę J. Stagl, Gutgläubiger Fahrniserwerb als ‘sofortige Ersit-
zung’. Eine Neubestimmung der § 932 ff. BGB, „Archiv für die civilistische Praxis” 2011, t. 211, 
s. 537–538.

32 K. Górniak, Nabycie własności rzeczy…, s. 3–4.
33 Ibidem, s. 4.
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zestawienie (w szczególności art. 339 i 341 k.c.) pozwala domniemywać, że ten, 
kto faktycznie włada rzeczą, jest jej właścicielem. W modelowym ujęciu posia-
daczem samoistnym rzeczy jest bowiem albo sam właściciel, albo osoba, której 
właściciel powierzył władanie rzeczą. Oczywiście, w warunkach współczesnego 
obrotu własność i posiadanie są często rozdzielone z woli samego właściciela, na 
przykład dlatego, że on sam powierza innym osobom rzecz w zarząd lub upoważ-
nia je do rozporządzania prawem do rzeczy, albo dlatego, że przekazanie władz-
twa nad rzeczą ma służyć jako zabezpieczenie kredytu. Wobec braku systemu 
rejestrowego posiadanie stanowi jednak ważny element dla zachowania sprawno-
ści obrotu i jego bezpieczeństwa. 

Charakteryzując posiadanie, często powiada się, że to, do czego mający 
prawo jest uprawniony, posiadacz może. Skoro posiadanie jest emanacją własno-
ści, to właściwość ta, postrzegana z perspektywy uczestnika obrotu, uzasadnia 
przekonanie, że ten, kto ma faktyczną możliwość władania rzeczą, ma również 
do niej tytuł. Myśl ta stanowi istotny element tzw. teorii legitymującej zbywcy. 
Jak słusznie zauważał A. Szpunar, teoria ta występuje w wielu wariantach. Autor 
ten nie negował wielości motywów legislacyjnych. Wręcz przeciwnie, podkreś lał, 
że art. 169 k.c. jest wypadkową wielu powodów legislacyjnych, które się uzu-
pełniają34. Teoria legitymizacji zbywcy w ujęciu A. Szpunara służy natomiast 
wyjaśnieniu przesłanek i skutków nabycia własności od nieuprawnionego35. Nie 
chodzi przy tym o to, co może sugerować fragmentaryczna lektura wypowie-
dzi A. Szpunara, że posiadanie samo w sobie legitymuje do przeniesienia cudzej 
własności, czy o to, że posiadanie zastępuje tytuł, jak to przyjmowano w prawie 
starogermańskim. Istotą tej teorii jest to, że spełnienie przesłanek wskazanych 
w art. 169 k.c. nadaje posiadaniu w ocenie ex post moc prawną przeniesienia 
cudzej rzeczy. W rezultacie, będąca konsekwencją zastosowania zasady nemo 
plus iuris nieskuteczność rozporządzenia cudzą rzeczą zostaje zniweczona. Na 
mocy art. 169 k.c. czynność ta staje się bowiem skuteczna (w tym sensie przypa-
dek ten stanowi wyjątek od zasady nemo plus iuris). 

Z perspektywy art. 169 k.c. posiadanie rzeczy (wydać rzecz może bowiem 
ten, kto faktycznie nią włada) i związana z nim funkcja legitymująca, nie jest 
motywem legislacyjnym przyjętego w tym przepisie rozwiązania, jest ono nato-
miast istotnym, acz nie jedynym, elementem prowadzącym do osiągnięcia zasad-
niczego celu, którym jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i łatwości obrotu 
rzeczami. 

Oczywiście, aspekty ekonomiczne odgrywają znaczącą rolę w wyjaśnie-
niu omawianego rozwiązania, tak jak to ma miejsce w przypadku wielu insty-
tucji prawa cywilnego. Nie wydaje się jednak, aby ustalenia płynące z analizy 
ekonomicznej wypierały inne uzasadnienia, które dostarczają teorie budowane 

34 A. Szpunar, Nabycie własności…, s. 59.
35 Ibidem, s. 61.
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z perspektywy obowiązujących norm prawnych nie zaś z perspektywy przyję-
tych a priori modeli ekonomicznych, nieznajdujących dodatkowo oparcia w żad-
nych badaniach empirycznych. 

Poza tym wymowa teorii tłumaczącej nabycie własności w dobrej wierze 
postulatem efektywnej alokacji dóbr dodatkowo słabnie, jeśli uważnie prześle-
dzi się jej pochodzenie. Jak zauważa J. Stagl, ma ona swoje źródło w prawie 
kanonicznym, które przenikało do obszaru prawa świeckiego. W świetle teologii 
moralnej, dopuszczał się grzechu śmiertelnego ten, kto przed upływem 3-letniego 
terminu zasiedzenia rzeczy tracił dobrą wiarę. Z tego powodu dekretem z 1214 r. 
papież Innocenty III zmienił obowiązującą jeszcze od czasów rzymskich zasadę 
mala fides superveniens non nocet. Takie rozwiązanie podważyło z kolei podsta-
wową funkcję zasiedzenia wyrażoną jeszcze przez Gajusza, a mianowicie uni-
kanie sytuacji niepewności co do własności (bono publico usucapio intoducta 
est, ne scilice quarumdam rerum diu et fere semper incerta dominia essent…)36. 
W konsekwencji taki stan rzeczy prowadził do dylematu: z jednej strony zasada 
nemo plus iuris uniemożliwiała nabycie własności od nieuprawnionego, z drugiej 
strony zła wiara uniemożliwiała przyznanie nabywcy własności. Rozwiązaniem 
było zredukowanie terminu zasiedzenia do zera. W ten sposób, jak przekonuje 
J. Stagl, doszło do skanalizowania chrześcijańskiej moralności w stare rzym-
skie instytucje. Wszak natychmiastowe przyznanie własności nabywcy rzeczy 
w dobrej wierze chroniło go przed grzechem śmiertelnym, na który byłby nara-
żony w razie utraty dobrej wiary przed upływem terminu zasiedzenia. Jednocze-
śnie rozwiązanie to znosiło stan niepewności co do własności, skoro właścicielem 
stawał się nabywca w dobrej wierze37. 

IV. CZY DOBRA WIARA NABYWCY AUTORSKICH PRAW 
MAJĄTKOWYCH UZASADNIA ODSTĘPSTWO OD ZASADY  

NEMO PLUS IURIS?

Pora przejść do kwestii zasadniczej, będącej celem prowadzonych rozważań. 
Streszcza się ona w pytaniu, czy z dogmatycznego punkty widzenia jest dopusz-
czalne odpowiednie zastosowanie art. 169 k.c. do obrotu autorskimi prawami 
majątkowymi. Jak wiadomo, takie propozycje, choćby w sferze postulatów de 
lege ferenda, są czasami formułowane w literaturze przedmiotu. Uważam, że na 
postawione pytanie należy udzielić negatywnej odpowiedzi. Za takim stanowi-
skiem przemawia wiele względów. Dokonując pewnego uproszczenia, można je 
ująć w kilku punktach:

36 D.41, 3.1., podaję za J. Stagl, Gutgläubiger Fahrniserwerb…, s. 546–547.
37 J. Stagl, Gutgläubiger Fahrniserwerb…, s. 547.
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1. Już na pierwszy rzut oka widać, że motywy legislacyjne, leżące u podłoża 
art. 169 k.c., który przewiduje nabycie własności rzeczy przez będącego w dobrej 
wierze nabywcę, brzmią obco w obszarze prawa autorskiego. Z pewnością wobec 
teorii poszukującej wyjaśnienia takiego rozwiązania w ekonomicznej analizie 
można kierować wiele zarzutów, mimo to trzeba przyznać, że wzbogaca ona pro-
wadzone badania. To właśnie na jej tle najostrzej ujawnia się dysonans pomiędzy 
regułami rządzącymi obrotem rzeczami, a tymi, które mają odniesienie do autor-
skich praw majątkowych. Jak już zaznaczono, rezultaty ekonomicznej analizy 
prawa skłaniają niektórych uczonych do wniosku, że dopuszczenie prawnej moż-
liwości nabycia w dobrej wierze praw na dobrach niematerialnych jest nie tylko 
możliwe, ale wręcz pożądane. 

Poza sporem jest, że autorskie prawa majątkowe podlegają ekonomicznej eks-
ploatacji, skoro tak, to odnoszą się do nich zasady ekonomiczne rządzące ryn-
kiem. Nie zamierzam zaprzeczać temu dość powszechnemu twierdzeniu. Mimo 
to uważam, że szczególny charakter tych praw zmusza do traktowania ich w spo-
sób odrębny niż pozostałe dobra będące przedmiotem obrotu gospodarczego. 
Pierwsza i zasadnicza różnica ma związek z naturą utworu i praw, które powstają 
na rzecz twórcy wraz z jego ustaleniem. Jak to trafnie ujął J. Błeszyński, „utwór 
jest projekcją wyobraźni, ustaloną w jakikolwiek sposób zdatny do postrzegania 
utworu przez osoby trzecie”38. Pomimo swej odrębności na płaszczyźnie ontolo-
gicznej, pozostaje on na zawsze nierozerwalnie związany z osobą twórcy. Ema-
nacją tej więzi są autorskie dobra osobiste, które nie podlegają ani zrzeczeniu, 
ani zbyciu (art. 16 pr. aut.). Jak wiadomo, w systemie dualistycznym, a taki wła-
śnie został przyjęty w polskim prawie, autorskie uprawnienia majątkowe stano-
wią kategorię do pewnego stopnia samodzielną względem autorskich uprawnień 
osobistych. Jednocześnie jednak ich odrębność jest ograniczona ustawową gwa-
rancją wykonywania autorskich praw osobistych wobec każdego korzystającego 
z utworu, także wobec kolejnych nabywców autorskich uprawnień majątkowych 
(np. prawo do nadzoru, prawo do odstąpienia od umowy z powodu istotnych inte-
resów twórcy). W tym kontekście łatwo zauważyć, że warunki obrotu autorskimi 
uprawnieniami wyznacza nie tylko ekonomiczny rachunek zysków i strat. Dla 
twórcy nierzadko istotne jest również i to, kto nabywa uprawnienia do eksploata-
cji stworzonego przez niego utworu, i jaki cel mu przyświeca. Twórca może być 
zainteresowany przede wszystkim rozpowszechnieniem utworu, sprawa korzyści 
materialnych schodzi zaś nierzadko na dalszy plan. Przykładem może być prze-
niesienie na wydawnictwo prawa do publikacji utworu naukowego. Właściciel, 
który sprzedaje swój samochód z chwilą wykonania umowy najczęściej zapomina 
o dokonanej transakcji, a w każdym razie jego związek ze zbytym przedmiotem, 
tak ekonomiczny, jak i duchowy, jeśli taki został nawiązany, zwykle odchodzi do 

38 J. Błeszyński, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, 
Warszawa 2013, s. 786.
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przeszłości. W przypadku utworu sprawa wygląda natomiast całkowicie inaczej. 
Wspomniana więź, która jest synonimem autorstwa, jest bowiem nieograniczona 
w czasie i nie podlega zrzeczeniu się bądź zbyciu.

Przy ekonomicznej kalkulacji nabycia w dobrej wierze praw majątkowych 
od nieuprawnionego nie można pominąć też pozycji innych podmiotów upraw-
nionych do eksploatacji utworu na takim samym polu eksploatacji. Jak wiadomo, 
niematerialny charakter utworu i związana z tym nieograniczona możliwość 
zwielokrotnienia dzieła sprawia, że to samo dzieło może być jednocześnie udo-
stępnione do korzystania wielu podmiotom, w wyniku czego wiele osób może 
jednocześnie i w ten sam sposób korzystać z tego samego dobra. Prócz tego 
prawa te odznaczają się jakościową podzielnością, która niesie za sobą możliwość 
różnorakiego korzystania z jednego i tego samego dobra. Wobec tego ewentualne 
uskutecznienie nabycia autorskich praw majątkowych na podstawie czynności 
dokonanej w sposób nieuprawniony prowadziłoby nie tylko do naruszenia inte-
resów twórcy, ale także innych podmiotów, którzy nabyli uprawniania do podję-
cia eksploatacji utworu na tym samym polu eksploatacji. Fakt ten niewątpliwie 
dodatkowo utrudnia ocenę ekonomicznych aspektów takiego rozwiązania, skoro 
powinna ona uwzględniać także skutki dla innych podmiotów korzystających 
z utworu. Być może postulat efektywnej alokacji dóbr wymaga właśnie nieod-
stępowania od zasady nemo plus iuris, a to z uwagi na zwiększenie potencjału 
ekonomicznej eksploatacji przez pozostałe podmioty.

2. Istotnym argumentem przemawiającym za uskutecznieniem z mocy 
ustawy nabycia w dobrej wierz rzeczy ruchomej od nieuprawnionego jest 
potrzeba usprawnienia obrotu, co jednocześnie wiąże się też z potrzebą zagwa-
rantowania bezpieczeństwa prawnego. Wobec tego warto przyjrzeć się, jak z tej 
perspektywy przedstawiałoby się zastosowanie analogicznych reguł w obsza-
rze prawa autorskiego. Jak się wydaje, dopuszczenie w tym względzie wyjątku 
od zasady nemo plus iuris w żaden sposób nie przyczyniłoby się do osiągnię-
cia wskazanego celu. Wręcz przeciwnie, takie rozwiązanie raczej potęgowałoby 
trudności w obrocie, aniżeli wpłynęłoby na jego usprawnienia. Podstawowym 
i jedynym aktem, na którym opiera się obrót autorskimi prawami majątkowymi, 
jest umowa. W prawie polskim, podobnie jak w innych systemach Europy kon-
tynentalnej, nie prowadzi się, co do zasady39, rejestru praw autorskich, choć były 
zamierzenia ich utworzenia dla wybranych kategorii dzieł40. Wyjątkiem w tym 
względzie są rejestry dzieł filmowych prowadzone m.in. we Francji, Włoszech 
oraz w Belgii. Z oczywistych względów brak jest również władztwa nad rzeczą 
w postaci posiadania (elementu istotnego z punktu widzenia konstrukcji praw-

39 Do wyjątków należy rejestr praw autorskich do utworów audiowizualnych prowadzony 
we Francji. Poza tym rejestr taki jest prowadzony w USA (Copyright Office), a także w innych 
krajach, np. w Chinach.

40 Przykładem może być projekt międzynarodowego rejestru utworów audiowizualnych, 
który jednak nie doczekał się realizacji.
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nej nabycia w dobrej wierze), ponieważ wykonywanie autorskich praw mająt-
kowych nie jest powiązane z koniecznością władania egzemplarzem utworu. 
W konsekwencji, w sferze obrotu prawami autorskimi brak jest punktu oparcia 
dla domniemania prawa. W odniesieniu do rzeczy ruchomych posiadanie sta-
nowi najczęściej weryfikowalny zmysłami element stanu faktycznego, efekt ten 
jest dodatkowo wzmocniony ustawowym wymogiem wydania rzeczy nabywcy. 
W rezultacie, pretendujący do nabycia praw autorskich opiera się na umowie, 
a zatem przede wszystkim na zaufaniu do kontrahenta umownego. W przypadku 
utworu pierwszy uprawniony jest zazwyczaj znany, w każdym razie pomocne 
w tym względzie jest domniemanie autorstwa. Ostatecznie, przy dołożeniu pew-
nej staranności zainteresowany nabyciem autorskich praw majątkowych może 
odtworzyć kolejne ogniwa w łańcuchu następstw prawnych, co w przypadku rze-
czy ruchomych nierzadko jest po prostu niemożliwe. 

Na potrzeby prowadzonych rozważań załóżmy teraz, że prawo autorskie 
dopuszcza w takich warunkach nabycie w dobrej wierze od nieuprawnionego 
do rozporządzania autorskimi uprawnieniami majątkowymi. Przyjmijmy na 
przykład, że A, który jest jedynie licencjobiorcą upoważnionym do eksploata-
cji utworu na oznaczonych polach eksploatacji, zawiera umowę o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych, a jego kontrahent przyjmuje utwór, co w świe-
tle art. 64 pr. aut. powinno prowadzić do skutku rozporządzającego. Niezależnie 
od stanowiska w sprawie charakteru prawnego licencji, pewne jest to, że licen-
cjobiorca, odpowiednio do zasady nemo plus iuris, nie może skutecznie prze-
nieść praw autorskich na nabywcę. Wprowadzenie w tej sytuacji odstępstwa od 
wspominanej zasady zakłócałoby cały proces ekonomicznej eksploatacji utworu. 
Przedmiotem rozporządzenia jest bowiem prawo autorskie, nie zaś rzecz, któ-
rej fizyczność w sposób naturalny ogranicza ponawianie nieskończenie wiele 
razy takiej samej czynności wobec tej samej rzeczy. Wszak art. 169 k.c. wymaga 
wydania rzeczy nabywcy. 

Poza tym, wspomniany brak postaci materialnej przedmiotu świadczenia 
z umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych pozbawia również punktu 
odniesienia dla badania dobrej wiary nabywcy, skoro opiera się on wyłącznie na 
oświadczeniu zbywcy.

Trzeba też zwrócić uwagę na podzielność prawa autorskiego i płynące z tego 
faktu konsekwencje. Jak wiadomo, wyłączona jest możliwość dysponowania 
w drodze czynności prawnych inter vivos całością uprawnień majątkowych. 
W tym względzie rację ma J. Błeszyński, kiedy przekonuje, że z uwagi na swoją 
naturę autorskie prawa majątkowe nie podlegają zbyciu inter vivos, w takim 
rozumieniu, w jakim posługuje się tym pojęciem cywilistyka41. Przedmiotem 
rozporządzenia mogą być wyłącznie poszczególne pola eksploatacji, tzn. przenie-
sienie praw autorskich zawsze ma ograniczony zakres. W konsekwencji podmiot 

41 J. Błeszyński, (w:) J. Barta (red.), System…, s. 787.
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uprawniony wtórnie dysponuje jedynie wycinkiem prawa, ograniczonym rze-
czowo, terytorialnie i czasowo42. Nie ma więc żadnych podstaw, aby sam fakt 
wykonywania prawa autorskiego przez zbywcę uzasadniał dobrą wiarę nabywcy. 
Załóżmy bowiem, że przedmiotem rozporządzenia jest prawo zależne w zakresie 
rozpowszechniania powieści w tłumaczeniu na język obcy. Nabywca nie może 
przecież uzasadniać swojej dobrej wiary, powołując się na fakt wykonywania 
przez zbywcę prawa autorskiego na polu wprowadzania do obrotu utworu czy to 
w języku macierzystym, czy nawet w tłumaczeniu. Nie sposób wskazać na oko-
liczności, które miałyby usprawiedliwiać przekonanie, że zbywca dysponował 
uprawnieniem autorskim na polu eksploatacji, będącym następnie przedmiotem 
czynności rozporządzającej.

3. Na zakończenie trzeba odnotować jeszcze jeden argument przeciwko 
dopuszczeniu nabycia w dobrej wierze od nieuprawnionego do rozporządza-
nia autorskimi prawami majątkowymi. Jak się wydaje, takie rozwiązanie koli-
duje z zasadami odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa autorskiego, 
w szczególności z zasadami odpowiedzialności odszkodowawczej. Przesłanką 
odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych 
jest bezprawność zachowania naruszyciela, które polega na wkroczeniu w sferę 
monopolu autorskiego bez zgody podmiotu uprawnionego. Wina sprawcy ma 
znaczenie wyłącznie dla zakresu jego odpowiedzialności (art. 79 pr. aut.).

Jak zauważa J. Błeszyński, w reakcji na zarzut bezprawnego naruszenia 
autorskich praw majątkowych, pozwany nierzadko powołuje się na zawartą 
z osobą trzecią umowę, której treść legitymuje korzystanie przez niego z utworu 
w zakresie obejmującym dochodzone roszczenia. Tymczasem, co zapewne zwy-
kle wychodzi na jaw w trakcie procesu, okazuje się, że druga strona umowy nie 
była upoważniona do dokonania tej czynności43, na przykład nie miała tytułu do 
rozporządzania autorskim uprawnieniem majątkowym na danym polu eksporta-
cji. Przełamanie zasady nemo plus iuris i przyznanie prawa nabywcy w dobrej 
wierze (jeśli w ogólne o takiej cesze może być mowa) „gilotynowałoby” podsta-
wową przesłankę odpowiedzialności, jaką jest bezprawność zachowania. W kon-
sekwencji naruszyciel z łatwością uwolniłby się od odpowiedzialności, powołując 
się na wykonywanie własnego prawa podmiotowego. Poza tym w świetle orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego bezprawny jest już sam fakt zawarcia umowy o prze-
niesienie autorskich praw majątkowych bez zgody uprawnionego i to niezależnie 
od tego, czy dojdzie do korzystania z utworu czy nie44.

42 Tak wyraźnie E. Traple, Utwór jako przedmiot prawa autorskiego…, s. 82.
43 J. Błeszyński, (w:) J. Barta (red.), System…, s. 785.
44 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2003 r., II CKN 269/01, OSNCP 2004, nr 9, 

poz. 142.
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V. SYTUACJA PRAWNA NABYWCY W DOBREJ WIERZE RZECZY 
RUCHOMEJ POŁĄCZONEJ Z PROGRAMEM KOMPUTEROWYM

Odrębnego omówienia wymaga również pozycja prawna nabywcy od nie-
uprawnionego rzeczy ruchomej, z którą połączony jest program komputerowy. 
Ograniczone ramy tego opracowania nie pozwalają na przeprowadzenie pogłę-
bionej analizy rysującej się na tym polu problematyki. Dlatego ograniczam się 
do zasygnalizowania wyłącznie elementarnych kwestii. Jak wiadomo, obecnie 
programy komputerowe znajdują zastosowywanie w wielu dziedzinach życia 
codziennego, nierzadko są one też połączone z rzeczami ruchomymi. Takie rze-
czy, a w konsekwencji również połączone z nimi programy komputerowe, mogą 
być przedmiotem rozporządzenia dokonanego przez osobę do tego nieupraw-
nioną. Jest oczywiste, że przy zachowaniu warunków określonych w art. 169 k.c. 
nastąpi nabycie własności rzeczy. Nie jest jednak całkowicie jasne, jak kształ-
tują się uprawnienia autorsko-prawne nabywcy rzeczy. Odpowiednio do art. 52 
ust. 2 pr. aut., przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przecież 
przejścia autorskich praw majątkowych. Nie wchodząc w szczegóły, uważam, 
że odpowiedź na postawione pytanie zależy przede wszystkim od tego, jaki jest 
zakres funkcjonalnego powiązania programu komputerowego z rzeczą. Dokonu-
jąc pewnego uproszczenia, można wskazać na dwie kategorie rzeczy: w przy-
padku pierwszej kategorii program komputerowy stanowi jakby część składową 
samej rzeczy, jest z nią nierozerwalnie związany, tzn. pozostaje z nią w tego 
rodzaju związku, że jest on bezpośrednio włączony w strukturę rzeczy (np. 
oprogramowanie kuchenki mikrofalowej). W nauce prezentowany jest pogląd, 
że w przypadku takich rzeczy zasygnalizowany problem w ogóle nie zaistnieje, 
ponieważ użycie programu komputerowego przez każdoczesnego właściciela rze-
czy znajduje podstawę w art. 75 ust. 1 pr. aut.45. Nie ma potrzeby w tym miej-
scu roztrząsać, czy w omawianej sytuacji spełnione byłyby przesłanki wskazane 
w tym przepisie (wątpliwości może budzić przede wszystkim wymóg legalnego 
wejścia w posiadanie programu). Uważam bowiem, że w odniesieniu do takich 
rzeczy oczywisty wydaje się wniosek, że reguły prawa autorskiego muszą ustąpić 
prawu rzeczowemu.

Drugą kategorię tworzą natomiast tego rodzaju rzeczy, w których połączone 
z nimi programy komputerowe zachowują odrębność do tego stopnia, że rzecz 
jawi się raczej jako narzędzie do korzystania z nich, a zatem ma funkcję pod-
rzędną wobec samego programu, a w każdym razie program zachowuje daleko 
idącą autonomię wobec niej (np. czytnik ebooków, urządzenie do zarządzania 
cyfrowym domem, komputery połączone w sieci neuronowe). Warto też odnoto-
wać, że katalog tego rodzaju rzeczy stale się poszerza. Doskonałym przykładem 

45 Tak np. K. Górniak, Nabycie własności rzeczy…, s. 103.
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są samochody. Jak wiadomo, producenci wyposażają je w urządzenia, takie jak 
kamery i inne czujniki wykrywające sytuacje na drodze, jak również w systemy 
autonomicznego kierowania, przyspieszania i hamowania. „Rdzeniem” tych 
urządzeń jest jednak zawsze program komputerowy, który jest nieustannie roz-
wijany, co prowadzi do tego, że konieczne jest pozyskiwanie nowych aktualizacji 
programu, a podstawą korzystania z niego jest zwykle umowa licencyjna.

Odnośnie do tej kategorii rzeczy i połączonego z nim programu kompute-
rowego charakterystyka pozycji prawnej nabywcy przebiega dwutorowo: z jed-
nej strony dla rzeczy, będącej jednocześnie egzemplarzem utworu, z drugiej dla 
samego utworu – programu komputerowego. 

W drugim przypadku, odrzucenie możliwości odpowiedniego zastosowania 
art. 169 k.c. determinuje wniosek o wyłączeniu legitymacji do korzystania z pro-
gramu komputerowego. 

Czasami pomocne w tym względzie może być odwołanie się do zasady 
wyczerpania prawa autorskiego (art. 51 ust. 3 pr. aut.). Jeśliby podzielić pogląd46, 
zgodnie z którym zapis cyfrowy kopii programu komputerowego nieutrwalonego 
na materialnym nośniku należy utożsamiać z egzemplarzem utworu, to w świe-
tle obecnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej47 moż-
liwe staje się zastosowanie zasady wyczerpania prawa autorskiego wobec tego 
egzemplarza utworu, co wyłącza program komputerowy spod monopolu autor-
skiego, oczywiście w zakresie wskazanym w art. 51 pr. aut. Otwiera to drogę 
do dalszego, legalnego dysponowania tym egzemplarzem (programem). Jak to 
obrazowo przedstawia W. Machała, „egzemplarz utworu po jego wprowadzeniu 
do obrotu staje się »wolny« i jego dalsza dystrybucja (…) pozostaje poza kon-
trolą podmiotu autorskich praw majątkowych i może być swobodnie prowadzo-
na”48. Wyczerpanie prawa nastąpi, jeśli wprowadzenie do obrotu odbędzie się 
za zgodą podmiotu uprawnionego do dysponowania uprawnieniami autorskimi. 
W ten sposób „uwolniony” egzemplarz może być przedmiotem dalszego obrotu. 
Jeśli zatem na dalszym etapie dochodzi do nabycia własności egzemplarza przez 
nieuprawnionego, monopol autorski, oczywiście wyłącznie w zakresie dalszego 
obrotu, nie ogranicza już żadnego z kolejnych nabywców egzemplarza. 

Odrębnego wyjaśnienia wymaga natomiast sytuacja prawna podmiotu, który 
nabył od nieuprawnionego egzemplarz, wobec którego skutek wyczerpania wcze-

46 Tak E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ko-
mentarz, LEX/el. 2011, tak również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 maja 2014 r., 
I ACa 1663/13.

47 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z USedSoft, szerzej komento-
wane przez E. Traple, Elektroniczne kopie programów komputerowych jako przedmiot prawa 
wprowadzania do obrotu, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektu-
alną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczo-
wi, Warszawa 2013, s. 1341–1354.

48 W. Machała, (w:) W. Machała, R. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. 
Komentarz, Warszawa 2019, s. 925 i n.



 ZASADA NEMO PLUS IURIS IN ALIUM TRANSFERRE POTEST... 109

śniej nie nastąpił. Jeśli to osoba nieuprawniona wprowadza egzemplarz utworu 
do obrotu, to jednak wyczerpanie prawa nie nastąpi, nawet jeśli nabywca nabę-
dzie własność egzemplarza na mocy art. 169 k.c.49. Jest tak dlatego, ponieważ 
wyczerpanie jest zdarzeniem następczym po wprowadzeniu egzemplarza utworu 
do obrotu, które powinno nastąpić za zgodą uprawnionego do dysponowania pra-
wem autorskim na tym polu eksploatacji50. Otwarte pozostaje pytanie, czy korzy-
stanie z programu zgodnie z przeznaczeniem przez takiego nabywcę znajduje 
usprawiedliwienie w art. 75 pr. aut. Jak wiadomo, przepis ten dopuszcza korzy-
stanie z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczaniem, wszak pod 
warunkiem wejścia w jego posiadanie legalnie51. 
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MEDIATION IN THE ADMINISTRATIVE 
AND COURT-ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Abstract

The legislator placed mediation in administrative and court-administrative proceedings. 
The normative regulation of this institution is mainly similar to the solutions applicable in 
civil proceedings. Mediation is voluntary and its conduct is entrusted to the mediator. The 
practical use of mediation in administrative or court-administrative proceedings makes 
an amicable formula that makes resolving administrative cases real. Considering the fact 
that in 2017 the legislator amended the administrative procedure by embedding mediation 
in the administrative law system, the authors of the study undertook the evaluation of the 
mediation institution in administrative and court-administrative proceedings.
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1. INTRODUCTION

Mediation, being an instance of one of the out-of-court methods of setting 
legal disputes, is generally applicable in every branch of national law, and also 
acts as one of the peaceful forms of settling international disputes (the so-called 
conciliation)1. In the Polish legal system, mediation has been regulated both in the 
civil2 and criminal3 procedures, as well as in the administrative4 and court-ad-
ministrative procedures5. Such a solution in practice strengthens the model of 
amicable settlement of disputes, as well as creates greater trust of the participants 
of these proceedings in the bodies settling their cases. Therefore, the possibility 
for the legislator to use the institution of mediation in administrative or court-ad-
ministrative proceedings is a desirable legislative step, which not only unifies 
national legislation in this area, but also meets international expectations in this 
regard. Moreover, the changes that take place in public administration in the era 
of innovative social and technological transformations taking place in the public 
sector, significantly imply modifying the administration-individual relationship. 
Therefore, it becomes necessary to create partnership relations between public 
administration and an individual6. Considering the fact that mediation has been 

1 See M. Jurgilewicz, Peaceful ways of solving international disputes by the mediation method 
and legal security of state, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, Vol. 6, issue 58, pp. 317–329.

2 Art. 1831–18315 of the Act of 17 November 1964 Code of Civil Procedure, Journal of Laws 
of 2020, item 1575, as amended.

3 Art. 23a of the Act of 6 June 1997 Code of Criminal Procedure, Journal of Laws of 2021, 
item 534, as amended.

4 Art. 96a–96n of the Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure, Journal of 
Laws of 2021, item 735, as amended, hereinafter CAP.

5 Art. 115–118 of the Act of 30 August 2002 Law on proceedings before administrative 
courts, Journal of Laws of 2019, item 2325, as amended.

6 See also K. Michalski, M. Jurgilewicz, Konflikty technologiczne. Nowa architektura za-
grożeń w epoce wielkich wyzwań, Warsaw 2021; Z. Kmieciak, Problemy i wyzwania partycypacji 
w postępowaniu administracyjnym, (in:) Z. Kmieciak (ed.), Partycypacja w postępowaniu admini-
stracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego, Warsaw 2017, pp. 17–45.
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embedded in the provisions dealing with proceedings before public administra-
tion bodies and administrative courts, it is worth assessing the generally applica-
ble regulations that regulate this legal institution.

2. THE ESSENCE OF MEDIATION IN ADMINISTRATIVE 
PROCEEDINGS

By amending the Code of Administrative Procedure in 2017, the legislator 
introduced mediation into the administrative procedure7 (Art. 96a–9n of the 
CAP). As a consequence, such a solution fully embedded this legal institution in 
the system of administrative law8. And although in practice the Code of Admin-
istrative Procedure is dedicated primarily to proceedings before public admin-
istration authorities in individual cases falling within the competence of these 
authorities, settled by administrative or silent decisions, proceedings before other 
state authorities and other entities when they are established by operation of law 
or on the basis of agreements to deal with individual cases, as well as proceedings 
in the matters of issuing certificates, or imposing administrative fines or granting 
reliefs in their implementation9, the introduction of mediation in the Administra-
tive Procedure Code corrected the amicable settlement of the above-mentioned 
cases towards the principle of amicable dispute resolution10.

The introduction of mediation in the administrative procedure also made it 
possible to break a kind of unequal administrative and legal relationship occur-
ring in the relationship between the body and the individual, despite the fact that 
the administrative procedure is essentially structured as an inquisitorial proce-
dure, in which the governing body has a superior position over the party and 
decides on the scope of its rights and responsibilities11. Embedding mediation in 
the administrative procedure implies a formula for an amicable settlement of the 
case, as well as an amicable settlement of disputes arising in the course of the 
proceedings. And although an amicable form of settlement of the case under the 
administrative procedure was also possible before the introduction of mediation 
to the Code of Administrative Procedure, as the parties could conclude an admin-

 7 The concept of mediation in public administration has been defined as an out-of-court 
method of resolving administrative and legal disputes arising between a party or parties to ad-
ministrative proceedings and a public administration body with the participation of a third party – 
a mediator. See also J. Itrich-Drabarek (ed.), Encyklopedia administracji publicznej, Warsaw 2019.

 8 M. Jurgilewicz, Mediacja w administracji publicznej, Rzeszów 2018, p. 7.
 9 See Art. 1 CAP.
10 See Art. 13 CAP.
11 See also P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warsaw 2017, 

p. 85.
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istrative settlement12 (Art. 114–122 of the Code of Administrative Procedure, 
hereinafter CAP), there was nevertheless a limitation in this respect, as it is not 
possible to conclude a settlement between the party and the authority conducting 
the administrative proceedings. The situation is different in the case of mediation 
institutions, because one of the parties to the mediation procedure may also be 
a public administration body13, which is a desirable legislative solution.

When speaking about the essence of mediation, it should first be pointed out 
that the application of this institution is possible in the course of the proceedings, 
if the nature of the case allows it, because the purpose of mediation is to clarify 
and consider the factual and legal circumstances of the case, as well as to make 
arrangements for its settlement within the limits of the applicable rights, includ-
ing by issuing a decision or concluding a settlement14. In practice, mediation may 
therefore be an important element of the investigation, mainly in complex cases, 
when there is, for example, a need to issue a permit for the construction of socially 
controversial infrastructure investments15. Mediation may also be of great impor-
tance in the case of resolving disputes in which there are many parties or in cases 
in which the authority wants to issue a decision to the detriment of the addressee, 
expecting an appeal (then this authority will be a party to mediation), as well as 
in cases where an appeal has been lodged against a decision issued in the first 
instance (then this authority will be a party to mediation)16.

Nevertheless, procedural practice may raise some doubts as to whether medi-
ation is admissible only in cases where a settlement is admissible. The fact that 
mediation is permissible whenever it is possible to conclude a settlement is deter-
mined by Art. 121a of the CAP, which states that the provisions on the adminis-
trative settlement (Art. 117–121 of the CAP) apply accordingly to the settlement 
concluded before the mediator. However, with regard to the indicated doubts, it 
seems convincing that mediation may be conducted not only in cases where it 
is permissible to conclude a settlement. This position is justified not only by the 
wider catalogue of mediation17, but also by the lack of formal restrictions in spe-

12 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (eds.), Prawo procesowe administracyjne, Vol. 9, 
System prawa administracyjnego, Warsaw 2010, pp. 158–159. Originally, the settlement was used 
in compensation cases falling within the competence of military administration bodies, which 
were related to damage either inflicted to military property or caused by temporary accommoda-
tion of military units, and there are still legal grounds for its application. Currently, the settlement 
is of an auxiliary nature to the settlement of the matter, because it speeds up and simplifies the 
procedure.

13 P. Przybysz, op. cit., pp. 86–87.
14 M. Jurgilewicz, Mediacja…, p. 58.
15 K. Michalski, M. Jurgilewicz, Konflikty technologiczne. Nowa architektura zagrożeń 

w epoce wielkich wyzwań, Warsaw 2021, pp. 195–199.
16 M. Jurgilewicz, Mediacja…, p. 59.
17 A party and a public administration body may participate in mediation, and in the case of 

an administrative settlement the party will not be a public administration body.
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cific provisions regarding the application of this legal institution. The latter argu-
ment actually justifies the popularization of the idea of amicable settlement of 
administrative matters in practice, as is the case with the resolution of civil law 
disputes18, in which mediation, as confirmed by statistical data, is used relatively 
frequently19. Furthermore, taking into account the nature of the case, mediation 
in administrative proceedings may be used not only in disputes in the field of 
substantive law, but also in certain cases arising from the provisions of proce-
dural law. For example, mediation may be used in cases for the imposition of an 
administrative fine, as well as in the case of resolving only the disputed issues of 
a given case, because the legislator did not introduce an explicit reservation that 
the arrangements adopted as part of mediation in administrative proceedings are 
to refer only to the entire case20.

Mediation is voluntary. In practice, this means that its application is deter-
mined by the consent of the parties expressed independently, i.e. free from pres-
sure from third parties or coercion from a public administration body. On the 
other hand, the group of mediation participants consists of the body conducting 
the proceedings and the party or parties to the proceedings, who are vertically 
related, or the parties to the proceedings themselves, which then appear hori-
zontally. The result of this solution is the introduction of a new category to the 
classification of entities in administrative proceedings, namely mediation partic-
ipants21. Mediation may be initiated ex officio. Then, the initiative to carry it out 
comes from a public administrative body or the party initiating the commence-
ment of such proceedings. In the notice on the possibility of mediation, the public 
administration body asks the parties to give their consent to mediation, as well as 
to select a mediator. The legislator set a fourteen-day period for these activities, 
the beginning of which is counted from the date of delivery of the notification. 
Nevertheless, the lack of consent of at least one participant in the dispute makes 
it impossible to conduct mediation proceedings. The notification in question con-
tains instructions on the principles of mediation and its costs22.

The consent of the parties to participate in mediation implies the issuance of 
a decision by a public administration authority to refer the case to mediation, in 
which a mediator is indicated. It may be a person chosen by the mediation partic-
ipants, and if the parties did not make such a choice, then the mediator is a person 

18 See also M. Jurgilewicz, K. Kmiotek, R. Dankiewicz, A. Misiuk, Mediation in civil mat-
ters as an example of the method used in legal security management and optimization of costs of 
proceedings, “Journal of Security and Sustainability Issues” 2019, Vol. 9, issue 2, pp. 595–602.

19 Mediacje cywilne w latach 2006–2020 – data available on the website of the Ministry of Jus-
tice: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (accessed 30.07.2021).

20 P. Przybysz, op. cit., pp. 342–343.
21 M. Jurgilewicz, Mediacja…, p. 60.
22 According to the Art. 264 § 1a i 2 of the CAP, if mediation was carried out in the case, the 

public administration body, immediately after the delivery of the mediation protocol, issues a de-
cision on the determination of the amount of mediation costs.
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appointed by a public administration body who has appropriate knowledge and 
skills in mediation in cases of a given type. Referral to mediation also causes the 
consideration of a given case to be postponed for up to two months, however, at 
the joint request of the participants in the mediation procedure or for other impor-
tant reasons, the indicated time limit may be extended, but no longer than by one 
month. The period of mediation is not included in the duration of the proceedings, 
however, if the goals of mediation are not achieved within the indicated time 
limits, the public administration authority will issue a decision on the termination 
of mediation and will settle the matter by issuing an administrative decision. In 
practice, it seems that the time limits set by the legislator for mediation are suffi-
cient for the effective conduct of this procedure23.

Pursuant to Art. 96n § 1–2 of the CAP, settlement of an administrative case 
in accordance with mediation takes place when, as a result of this procedure, 
arrangements are made to settle a given administrative case within the limits of 
applicable law. Then the public administration body handles the matter in accord-
ance with the arrangements made, which were included in the mediation protocol. 
On the other hand, documents and other materials that were not included in the 
files or were not disclosed during meditation by its participants, if they were not 
the basis for settling the case in accordance with the arrangements contained in 
the protocol of the mediation, are not included in the files of the proceedings.

When assessing mediation solutions, it should be emphasized that this insti-
tution embedded in administrative proceedings becomes an important element 
of the investigation, and above all, it facilitates the determination of the facts of 
the case, which does not contradict the obligations of the authorities in the area of 
exhaustive collection and consideration of all evidence and taking all actions nec-
essary to thoroughly explain the facts. The real cooperation of the public admin-
istration body and the parties in clarifying the facts is conducive to the active 
participation of the party in the explanatory proceedings with the simultaneous 
implementation of the principle of amicable settlement of cases. Indeed, media-
tion, if carried out effectively, allows for a settlement, however, an important role 
in this respect will be played by the mediator.

Thus, a natural person with full legal capacity and full public rights may 
be a mediator in administrative proceedings. In particular, a mediator is desir-
able when he/she is entered on the list of permanent mediators or on the list of 
institutions and persons authorized to conduct mediation proceedings conducted 
by the president of the regional court, or on the list kept by a non-governmental 
organization or university about which information was communicated to the 
president of the regional court. When the authority conducting the proceedings 
is a mediation participant, then it can only be a person: entered on the list of per-
manent mediators or on the list of institutions and persons authorized to conduct 

23 M. Jurgilewicz, Mediacja…, pp. 60–61.
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mediation proceedings conducted by the president of the regional court or a medi-
ator entered on the list kept by a non-governmental organization or university, 
about which the information was provided to the president of the regional court.

As evidenced by the procedural practice, the leading role of the mediator in 
administrative proceedings is to facilitate communication of the parties to the 
mediation, enable them to reach the source of the conflict and help in formulating 
the content of the settlement. Therefore, the mediator’s personality is important, 
because his/her task is to guide the mediation process, to alleviate the tensions 
arising between the parties, and above all, to assess the feasibility of the settle-
ment positions. The mediator is also responsible for the proper organization of the 
mediation process and contact with the parties, so it is important that such a per-
son, although he/she may be selected from the mediator’s lists, i.e. from among 
people with the desired amount of knowledge and skills regarding the conduct of 
conciliation proceedings, has systematically improved their qualifications24.

Moreover, pursuant to Art. 96g § 1 of the CAP, the mediator is obliged to 
remain impartial while conducting mediation, as well as immediately disclose cir-
cumstances that could raise doubts as to his impartiality, including, respectively, 
circumstances that justify his exclusion from participation in the proceedings in 
a given case, which are analogous for the exclusion of an employee of a public 
administration body from participation in the proceedings in the case. The cata-
logue of grounds for excluding from participation in the procedure has been spec-
ified in Art. 24 § 1 and 2 of the CAP. Additionally, the mediator’s impartiality has 
been guaranteed in Art. 96f § 3 of the CAP, as it cannot be an employee of a public 
administration body for whom the proceedings are pending. The mediator is also 
obliged to refuse to conduct mediation in the event of doubts as to its impartiality, 
and immediately notify its participants and the public administration body of this 
fact, if it is not a mediation participant.

In turn, obtaining the status of a mediator in a given case entitles one to 
access the contact details of mediation participants and their representatives, in 
particular telephone numbers, e-mail addresses, as well as to read the case files, 
make notes, copies or excerpts from them, unless a given mediation participant 
will not consent to the mediator reviewing the files within seven days from the 
date of announcement or delivery of the decision to refer the case to mediation. 
The mediator, as well as the participants of the mediation and other persons tak-
ing part in it, are obliged to keep secret all facts which they learned in connec-
tion with the mediation, unless its participants decide otherwise. On the other 
hand, settlement proposals, disclosed facts or statements that were submitted in 
the course of mediation may not be used after its completion, except for the pro-
visions contained in the mediation protocol. The mediator draws up a protocol 
from the course of mediation proceedings, which specifies: the time and place of 

24 Ibidem, pp. 62–63.



118  J. ITRICH-DRABAREK, M. JURGILEWICZ, A. MISIUK, A. ZAJĄC

mediation, names and surnames (name) and addresses (seat) of mediation partic-
ipants, name and surname and address of the mediator, arrangements made as to 
how to settle the case, such as also the signature of the mediator and mediation 
participants, and if any if its participants cannot sign it, a note of the reason of its 
absence. Mediation participants do not have to sign the protocol at the same time, 
because they can do it by circulation. Then, the mediator immediately submits the 
protocol from the course of mediation to the public administration body in order 
to include it in the case file and deliver its copy to the mediation participants25.

Pursuant to Art. 96l of the CAP, the mediator obtained the right to remu-
neration and reimbursement of expenses related to mediation, unless he agreed 
to conduct mediation without remuneration. And so the costs of remuneration 
and reimbursement of expenses related to mediation are covered by the public 
administration body, and in cases where a settlement may be concluded – the 
parties in equal parts, unless they decide otherwise. Mediation costs are covered 
immediately after its completion. On the other hand, according to the regulation 
of the Minister of the Interior and Administration of 2 June 2017 on the amount 
of remuneration and reimbursable expenses of a mediator in administrative pro-
ceedings26 in cases of cash receivables, the mediator’s remuneration is 1% of their 
value, but not less than PLN 150 and no more than PLN 2,000 for the entire 
mediation procedure. In matters relating to: concessions, permits or permissions 
for business activity; construction and architecture; spatial development; envi-
ronmental and nature protection; water management; real estate; agriculture and 
forestry; industrial property – the mediator’s remuneration for the first meeting is 
PLN 150, and for each subsequent meeting – PLN 100, not more than PLN 2,000 
in total. In cases other than those mentioned above, the mediator’s remuneration 
for conducting the mediation procedure is PLN 150 for the first meeting, and PLN 
100 for each subsequent meeting, not more than PLN 450 in total. In addition, the 
documented and necessary expenses of the mediator incurred in connection with 
the mediation to cover the costs of: travel – in the amount and under the condi-
tions set out in the provisions on the amount and conditions for determining the 
amounts due to an employee employed in a state or local government budgetary 
unit for a business trip – are also reimbursed; renting a room necessary to conduct 
a mediation meeting, in the amount not exceeding PLN 70 for one meeting; corre-
spondence, in the amount not exceeding PLN 30. However, in the event of the par-
ticipants failing to mediate, the mediator is entitled to reimbursement of incurred 
expenses in the amount not exceeding PLN 70. In the case of a mediator who is 
a taxpayer obliged to settle the tax on goods and services, the mediator’s remu-
neration is increased by the amount of tax on goods and services calculated in 
accordance with the provisions on tax on goods and services, and the amount of 

25 Ibidem, pp. 64–65.
26 Journal of Laws of 2017, item 1088, as amended.
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expenses not including the amount of tax on goods and services, in relation to 
which the mediator was entitled to reduce the amount of tax due by the amount 
of input tax on account of incurring these expenses, shall be increased by the 
amount of tax on goods and services calculated in accordance with the provisions 
on tax on goods and services.

Summing up, embedding mediation in administrative proceedings makes it 
possible to make the principle of amicable settlement of administrative matters 
more realistic. By defining the rules of mediation and the status of a mediator – 
similar to the solutions in force in the civil procedure, the legislator maintained the 
formula of the parties’ voluntary participation in the mediation procedure, as well 
as independence in shaping the content of the settlement. Such a solution not only 
enables the parties to engage in self-resolution of the conflict, but also increases 
the success of mediation in resolving the dispute that has arisen between them, 
which should be assessed positively. Nevertheless, the lack of formal and legal 
requirements regarding the qualification of a mediator in administrative proceed-
ings may constitute a weakness in the practical conduct of mediation proceedings, 
especially when it comes to complex cases.

3. THE ESSENCE OF MEDIATION IN COURT-ADMINISTRATIVE 
PROCEEDINGS

Mediation in the court-administrative proceedings is an example of mediation 
conducted before administrative courts. The regulation of this legal institution 
was embedded in the aforementioned Act of 30 August 2002, the Law on pro-
ceedings before administrative courts. And so, at the request of the complaint 
or the authority, which is submitted before the hearing is scheduled, mediation 
proceedings may be conducted, the purpose of which is to clarify and consider 
the factual and legal circumstances of the case and to adopt arrangements by the 
parties as to how to settle it within the limits of the applicable law. It may also be 
conducted despite the parties failing to request such proceedings. Court-admin-
istrative mediation may cover matters relating to complaints against: adminis-
trative decisions, acts or activities in the field of public administration regarding 
rights or obligations arising from legal provisions, acts of local government units 
and their associations, other than acts of local law in matters related to public 
administration, inaction or excessive length of proceedings, or other decisions in 
cases where the provisions of specific laws provide for judicial review, and apply 
the measures specified in these provisions. Mediation may be conducted in most 
categories of complaints, the resolution of which is within the competence of the 
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administrative court, with the exception of complaints against acts of supervision 
over the activities of local government bodies27.

The mediation process begins with the lodging of the complaint, although the 
mediation procedure may be conducted despite the lack of the parties’ request 
for mediation. The right to lodge a complaint is granted to: anyone with a legal 
interest, a prosecutor, the Ombudsman, the Ombudsman for Children and a social 
organization in the field of its statutory activity, in matters relating to the legal 
interests of other persons, if it participated in administrative proceedings, as 
well as another entity, to whom the laws grant the right to lodge a complaint. 
Depending on whose initiative the mediation procedure is carried out, a given 
party should propose arrangements. On the other hand, due to the fact that the 
legislator did not introduce any restrictions as to the form of initiating mediation, 
a request for mediation may be included: as one of the elements in the complaint, 
as a response to the complaint in the case of the authority, as well as in a sepa-
rate procedural letter, while it should meet the formal requirements applicable to 
a pleading28. The scientific literature indicates that a request for mediation should 
indicate the area of mediation, i.e. issues that should be clarified and discussed, 
but it is not absolutely binding for the court29.

The parties to mediation proceedings before administrative courts are the 
complainant and the authority, and a protocol is drawn up on its course. This 
document includes: time and place of mediation; name and surname (name) of 
the complainant, indication of the authority and their addresses; name and sur-
name and address of the mediator; arrangements made by the parties as to the 
manner of settling the matter; signature of the mediator, the complainant and the 
authority. On the basis of the findings made as part of the mediation procedure, 
the authority repeals or changes the challenged act or performs or undertakes 
another action according to the circumstances of the case within its jurisdiction 
and competence. On the other hand, if the parties fail to make arrangements as 
to the manner of settling the case, it is subject to court examination. A complaint 
may be lodged against an act issued on the basis of findings made in mediation 
proceedings to the voivodeship administrative court within thirty days from the 
date of its delivery or performance or action. The court examines such a com-
plaint together with the complaint brought in the case against the act or activity in 
which the mediation proceedings were conducted. However, if the said complaint 
is not brought or if it is dismissed, the court discontinues the proceedings in the 
case in which the mediation proceedings were conducted30.

27 M. Jurgilewicz, Mediacja…, p. 69.
28 Ibidem, p. 70.
29 See also A. Harla, Sprawy podlegające mediacji przed sądem administracyjnym, „Pale-

stra” 2005, No. 1–2, p. 25; M. Jurgilewicz, A. Dana, Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów 
prawnych, Warsaw 2015, pp. 162–163.

30 M. Jurgilewicz, Mediacja…, pp. 70–71.
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Although mediation in administrative court proceedings seems desirable, in 
practice this institution has not been used in administrative judiciary for many 
years, as evidenced by the following statistical data31, as shown in Table 1.

Table 1. Number of initiated and resolved cases in mediation proceedings conducted 
in administrative courts in 2010–2020

Years 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Number of 
initiated 

proceedings 
in cases

11 23 25 8 10 8 8 1 6 1 3

Number of 
settled cases

2 8 4 5 4 1 0 0 1 1 2

Source: Information on the activities of the administrative courts in 2020, Office of Jurisprudence 
of the Supreme Administartive Court, Warsaw 2021, p. 18.

The above data, including the number of initiated mediation proceedings in 
cases and the number of cases settled by mediation in a ten year perspective, prove 
that despite the amendment to the mediation procedure, this institution is not used 
before administrative courts as desired. The reason for such a situation may be the 
efficiency of hearing cases in the ordinary course of proceedings before admin-
istrative courts, which makes mediation unnecessary. As it follows from court 
statistics, the time of considering a given case in ordinary proceedings before 
an administrative court is from 6 to 12 months, and it is believed that mediation 
proceedings would not contribute to accelerating the proceedings32. Nevertheless, 
the dissemination of the idea of amicable settlement of cases, despite the negligi-
ble use of mediation in administrative court proceedings, seems to be desirable.

On the other hand, when it comes to a mediator in court and administrative 
proceedings, it may be a natural person who has full legal capacity and enjoys full 
public rights, in particular if he is entered on the list of permanent mediators or on 
the list of institutions and persons authorized to conduct mediation proceedings, 
conducted by the president of the regional court. In the case of mediation pro-
ceedings that are conducted despite the lack of the parties’ request in this regard, 
if the parties have not selected a mediator unanimously, then the court, when 
referring the case to mediation, appoints a mediator with appropriate knowledge 
and skills in conducting mediation in cases of a given type. Then, the head of the 
department shall immediately provide the mediator with the contact details of the 
parties and their attorneys, in particular telephone numbers and e-mail addresses, 
if available. The mediator’s duties include, in particular, maintaining impartiality 

31 Information on the activities of the administrative courts in 2020. Office of Jurisprodence 
of the Supreme Administrative Court, Warsaw 2021, p. 15.

32 Ibidem, p. 15.
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and promptly disclosing circumstances that could raise doubts as to impartiality, 
including the circumstances specified in art. 18 of the act. In addition, due to the 
fact that the mediation procedure is secret, the mediator and the parties and other 
persons participating in it are obliged to keep secret the facts that they learned in 
connection with the mediation, unless the parties agree otherwise. On the other 
hand, settlement proposals, disclosed facts or statements made in the course of 
mediation proceedings may not be used after its completion, except for the find-
ings contained in the protocol of its course33.

In addition, the mediator in court-administrative proceedings has the right 
to review the case files and receive copies or excerpts from these files, unless 
the party does not consent to the mediator’s review of the case files within one 
week from the date of publication or delivery of the decision referring the parties 
to mediation. The mediator is also entitled to remuneration and reimbursement 
of expenses related to mediation, unless he has consented to mediation without 
remuneration. The costs of remuneration and reimbursement of expenses related 
to the mediation are covered by the parties. And so, according to the ordinance 
of the Minister of the Interior and Administration of June 2, 2017 on the amount 
of remuneration and reimbursable expenses of a mediator in proceedings before 
an administrative court34: in cases where the subject of the appeal are pecuniary 
receivables, the mediator’s remuneration is 1% of the value of the subject of the 
appeal, but not less than PLN 150 and no more than PLN 2,000 for the entire 
mediation procedure. In matters relating to: concessions, permits or permissions 
for business activity; construction and architecture; spatial development; envi-
ronmental and nature protection; water management; real estate; agriculture and 
forestry; industrial property; tax liabilities; customs law – the mediator’s remu-
neration for the first meeting is PLN 150, and for each subsequent meeting – 
PLN 100, not more than PLN 2,000 in total. In cases not mentioned above, the 
mediator’s remuneration for conducting the mediation procedure is PLN 150 for 
the first meeting, and PLN 100 for each subsequent meeting, in total not more 
than PLN 450. On the other hand, the documented and necessary expenses of the 
mediator incurred in connection with the mediation to cover the costs of: travel – 
in the amount and under the conditions specified in the provisions on the amount 
and conditions for determining receivables due to an employee employed in a state 
or local government budgetary unit for a business trip are reimbursed; renting 
a room necessary to conduct a mediation meeting, in the amount not exceed-
ing PLN 70 for one meeting and correspondence, in the amount not exceeding 
PLN 30. If the parties do not participate in mediation, the mediator is entitled to 
reimbursement of the incurred expenses in the amount not exceeding PLN 70. 
In addition, the remuneration of the mediator, who is a taxpayer liable to settle 

33 M. Jurgilewicz, Mediacja…, pp. 72–73.
34 Journal of Laws of 2017, item 1087, as amended.
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the tax on goods and services, is increased by the amount of tax on goods and 
services calculated in accordance with the provisions on tax on goods and ser-
vices, and the amount of expenses not including the amount of tax on goods and 
services, compared to which the mediator was entitled to reduce the amount of 
tax due by the amount on input tax on account of incurring these expenses, shall 
be increased by the amount of tax on goods and services calculated in accordance 
with the provisions on tax on goods and services. After the mediation procedure 
is completed, the mediator draws up a report on its course and immediately deliv-
ers a copy of the report to the parties and the court before which the proceedings 
are pending35.

4. CONCLUSION

The introduction by the legislator of a regulation enabling the use of the insti-
tution of mediation both in administrative and court-administrative proceedings 
should, as a rule, be assessed positively. Such a solution makes it possible to actu-
ally make the idea of amicable settlement of matters more realistic, although suc-
cess in this area requires constant awareness of the society as to the advantages 
and essence of mediation. When assessing the applicable regulations regarding 
mediation in administrative and court-administrative proceedings, it should be 
stated that the structure of the parties’ voluntary participation in this type of pro-
cedure, as well as its low-formalization, are the advantages of this legal institu-
tion. However, the excessively liberal definition of requirements for mediators 
conducting this type of procedure may be a certain weakness of the existing 
mediation solutions. It seems that the mediator should be expected to meet cer-
tain qualifications both in administrative and court-administrative proceedings. 
Regardless of the applicable legal conditions in the discussed scope, which in fact 
have been defined in an optimal way, the success of mediation in administrative 
and court-administrative proceedings may be achieved by promoting this institu-
tion and disseminating its ideas, and at the same time building appropriate com-
munication channels between the public administration and the society.

35 M. Jurgilewicz, Mediacja…, pp. 74–75.
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Abstract

The growth in prominence of the good faith standard in contract law under different 
common law jurisdictions informs an advanced research on to what extent the juridical 
concepts characteristic of the civil law framework may impact the Anglo-American legal 
sphere. This course of development can be exemplified by the recent debate in English 
law over the acceptance of a general requirement of good faith in contract performance. 
Of particular importance is the latest explanation advanced by a part of the English 
judiciary, leading towards the recognition of an implied good faith duty in relational 
contracts. Given that the absence of an overarching duty to act in good faith is considered 
to be the factor that markedly distinguishes English law from civil legal systems, an 
enquiry into the underpinnings of such a change of position is warranted with a view to 
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providing further insights into the interdependencies between the two legal traditions. 
Confronting the evolving perception of good faith under common law with the juridical 
experience of continental private law shall contribute to reviewing from an enhanced, 
cross-jurisdictional perspective the system of value-laden general clauses and standards 
in contract law.

KEYWORDS

contract law, contractual obligations, good faith, continental legal tradition, 
common law, relational contract theory

SŁOWA KLUCZOWE

prawo umów, zobowiązania umowne, dobra wiara, kontynentalna tradycja 
prawna, common law, teoria umowy relacyjnej

1. WPROWADZENIE

Zestawienie specyfiki prawa kontynentalnego i porządków common law1 
zyskuje na znaczeniu we współczesnych badaniach porównawczych nad kierun-
kami rozwoju prawa prywatnego, w tym prawa umów2. Formułowane na tej pod-
stawie wnioski de lege ferenda opierają się w znacznej mierze na argumentach 
wywodzonych z krytycznej oceny zależności zachodzących w ramach wskazanej 

1 W najnowszym piśmiennictwie akcentuje się nieadekwatność posługiwania się jednost-
kowo pojmowaną kategorią common law ze względu na występującą obecnie wielość systemów 
wywodzących się historycznie z prawa angielskiego, stąd postulowane jest podejmowanie studiów 
komparatystycznych w obrębie tradycji common law – w ramach nowej dyscypliny określanej jako 
komparatystyka common law (zob. E. Descheemaeker, Comparative Common Law, “Revue Inter-
nationale de Droit Comparé” 2020, Vol. 72, No. 4, s. 915–948). Na temat zastrzeżeń dotyczących 
terminologii stosowanej na określenie prawa angielskiego i wywodzących się z niego porządków 
prawnych por. J. Halberda, Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym, Kraków 2020, 
s. 18–21.

2 Por. J. Eldridge, Contract Codification: Cautionary Lessons from Australia, “The Edin-
burgh Law Review” 2019, Vol. 23, No. 2, s. 204–229; F. Longchamps de Bérier, Decodification of 
Contract Law, (w:) Chen Su, F. Longchamps de Bérier, P. Grzebyk (eds.), Theory and Practice of 
Codification: The Chinese and Polish Perspectives, Beijing 2019, s. 137–148; W. Dajczak, Amery-
kańska zapowiedź „śmierci umowy” na tle tradycji romanistycznej, (w:) F. Longchamps de Bérier 
(red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, Warszawa 2017, s. 87–102; L. Siliq-
uini-Cinelli, Taking (Legal) Traditions Seriously, or Why Australian Contract Law Should Not 
Be Codified: An Unconventional Inquiry, “University of Queensland Law Journal” 2015, Vol. 34, 
No. 1, s. 99–122.
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dychotomii. W szerokim ujęciu analiza wzajemnego oddziaływania między pra-
wem kontynentalnym a common law wymaga uwzględnienia aktualnych przeja-
wów konwergencji obu podtradycji prawnych3, a także zauważanego w wymiarze 
globalnym symultanicznego korzystania z dorobku każdej z nich4. Istotny ele-
ment tak ukierunkowanych badań stanowi również próba zdefiniowania roli 
common law jako czynnika rzutującego na pogłębianie się procesu dekodyfikacji 
w obrębie kontynentalnego prawa prywatnego5.

Równocześnie wyraźnie zaznacza się jednostronny wpływ wzorców anglo-
saskich na prawo kontynentalne. Wzrastająca w warunkach globalizacji skala 
oddziaływania common law na naukę i nauczanie prawa wiąże się z ryzykiem 
marginalizacji kontynentalnej tradycji prawnej6. Z perspektywy prawa umów, 
które uznawane jest za główny przedmiot badań w dziedzinie komparatystyki 
prawniczej7, doniosłe okazują się wielopłaszczyznowe konsekwencje procesu 
angloamerykanizacji technik redagowania umów. Kluczowym rysem tej tenden-
cji jest praktyka stosowania standardowych klauzul umownych o proweniencji 
anglosaskiej – obcych skodyfikowanym systemom prawnym – i sporządzania 
rozbudowanych dokumentów umownych, będąca wyrazem dążenia do nadania 
postanowieniom stron waloru samowystarczalności i uniezależnienia kreowa-
nego stosunku prawnego od ingerencji sądowej8.

Na tym tle zwraca uwagę kierunek zachodzących paralelnie w poszcze-
gólnych jurysdykcjach common law procesów przemian, które rozpatrywane 
są jako przejaw oddziaływania dorobku kontynentalnego prawa prywatnego. 

3 Por. T. Giaro, Moment historyczny w prawoznawstwie porównawczym, (w:) A. Wudarski 
(red.), Polska komparatystyka prawnicza. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 
2016, s. 49, 56–59. Zob. też F. Longchamps de Bérier, Common law a dekodyfikacja i globaliza-
cja prawa, (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej 
tradycji prawnej, Kraków 2019, s. 27, 47; M. Novakovic (ed.), Common Law and Civil Law Today: 
Convergence and Divergence, Wilmington–Malaga 2019; L. Siliquini-Cinelli, Taking…, s. 117.

4 F. Longchamps de Bérier, Common law a dekodyfikacja i globalizacja prawa, (w:) F. Long-
champs de Bérier (red.), Dekodyfikacja…, s. 28, 48.

5 Zob. ibidem, s. 27, 36–42, 48.
6 Ibidem, s. 47. Por. w tym kontekście M. Siems, Foreign-trained Legal Scholars in the UK: 

‘Irritants’ or ‘Change Agents’?, “Legal Studies” 2021, Vol. 41, No. 3, s. 373–389.
7 Por. M. Pargendler, The Role of the State in Contract Law: The Common-Civil Law Divide, 

“The Yale Journal of International Law” 2018, Vol. 43, No. 1, s. 143–144.
8 Por. m.in. P. Machnikowski, M. Drela, J. Balcarczyk, Contract Law in Poland, Alphen 

aan den Rijn 2020, s. 42–43; L. Merrett, A. Sommerfeld, Incentives for Choice of Law and Forum 
in Commercial Contracts: Predicting the Impact of Brexit, “European Review of Private Law” 
2020, Vol. 28, No. 3, s. 640; J. Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English Law of 
Contract for the Civil Lawyer, Oxford–Portland, Oregon 2016, s. 71; M. Łolik, Współczesne prawo 
kontraktów, Warszawa 2014, s. 3–4; R. Strugała, Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, 
salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma, Warszawa 2013, s. 7 i n. Zob. też 
J. Jastrzębski, Konstrukcje prawa obcego a ustalone zwyczaje przy wykładni klauzul umownych, 
(w:) A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska (red.), Współczesne problemy prawa 
zobowiązań, Warszawa 2015, s. 246–268.
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Obserwowana tendencja obejmuje wzrost znaczenia dobrej wiary w domenie 
prawa umów9. W ramach rekonstruowania determinantów tej prawidłowości 
uwzględnia się badanie, w jakim zakresie na sposób jurydycznego ukształtowa-
nia dobrej wiary w konkretnych jurysdykcjach rzutowały założenia wywodzonej 
z prawa kontynentalnego klauzuli generalnej. Jako egzemplifikacja widocznych 
pod tym względem zależności między dorobkiem civil law i modelem właści-
wym common law może służyć zauważalna w ostatniej dekadzie zmiana podej-
ścia do kryterium dobrej wiary w prawie angielskim10. Zwrot w tym zakresie 
manifestuje się w angielskim orzecznictwie, a w konsekwencji również w dysku-
sji naukowej11. O szczególnej wadze zarysowującej się tendencji świadczy fakt, 
że w ujęciu prawnoporównawczym brak usankcjonowania ogólnej zasady dobrej 
wiary postrzegany jest jako istotny wyróżnik współczesnego angielskiego prawa 
umów na tle rozwiązań utrwalonych w kontynentalnym prawie prywatnym12.

Krytyczna ocena skali i uwarunkowań tak rozumianej interakcji wpisuje 
się w formułowane obecnie postulaty badawcze dotyczące weryfikacji stopnia 

 9 Podejmowane rozważania skupiają się na rozwiązaniach jurydycznych odpowiadających 
utrwalonej w siatce pojęciowej kontynentalnych systemów prawnych kategorii dobrej wiary 
w znaczeniu obiektywnym, rozpatrywanej jako klauzula generalna lub ogólna zasada prawa 
umów. Poza zakresem analizy pozostaje problematyka dobrej wiary w znaczeniu subiektywnym.

10 Na ten temat zob. S. Jackson, Good Faith under English Law: Evolution or Revolution?, 
“Derecho & Sociedad” 2020, No. 5, s. 34, 49, oraz literatura tam cytowana; E. McKendrick, Reply 
to Steven J Burton, ‘History and Theory of Good Faith Performance in the United States’, (w:) 
L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative Contract Law: British and American Perspectives, 
Oxford 2016, s. 223.

11 M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in English Contract Law: A Humble “3 by 4” 
Approach, (w:) P. B. Miller, J. Oberdiek (eds.), Oxford Studies in Private Law Theory: Volume I, 
Oxford 2020, s. 187; S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 34 i n.; L. Richardson, Good 
Faith and the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), 
Research Handbook on International Commercial Contracts, Cheltenham–Northampton 2020, 
s. 35 i n.

12 J. Ainslie, Good Faith and Relational Contracts: A Scots-Roman Perspective, “The Edin-
burgh Law Review” 2022, Vol. 26, No. 1, s. 29, 32; G. McMeel, Foucault’s Pendulum: Text, Con-
text and Good Faith in Contract Law, “Current Legal Problems” 2017, Vol. 70, No. 1, s. 385. Por. 
J. Cook, The Contents of Commercial Contracts: Terms Affecting Freedoms – A Response, (w:) 
P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents of Commercial Contracts: Terms Affecting Freedoms, 
Oxford–New York 2020, s. 446; J. Halberda, Estoppel…, s. 36; S. Jackson, Good Faith under En-
glish Law…, s. 34; J. Morgan, Contract Law as Regulation: Relational and Formalist Approaches, 
(w:) A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great Debates in Commercial and Corporate Law, London 
2020, s. 12; L. Richardson, Good Faith and the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) 
A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, s. 35–36, 42; M. Breskaya, Good Faith Matters? 
English Contract Law Tradition Compared to the Directions of EU Private Law, „Studia Prawa 
Prywatnego” 2018, nr 1, s. 92; M. Pargendler, The Role of the State in Contract Law…, s. 151–152; 
M. A. Hogg, The Implication of Terms-in-Fact: Good Faith, Contextualism, and Interpretation, 
“The George Washington Law Review” 2017, Vol. 85, No. 6, s. 1661–1662; J. Cartwright, Contract 
Law…, s. 64; D. Fairgrieve, Comparative Law in Practice: Contract Law in a Mid-Channel Juris-
diction, Oxford–Portland, Oregon 2016, s. 49–50.
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dostosowania ram prawnych i schematu argumentacji prawniczej wykształco-
nych odpowiednio w skodyfikowanych systemach prawnych i w porządkach 
common law do skutków procesów znamionujących obecny etap rozwoju prawa 
prywatnego, w tym tendencji dekodyfikacyjnych i wzrostu znaczenia juryspru-
dencyjnego komponentu prawa umów13.

2. ROLA DOBREJ WIARY W PRAWIE UMÓW NA TLE 
PORÓWNAWCZYM

Dobra wiara, której rozumienie kształtowało się w jurysprudencji rzymskiej 
okresu klasycznego, a następnie zostało przejęte w prawie rzymskim okresu chrze-
ścijańskiego14, stanowi istotny element kontynentalnej tradycji prawnej, czego 
wyrazem są wprowadzone w poszczególnych kodyfikacjach unormowania doty-
czące zawierania umów, ich wykładni oraz wykonania zobowiązań umownych15.

13 Por. F. Longchamps de Bérier, Decodification of Contract Law, (w:) Chen Su, F. Long-
champs de Bérier, P. Grzebyk (eds.), Theory…, s. 147; idem, Common law a dekodyfikacja 
i globalizacja prawa, (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja…, s. 49; W. Dajczak, 
Amerykańska zapowiedź „śmierci umowy” na tle tradycji romanistycznej, (w:) F. Longchamps de 
Bérier (red.), Dekodyfikacja…, s. 101–102.

14 W. Dajczak, Zobowiązania, (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo 
rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2018, s. 527–528. Zob. też P. Thomas, Wishful 
Thinking; the Role and Development of Good Faith in the Roman Law of Contracts, “Právněhisto-
rické Studie” 2021, Vol. 51, No. 3, s. 19–36; R. R. W. Brooks, Good Faith in Contractual Exchan-
ges, (w:) A. S. Gold, J. C. P. Goldberg, D. B. Kelly, E. Sherwin, H. E. Smith (eds.), The Oxford 
Handbook of the New Private Law, New York 2021, s. 497; K. Amielańczyk, W poszukiwaniu 
antycznej genezy klauzul generalnych, czyli o wartościach i wartościowaniu w prawie rzym-
skim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius” 2016, t. 63, nr 2, s. 32; 
G. McMeel, Foucault’s Pendulum…, s. 387; W. P. Yee, Protecting Parties’ Reasonable Expecta-
tions: A General Principle of Good Faith, “Oxford University Commonwealth Law Journal” 2001, 
Vol. 1, No. 2, s. 195. Dynamiczny charakter pojęcia dobrej wiary w rzymskim prawie kontraktów 
postrzegany jest w literaturze przedmiotu jako podstawa dokonywanej współcześnie konkretyza-
cji jego założeń aksjologicznych (por. W. Dajczak, Doświadczenie prawa rzymskiego a pojęcie do-
brej wiary w europejskiej dyrektywie o klauzulach niedozwolonych w umowach konsumenckich, 
„Zeszyty Prawnicze” 2001, nr 1, s. 89–91, 94, 95; zob. też na temat aktualnego znaczenia dorobku 
jurysprudencji rzymskiej w zakresie eksplikacji nakazów dobrej wiary idem, Zobowiązania, (w:) 
W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 528).

15 Por. J. Ainslie, Good Faith…, s. 30–32; J. Halberda, Estoppel…, s. 33–34; W. Dajczak, 
Zobowiązania, (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 528–529; 
M. Pargendler, The Role of the State in Contract Law…, s. 150–153; M. A. Hogg, The Implication 
of Terms-in-Fact…, s. 1662–1665; D. Fairgrieve, Comparative Law in Practice…, s. 49, 53. Zob. też 
na temat specyfiki modelu dobrej wiary w jurysdykcjach prawa kontynentalnego w zestawieniu 
z wykazującą funkcjonalne podobieństwo kompetencją sądów angielskich w zakresie wprowa-
dzania do umowy postanowień dorozumianych (implied terms) M. Raczynska, Good Faiths and 
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Z perspektywy prawa polskiego na uwagę zasługuje dorobek Kodeksu zobo-
wiązań16 ze względu na zastosowanie na szeroką skalę odwołań do wymagań 
dobrej wiary17. Kierunkowe założenia prawodawcze, które w okresie między-
wojennym determinowały kształt polskiego prawa obligacyjnego, stanowiły 
podstawę przyjęcia w Kodeksie zobowiązań, obok równolegle statuowanych 
pryncypiów, zasady uczciwości w obrocie18. Wyraz realizacji wskazanej zasady 
stanowiła sekwencja unormowań uwzględniających wprost klauzulę dobrej 
wiary. W modelu wykładni oświadczeń woli19 opartym na postulacie utrzyma-
nia kreowanych przez strony stosunków prawnych na wysokim poziomie etycz-
nym wprowadzono kryteria interpretacyjne obejmujące wymagania dobrej wiary 
i zwyczajów uczciwego obrotu20. Zastosowana w tym przypadku kategoria dobrej 
wiary w znaczeniu obiektywnym utożsamiana była z obiektywną miarą oceny 
konkretnego zachowania jako odpowiedniego albo nieodpowiedniego z punktu 
widzenia norm etycznych przyjętych w obrocie21. Tak ujmowane kryterium 
interpretacyjne dobrej wiary postrzegano jako przejaw tendencji ochrony zaufa-
nia w obrocie, a jednocześnie stanowiło ono swoiste ograniczenie głównego celu 
wykładni, który sprowadzał się do badania prawdziwej woli oświadczającego22. 
Dodatkowo klauzula dobrej wiary została uwzględniona na gruncie Kodeksu 
zobowiązań w ogólnej normie wyznaczającej sposób wykonania zobowiązania23. 
Rola tego unormowania – odwołującego się do wymagań dobrej wiary w chwili 
spełnienia świadczenia ze względu na towarzyszące okoliczności – polegała na 
uzupełnieniu zawartych w umowie postanowień odnoszących się do sposobu 
wykonania zobowiązania oraz na zabezpieczeniu każdej ze stron przed naduży-
ciem prawa przez kontrahenta w razie spełnienia świadczenia w sposób zgodny 

Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents of Commercial Contracts: Terms 
Affecting Freedoms, Oxford–New York 2020, s. 75, 78.

16 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks 
zobowiązań (Dz.U. nr 82, poz. 598, z późn. zm.); dalej: k.z.

17 Por. A. Doliwa, Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym, Warszawa 
2021, s. 2–3.

18 R. Longchamps de Bérier, Zasady kodeksu zobowiązań, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 1934, z. 1, s. 77, 85.

19 Pomieszczone w odrębnym rozdziale w ramach systematyki Kodeksu zobowiązań unor-
mowania zawierające reguły interpretacyjne przewidywały, że oświadczenie woli należy tak tłu-
maczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, dobra wiara 
i zwyczaje uczciwego obrotu (art. 107 k.z.), oraz że w umowach należy raczej badać, jaki był 
wspólny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na dosłownym znaczeniu wyrazów (art. 108 
k.z.).

20 Szerzej zob. R. Longchamps de Bérier, Zasady…, s. 85. Por. idem, Zobowiązania, Lwów 
1938, s. 7, 139–141.

21 R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania…, s. 139.
22 Szerzej zob. ibidem, s. 140. Por. S. Goldberger, Tłumaczenie oświadczeń woli według Ko-

deksu zobowiązań, „Nowa Palestra” 1937, t. 5, nr 10, s. 453–460; nr 11, s. 504–510.
23 Zgodnie z art. 189 k.z. strony winny wykonywać zobowiązania zgodnie z ich treścią, 

w sposób odpowiadający wymaganiom dobrej wiary i zwyczajom uczciwego obrotu.
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z treścią zobowiązania, ale cechujący się nadmiernym formalizmem24. Ponadto 
regulacja Kodeksu zobowiązań obejmowała liczne przepisy zakładające zastoso-
wanie modyfikującej funkcji zasad dobrej wiary25. Kluczową pozycję zajmowało 
wśród nich unormowanie dotyczące wpływu zmiany stosunków na zobowiąza-
nie sankcjonujące klauzulę rebus sic stantibus26. Wprowadzona na tej podstawie 
legitymacja sądu do określenia odmiennego niż przewidziany w umowie sposobu 
wykonania zobowiązania, oznaczenia wysokości świadczenia albo rozwiązania 
umowy opierała się na kryterium zasad dobrej wiary27. W literaturze przedmiotu 
wskazuje się na funkcjonowanie zasady dobrej wiary w znaczeniu obiektyw-
nym w obecnym stanie prawnym mimo odrzucenia na gruncie obowiązującego 
Kodeksu cywilnego28 tradycyjnej klauzuli generalnej występującej w Kodeksie 
zobowiązań29.

Szczególny status zyskała zasada dobrej wiary w prawie francuskim w wyniku 
dokonanej w 2016 r. modernizacji regulacji kodeksowej w dziedzinie umów30. 

24 Zob. R. Longchamps de Bérier, Zasady…, s. 85–86.
25 Ibidem, s. 86–88.
26 W art. 269 k.z. przewidziano możliwość modyfikacji sposobu wykonania lub wysokości 

świadczenia, a nawet rozwiązania umowy w razie zmiany stosunków, mającej charakter nad-
zwyczajnego wypadku, w następstwie czego świadczenie bądź było połączone z nadmiernymi 
trudnościami, bądź groziło dłużnikowi lub wierzycielowi nadmierną stratą, o ile po rozważeniu 
interesów obu stron sąd uznałby to za konieczne według zasad dobrej wiary. Na ten temat zob. 
W. Dajczak, Zobowiązania, (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzym-
skie…, s. 524; idem, Kodeks zobowiązań jako lekcja metody prawnoporównawczej, „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego” 2014, z. 4, s. 838; R. Longchamps de Bérier, Zasady…, s. 86–87. Podkreśla się 
nowatorski charakter art. 269 k.z. na tle ówczesnych europejskich ustawodawstw nieuznających 
klauzuli rebus sic stantibus. Szerzej zob. m.in. R. Jastrzębski, Wpływ polskiej tradycji prawnej na 
kodyfikację prawa prywatnego (1918–1939), (w:) Ł. Pisarczyk (red.), Między tradycją a nowocze-
snością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, Warszawa 2019, s. 261; T. Giaro, 
Some Prejudices about the Legal Tradition of Eastern Europe, (w:) B. Sitek, J. J. Szczerbowski, 
A. W. Bauknecht (eds.), Comparative Law in Eastern and Central Europe, Newcastle upon Tyne 
2013, s. 43–44.

27 Na ten temat zob. R. Longchamps de Bérier, Zasady…, s. 87; K. Danek, Wpływ zmiany 
stosunków na zobowiązania umowne według kodeksu zobowiązań na tle kodeksu cywilnego nie-
mieckiego i austriackiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, z. 1, s. 22.

28 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, 
z późn. zm.).

29 J. Halberda, Estoppel…, s. 35. Por. A. Doliwa, Funkcje zasad…, s. 4, 7, 8; W. Dajczak, 
Zobowiązania, (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 529.

30 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du ré-
gime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 26; loi n° 
2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0093 du 21 avril 
2018, texte n° 1. Zob. m.in.: S. Rowan, The Reform of French Contract Law: The Struggle for 
Coherency, (w:) T. T. Arvind, J. Steele (eds.), Contract Law and the Legislature: Autonomy, Expec-
tations, and the Making of Legal Doctrine, Oxford–New York 2020, s. 219–236; eadem, The New 
French Law of Contract, “International and Comparative Law Quarterly” 2017, Vol. 66, No. 4, 
s. 805–831; P. Święcicka, K. Wyrwińska, Francuska reforma kodeksu i nadzieje rekodyfikacji, 
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Uznanie dobrej wiary jako jednego z generalnych pryncypiów przyjętych w XIX w. 
i potwierdzonych przez orzecznictwo wpisywało się w podstawowe założenia 
reformy31. W konsekwencji doszło do nadania zasadzie dobrej wiary nadrzędnej 
pozycji, a tym samym do wzmocnienia kompetencji sądu w zakresie ingerencji 
w stosunki umowne32. Przewidziany pierwotnie we francuskim kodeksie cywil-
nym33 zakres stosowania wymogu dobrej wiary ograniczony do fazy wykonania 
zobowiązania umownego został rozszerzony – w ramach unormowania o charak-
terze imperatywnym usytuowanego w systematyce kodeksowej regulacji umów 
wśród przepisów wprowadzających34 – na etapy negocjowania i zawierania umów35. 

(w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji 
prawnej, Kraków 2019, s. 97–116; M. Martin, The French Law of Obligations: A Brief Story of the 
2016 Reform, (w:) A. Parise, L. van Vliet (eds.), Re- De- Co-dification?: New Insights on the Cod-
ification of Private Law, The Hague 2018, s. 31–41; M. Mekki, Reforming Contract Law: From 
Myth to Reality!, (w:) A. Parise, L. van Vliet (eds.), Re- De- Co-dification?: New Insights on the 
Codification of Private Law, The Hague 2018, s. 43–54; C. Pédamon, The New French Contract 
Law and Its Impact on Commercial Law: Good Faith, Unfair Contract Terms and Hardship, (w:) 
M. Heidemann, J. Lee (eds.), The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law 
Reform: European and Comparative Perspectives, Cham 2018, s. 99–126; B. Fauvarque-Cosson, 
The French Contract Law Reform and the Political Process, “European Review of Contract Law” 
2017, Vol. 13, No. 4, s. 337–354; G. Helleringer, The Anatomy of the New French Law of Contract, 
„European Review of Contract Law” 2017, Vol. 13, No. 4, s. 355–375; H. Muir Watt, The Reform 
of the French Civil Code at a Distance: An International and Comparative Perspective, “Europe-
an Review of Contract Law” 2017, Vol. 13, No. 4, s. 445–458; J. Cartwright, S. Whittaker (eds.), 
The Code Napoléon Rewritten: French Contract Law after the 2016 Reforms, Oxford–Portland, 
Oregon 2017. 

31 Zob. P. Święcicka, K. Wyrwińska, Francuska reforma kodeksu i nadzieje rekodyfikacji, 
(w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja…, s. 116. Por. S. Rowan, The Reform of French 
Contract Law: The Struggle for Coherency, (w:) T. T. Arvind, J. Steele (eds.), Contract Law…, 
s. 234.

32 Por. S. Rowan, The Reform of French Contract Law: The Struggle for Coherency, (w:) 
T. T. Arvind, J. Steele (eds.), Contract Law…, s. 229, 230–231.

33 Francuski kodeks cywilny z dnia 21 marca 1804 r. – Code civil; dalej: k.c. fr.
34 Zob. art. 1104 k.c. fr.
35 Por. S. Rowan, The Reform of French Contract Law: The Struggle for Coherency, (w:) 

T. T. Arvind, J. Steele (eds.), Contract Law…, s. 230; C. Pédamon, The New French Contract 
Law and Its Impact on Commercial Law: Good Faith, Unfair Contract Terms and Hardship, (w:) 
M. Heidemann, J. Lee (eds.), The Future…, s. 105, 106 i n.; D. Fairgrieve, Comparative Law in 
Practice…, s. 49, 53. Z perspektywy prawnoporównawczej zwraca się uwagę na pominięcie w for-
mule wskazanego unormowania art. 1104 k.c. fr. etapu wykładni umowy. Równocześnie akcento-
wany jest brak nawiązania do kryterium dobrej wiary wśród przepisów poświęconych wykładni 
(art. 1188–1192 k.c. fr.). Pod tym względem analizowany kierunek reformy stanowi o odmienności 
kodeksowej regulacji kryteriów interpretacyjnych w prawie francuskim i w prawie włoskim (sze-
rzej zob. A. Gentili, L’interpretazione dei contratti nella riforma del Code civil, “Persona e Mer-
cato” 2018, No. 1, s. 51–52).
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Do wyeksponowania roli dobrej wiary przyczyniło się również wprowadzenie licz-
nych przepisów szczególnych36.

Zasada dobrej wiary została przyjęta w zróżnicowanym zakresie w niektó-
rych jurysdykcjach common law37. Z perspektywy prawnoporównawczej szcze-
gólne znaczenie ma zidentyfikowanie w tej sferze oddziaływania rozwiązań 
charakterystycznych dla kontynentalnego prawa prywatnego, a także wtórnych 
zależności między poszczególnymi modelami. Obowiązek wykonania umowy 
zgodnie z wymaganiami dobrej wiary statuowany w jednolitym kodeksie handlo-
wym (Uniform Commercial Code)38 oraz w zbiorze reguł Restatement (Second) 
of Contracts39 uznawany jest obecnie za ugruntowany element amerykańskiego 
prawa umów wykorzystywany w praktyce judykacyjnej40. W ramach analiz doty-
czących genezy regulacji dobrej wiary w strukturze jednolitego kodeksu han-
dlowego – w znacznej mierze powielonej następnie w Restatement (Second) of 
Contracts41 – dostrzega się wpływ konstrukcji jurydycznej wypracowanej w pra-

36 S. Rowan, The Reform of French Contract Law: The Struggle for Coherency, (w:) 
T. T. Arvind, J. Steele (eds.), Contract Law…, s. 230.

37 Por. J. Halberda, Estoppel…, s. 41–42; S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 34, 
37; M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in English Contract Law: A Humble “3 by 4” Ap-
proach, (w:) P. B. Miller, J. Oberdiek (eds.), Oxford…, s. 194; G. McMeel, Foucault’s Pendu-
lum…, s. 385; E. McKendrick, Good Faith in the Performance of a Contract in English Law, (w:) 
L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative Contract Law: British and American Perspectives, 
Oxford 2016, s. 196.

38 American Law Institute, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 
Uniform Commercial Code: Official Draft. Text and Comments Edition, Philadelphia 1952. Zob. 
C. L. Knapp, N. M. Crystal, H. G. Prince, Rules of Contract Law: Selections from the Restatement 
(Second) of Contracts and Other Restatements, the Uniform Commercial Code, the CISG, and the 
UNIDROIT Principles, with Materials and Commentary on Electronic Contracting, Commercial, 
Employment, and Consumer Arbitration and Contract Drafting, New York 2019, s. 242 i n.

39 American Law Institute, Restatement of the Law Second: Contracts 2d, St Paul 1981. Zob. 
C. L. Knapp, N. M. Crystal, H. G. Prince, Rules of Contract Law…, s. 1 i n.

40 E. McKendrick, Good Faith in the Performance of a Contract in English Law, (w:) 
L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative…, s. 196. Szerzej na temat dobrej wiary w amery-
kańskim prawie umów zob. D. Markovits, Good Faith as Contract’s Core Value, (w:) S. Grund-
mann, M. Grochowski (eds.), European Contract Law and the Creation of Norms, Cambridge 
2021, s. 48 i n.; J. Halberda, Estoppel…, s. 41–42; H. Hunter, The Implied Obligation of Good 
Faith, (w:) M. Furmston (ed.), The Future of the Law of Contract, Abingdon, Oxon–New York 
2020, s. 8, 9–13; J. Enman-Beech, The Good Faith Challenge, “Journal of Commonwealth Law” 
2019, Vol. 1, No. 1, s. 42–43, 52 i n.; S. J. Burton, History and Theory of Good Faith Performance 
in the United States, (w:) L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative Contract Law: British 
and American Perspectives, Oxford 2016, s. 210 i n.; M. A. Hogg, The Implication of Terms-
in-Fact…, s. 1661; C. Perry, Good Faith in English and US Contract Law: Divergent Theories, 
Practical Similarities, “Business Law International” 2016, Vol. 17, No. 1, s. 28 i n.; P. MacMahon, 
Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm, “Minnesota Law Review” 2015, 
Vol. 99, No. 6, s. 2051 i n.

41 Zob. C. L. Knapp, N. M. Crystal, H. G. Prince, Problems in Contract Law: Cases and 
Materials, New York 2019, s. 492.
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wie kontynentalnym42, a jednocześnie akcentowane jest uwzględnienie prawa 
amerykańskiego jako punktu odniesienia na potrzeby sformułowania zasady 
dobrej wiary w aktach modelowych powstających w procesie ujednolicania prawa 
prywatnego43. Kwestią sporną pozostaje status dobrej wiary w prawie kanadyj-
skim44, przy czym zwraca się uwagę na – wykazującą podobieństwo do rozwią-
zania przyjętego w prawie amerykańskim45 – linię orzeczniczą kanadyjskiego 
Sądu Najwyższego zakładającą usankcjonowanie ogólnej zasady dobrej wiary 
w wykonaniu umów46. Zarysowany kierunek rozwoju prawa umów rozpatrywany 
jest jako wyraz oddziaływania wzorców civil law na kanadyjskie common law47. 

42 W tym kontekście przedmiot rozważań podejmowanych w piśmiennictwie stanowi stopień 
oddziaływania wzorców prawa niemieckiego na koncepcję amerykańskiego jednolitego kodeksu 
handlowego (zob. J. P. Schmidt, Good Faith and Fair Dealing, (w:) N. Jansen, R. Zimmermann 
(eds.), Commentaries on European Contract Laws, New York 2018, s. 118; M. Pargendler, The Role 
of the State in Contract Law…, s. 151).

43 Zob. J. P. Schmidt, Good Faith and Fair Dealing, (w:) N. Jansen, R. Zimmermann (eds.), 
Commentaries…, s. 105–106, 118. Por. M. Pargendler, The Role of the State in Contract Law…, 
s. 150, 151.

44 J. Halberda, Estoppel…, s. 42.
45 Ibidem. Por. S. Waddams, Good Faith and the Supreme Court of Canada, (w:) M. Furm-

ston (ed.), The Future of the Law of Contract, Abingdon, Oxon–New York 2020, s. 37.
46 Kluczową role odgrywa w tym zakresie orzeczenie w sprawie Bhasin v. Hrynew [2014] 

SCC 71, [2014] 3 SCR 494, w którym wymóg wykonania umowy zgodnie z dobrą wiarą formalnie 
uznano za „zasadę organizującą” prawa umów. Szerzej na ten temat zob. D. Bertolini, Toward 
a Framework to Define the Outer Boundaries of Good Faith in Contractual Performance, “Alber-
ta Law Review” 2021, Vol. 58, No. 3, s. 573–620; M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in En-
glish Contract Law: A Humble “3 by 4” Approach, (w:) P. B. Miller, J. Oberdiek (eds.), Oxford…, 
s. 194, 203; J. Halberda, Estoppel…, 42; H. Hunter, The Implied Obligation of Good Faith, (w:) 
M. Furmston (ed.), The Future…, s. 14–15; J. M. Paterson, Good Faith, Cooperation and a Rea-
sonable Expectation of Disclosure in Contract Performance, (w:) E. Bant, J. M. Paterson (eds.), 
Misleading Silence, Oxford–New York 2020, s. 141 i n.; M. Raczynska, Good Faiths and Contract 
Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 68–69, 73–74; S. Waddams, Good 
Faith and the Supreme Court of Canada, (w:) M. Furmston (ed.), The Future…, s. 28–47; H. Mac-
Queen, S. O’Byrne, The Principle of Good Faith in Contractual Performance: A Scottish-Ca-
nadian Comparison, “The Edinburgh Law Review” 2019, Vol. 23, No. 3, s. 301–331; A. Swan, 
J. Adamski, The Development of an Obligation to Perform in Good Faith, (w:) P. Daly (ed.), Apex 
Courts and the Common Law, Toronto 2019, s. 301–341; C. D. L. Hunt, Good Faith Performance 
in Canadian Contract Law, “The Cambridge Law Journal” 2015, Vol. 74, No. 1, s. 4–7. Na temat 
argumentów krytycznych zob. por. C. Valcke, Bhasin v Hrynew: Why a General Duty of Good 
Faith Would Be out of Place in English Canadian Contract Law, “Journal of Commonwealth Law” 
2019, Vol. 1, No. 1, s. 65–82. W najnowszym orzecznictwie najczęściej stosowane doktryny dobrej 
wiary zostały poddane analizie w rozstrzygnięciach w sprawach CM Callow v. Zollinger [2018] 
ONCA 896 oraz Wastech Services Ltd. v. Greater Vancouver Sewerage and Drainage District 
[2021] SCC 7 (na ten temat zob. szerzej D. Bertolini, Toward a Framework…, s. 575 i n.; S. Wadd-
ams, Good Faith and the Supreme Court of Canada, (w:) M. Furmston (ed.), The Future…, s. 43).

47 Wskazuje się w tym zakresie na odwołanie się przez kanadyjski Sąd Najwyższy do kon-
strukcji dobrej wiary utrwalonej w kodeksie cywilnym Quebecu (Code civil du Québec, CQLR 
c CCQ-1991). Na ten temat zob. D. Bertolini, Toward a Framework…, s. 577, 588; R. Jukier, From 
La Beauce to Le Bayou: A Transsystemic Voyage, “Journal of Civil Law Studies” 2019, Vol. 12, 



 ZALEŻNOŚCI MIĘDZY DOROBKIEM... 135

Na gruncie australijskiego prawa umów akceptacja zasady dobrej wiary stanowi 
przedmiot dyskusji, odnotowuje się niejednolitość stanowisk w judykaturze48. 
Zauważalna jest tendencja prowadząca do uznania dobrej wiary, jednak dotych-
czasowe stopniowe przemiany stanu prawnego nie dają podstaw do stwierdzenia 
obowiązywania w tym zakresie zasady porównywalnej do rozwiązania przyję-
tego w kanadyjskim prawie umów49. Równocześnie, z zastrzeżeniem utrzymują-
cych się kontrowersji, w ujęciu porównawczym prawo australijskie zaliczane jest 
do porządków prawnych uznających zasadę dobrej wiary50.

Brak akceptacji dla ogólnej zasady dobrej wiary wskazywany jest jako cecha 
charakterystyczna angielskiego prawa umów51. Podkreśla się, że powyższe podej-
ście stanowi czynnik przesądzający o szczególnym walorze angielskiego prawa 
umów z punktu widzenia wyboru prawa w transgranicznych stosunkach han-
dlowych, za czym mają przemawiać względy przewidywalności rozstrzygnięć 
i pewności prawa oraz dominujący zobiektywizowany model badania postano-
wień umownych sformułowanych przez strony52. Istotną rolę odgrywa w tym 

No 1, s. 30; eadem, Good Faith in Contract: A Judicial Dialogue between Common Law Canada 
and Québec, “Journal of Commonwealth Law” 2019, Vol. 1, No. 1, s. 83–117; N. Reynolds, Two 
Views of the Cathedral: Civilian Approaches, Reasonable Expectations, and the Puzzle of Good 
Faith’s Past and Future, “Queen’s Law Journal” 2019, No. 2, s. 392 i n.; C. Valcke, Bhasin v Hry-
new…, s. 66. Por. J. Halberda, Estoppel…, s. 21.

48 Zob. J. Halberda, Estoppel…, s. 42; S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 34; 
J. M. Paterson, Good Faith, Cooperation and a Reasonable Expectation of Disclosure in Contract 
Performance, (w:) E. Bant, J. M. Paterson (eds.), Misleading…, s. 140; M. Raczynska, Good Faiths 
and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 69.

49 J. Viven-Wilksch, Good Faith in Contracts: Australia at the Crossroads, “Journal of Com-
monwealth Law” 2019, Vol. 1, No. 1, s. 274, 276, 286, 316.

50 M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in English Contract Law: A Humble “3 by 4” 
Approach, (w:) P. B. Miller, J. Oberdiek (eds.), Oxford…, s. 194, 203. Jako uzasadnienie przy-
taczana jest argumentacja zaprezentowana w orzeczeniu w sprawie Paciocco v. Australia and 
New Zealand Banking Group Ltd. [2015] FCAFC 50, w którym dobrą wiarę uznano za standard 
normatywny i cechę australijskiego prawa umów odnoszącą się do wykonania umowy oraz do jej 
wykładni i dorozumianej treści. Por. L. Siliquini-Cinelli, Reflections on the Pactum in the Public 
and Private Spheres, (w:) L. Siliquini-Cinelli, A. Hutchison (eds.), The Constitutional Dimension 
of Contract Law: A Comparative Perspective, Cham 2017, s. 311. Jako rys współczesnego au-
stralijskiego prawa umów wskazuje się ponadto dopuszczalność zawarcia umowy o prowadzenie 
negocjacji w dobrej wierze (zob. J. Halberda, Estoppel…, s. 42).

51 Por. J. Ainslie, Good Faith…, s. 32; J. Halberda, Estoppel…, s. 36. Zob. też G. McMeel, 
Foucault’s Pendulum…, s. 366, 374, 386; J. Cartwright, Contract Law…, s. 64, 67.

52 J. Ainslie, Good Faith…, s. 32; L. Merrett, A. Sommerfeld, Incentives for Choice…, 
s. 639–640. Por. R. Calnan, Controlling Contractual Interpretation, (w:) P. S. Davies, M. Raczyns-
ka (eds.), Contents of Commercial Contracts: Terms Affecting Freedoms, Oxford–New York 2020, 
s. 61; M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in English Contract Law: A Humble “3 by 4” Ap-
proach, (w:) P. B. Miller, J. Oberdiek (eds.), Oxford…, s. 193; S. Jackson, Good Faith under English 
Law…, s. 34–35; J. Morgan, Contract Law as Regulation: Relational and Formalist Approaches, 
(w:) A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great…, s. 12, 14, 17–18; L. Richardson, Good Faith and the 
Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, 
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zakresie również podporządkowanie angielskiego prawa umów tradycyjnie 
respektowanemu paradygmatowi indywidualizmu i jednostkowo postrzeganego 
interesu każdej ze stron53. W rozwoju historycznym angielskiego prawa umów 
została odrzucona podjęta w XVIII w. w orzecznictwie próba wprowadzenia 
zasady dobrej wiary mającej znajdować zastosowanie do ogółu umów54. Niemniej 
poszczególne rozwiązania wykształcone w prawie angielskim, w tym doktryna 
dorozumianych postanowień umownych oraz niektóre zasady wykładni umów, 
rozpatrywane są jako funkcjonalne odpowiedniki dobrej wiary55. Dostrzega się 
również pewne podobieństwo między dotychczasowym modelem przyjętym 
w prawie angielskim – przewidującym korzystanie z wyizolowanych rozwiązań 
służących zapewnieniu uczciwości56 – a założeniami zbioru Zasad Europejskiego 
Prawa Umów57 dotyczącymi stosowania dobrej wiary w przypadkach niesprawie-
dliwości kontraktowej58. W ramach badań porównawczych brane są pod uwagę 
uwarunkowania odmienności kierunków rozwoju prawa angielskiego i prawa 

s. 36, 43, 55–56; S. Rowan, The Reform of French Contract Law: The Struggle for Coherency, 
(w:) T. T. Arvind, J. Steele (eds.), Contract Law…, s. 234; P. S. Davies, The Basis of Contractual 
Duties of Good Faith, “Journal of Commonwealth Law” 2019, Vol. 1, No. 1, s. 5–7; S. Ferreri, 
L. A. DiMatteo, Terminology Matters: Dangers of Superficial Transplantation, “Boston Univer-
sity International Law Journal” 2019, Vol. 37, No. 1, s. 40; G. McMeel, Foucault’s Pendulum…, 
s. 373–374; W. Jarosiński, Wpływ stosowania normy pretorskiej na treść zobowiązań w prawie 
polskim i angielskim, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 1, s. 46. Na temat uwag kry-
tycznych formułowanych w związku z dyktowanym powyższymi względami zwrotem angielskiej 
judykatury w kierunku formalizmu zob. C. Mitchell, The Common Law of Contract: Essential or 
Expendable?, (w:) A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great Debates in Commercial and Corporate Law, 
London 2020, s. 23, 31 i n., 41.

53 Por. M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska 
(eds.), Contents…, s. 65–67, 88. Zob. też J. Ainslie, Good Faith…, s. 32; P. S. Davies, Exclud-
ing Good Faith and Restricting Discretion, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents of 
Commercial Contracts: Terms Affecting Freedoms, Oxford–New York 2020, s. 89; J. Morgan, 
Contract Law as Regulation: Relational and Formalist Approaches, (w:) A. Johnston, L. Talbot 
(eds.), Great…, s. 11–12.

54 M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in English Contract Law: A Humble “3 by 4” Ap-
proach, (w:) P. B. Miller, J. Oberdiek (eds.), Oxford…, s. 187; L. Richardson, Good Faith and the 
Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, 
s. 36; G. McMeel, Foucault’s Pendulum…, s. 389–390; C. Perry, Good Faith…, s. 31; W. Jarosiński, 
Wpływ…, s. 37.

55 J. Halberda, Estoppel…, s. 9, 15, 38. Zob. też J. Ainslie, Good Faith…, s. 33; H. Hunter, 
The Implied Obligation of Good Faith, (w:) M. Furmston (ed.), The Future…, s. 27; S. Jackson, 
Good Faith under English Law…, s. 35; M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms, (w:) 
P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 66, 78, 88; C. Perry, Good Faith…, s. 31–32, 
38–39; J. Cartwright, Contract Law…, s. 65.

56 J. Halberda, Estoppel…, s. 38. Por. M. A. Hogg, The Implication of Terms-in-Fact…, 
s. 1661–1662.

57 O. Lando, H. Beale (eds.), Principles of European Contract Law: Parts I and II Combined 
and Revised, The Hague–London–Boston 2000.

58 R. Zimmermann, The Significance of the Principles of European Contract Law, “Europe-
an Review of Private Law” 2020, Vol. 28, No. 3, s. 494.
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amerykańskiego w zakresie jurydycznego ujęcia dobrej wiary. Jako przyczyna 
niewypracowania ogólnej doktryny wykonania zobowiązań zgodnie z wymo-
giem dobrej wiary w prawie angielskim wskazywany jest brak odpowiednika 
funkcjonujących w prawie amerykańskim aktów prawa modelowego (jednolitego 
kodeksu handlowego i Restatement (Second) of Contracts), którym przypisuje się 
szczególną rolę w formułowaniu ogólnych reguł i zasad znajdujących zastosowa-
nie w orzecznictwie59. Wpływ stanowiska ugruntowanego w prawie angielskim 
widoczny jest w prawie szkockim, w którym nie przyjęto wprost ogólnej zasady 
dobrej wiary, niemniej nie kwestionuje się jej doniosłości60.

3. TENDENCJE W ZAKRESIE STOSOWANIA KRYTERIUM 
DOBREJ WIARY W ANGIELSKIM PRAWIE UMÓW

Obecny etap rozwoju angielskiego prawa umów wiąże się ze wzrostem roli 
umownych klauzul nawiązujących do kryterium dobrej wiary w praktyce kon-
traktowej, a równolegle zaznacza się zwiększenie liczby spraw sądowych wyma-
gających konfrontacji judykatury z koncepcją dobrej wiary61. Z jednej strony 
zauważalna jest tendencja do uznawania przez sądy przewidzianych w umowach 
wyraźnych postanowień dotyczących wykonania umowy lub prowadzenia nego-
cjacji zgodnie z wymogami dobrej wiary, natomiast z drugiej strony na znaczeniu 
zyskuje rozwiązanie umożliwiające sądom wprowadzenie do umowy dorozumia-
nej klauzuli dobrej wiary w ramach mechanizmu implied terms62. 

Jednym z czynników wpływających na stopniową zmianę podejścia do kate-
gorii dobrej wiary w angielskim prawie umów jest akceptacja w orzecznictwie 

59 Zob. E. McKendrick, Reply to Steven J Burton, ‘History and Theory of Good Faith Perfor-
mance in the United States’, (w:) L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative…, s. 223.

60 Zob. J. Ainslie, Good Faith…, s. 29, 42 i n.; J. Halberda, Estoppel…, s. 38. Por. M. Raczyns-
ka, Good Faiths and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 69; 
M. A. Hogg, The Implication of Terms-in-Fact…, s. 1662–1663.

61 Por. S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 35, 49; M. Raczynska, Good Faiths 
and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 66–67. Zob. też 
P. S. Davies, Excluding Good Faith and Restricting Discretion, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska 
(eds.), Contents…, s. 90–92; C. Mitchell, The Common Law of Contract: Essential or Expendable?, 
(w:) A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great Debates…, s. 40; G. McMeel, Foucault’s Pendulum…, 
s. 395, 397.

62 Por. M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska 
(eds.), Contents…, s. 65–67. Równocześnie zwraca się uwagę na specyfikę umów transgranicz-
nych poddanych prawu angielskiemu oraz doniosłość przyjęcia wprost przez strony klauzuli 
dotyczącej obowiązku zgodności z wymaganiami dobrej wiary (zob. J. Cook, The Contents of 
Commercial Contracts: Terms Affecting Freedoms – A Response, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska 
(eds.), Contents…, s. 448).
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koncepcji umowy relacyjnej63. Należy wskazać, że powstała na gruncie prawa 
amerykańskiego relacyjna teoria umowy64, zakładająca elastyczne określanie 
skutków prawnych umowy z uwzględnieniem jej realnego kontekstu w sposób 
wykraczający poza ramy formalnego modelu ustalania odpowiedzialności kon-
traktowej na podstawie wyraźnych oświadczeń stron65, przenika do angielskiego 
prawa umów i rzutuje w istotnym stopniu na zakwestionowanie jego tradycyjnych 
zasad odwołujących się do formalizmu i indywidualizmu, jako nieprzystających 
do realiów procesu kontraktowania66.

Zintensyfikowaną dyskusję na temat ewentualności uznania ogólnej zasady 
dobrej wiary w prawie angielskim zapoczątkowało rozstrzygnięcie w sprawie 
Yam Seng Pte Ltd v. International Trade Corp Ltd67, w którym posłużono się 
– występującym już wcześniej w orzecznictwie68 – pojęciem umowy relacyj-
nej69. W orzeczeniu przyjęto zasadność wprowadzenia dorozumianego obo-
wiązku wynikającego z wymagań dobrej wiary w długoterminowych umowach 
zakładających kooperację między stronami, opartych na wzajemnym zaufa-

63 S. Jackson, Good Faith under English Law…, 34, 37, 49; M. A. Hogg, The Implication of 
Terms-in-Fact…, s. 1675 i n. Zob. też J. Ainslie, Good Faith…, s. 30, 35, 38–42.

64 Szerzej zob. D. Campbell (ed.), The Relational Theory of Contract: Selected Works of Ian 
Macneil, London 2001; D. Campbell, L. Mulcahy, S. Wheeler (eds.), Changing Concepts of Con-
tract: Essays in Honour of Ian Macneil, Basingstoke 2013; D. Campbell (ed.), Stewart Macaulay: 
Selected Works, Cham 2020.

65 Szerzej zob. J. Ainslie, Good Faith…, s. 35 i n.; Z. X. Tan, Disrupting Doctrine? Revis-
iting the Doctrinal Impact of Relational Contract Theory, “Legal Studies” 2019, Vol. 39, No. 1, 
s. 99 i n.; W. Dajczak, Amerykańska zapowiedź „śmierci umowy” na tle tradycji romanistycznej, 
(w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja…, s. 90 i n.; S. Wheeler, Visions of Contract, 
“Journal of Law and Society” 2017, Vol. 44, No. S1, s. S82 i n.; S. Galletti, Contract Interpretation 
and Relational Contract Theory: A Comparison between Common Law and Civil Law Approach-
es, “The Comparative and International Law Journal of Southern Africa” 2014, Vol. 47, No. 2, 
s. 248–275. Zob. też na temat analogii między założeniami teorii umowy relacyjnej i kierunkiem 
rozwoju rzymskiego prawa umów J. Ainslie, Good Faith…, s. 42 i n., 49; P. Thomas, Wishful Thin-
king…, s. 23–24, 25–26.

66 J. Morgan, Contract Law as Regulation: Relational and Formalist Approaches, (w:) 
A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great…, s. 12, 15; C. Mitchell, The Common Law of Contract: Essen-
tial or Expendable?, (w:) A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great Debates…, s. 22. Zob. też Z. Gounari, 
Developing a Relational Law of Contracts: Striking a Balance between Abstraction and Contextu-
alism, “Legal Studies” 2021, Vol. 41, No. 2, s. 177–193.

67 Yam Seng Pte Ltd v. International Trade Corp Ltd [2013] EWHC 111 (QB).
68 Zob. Z. X. Tan, Disrupting Doctrine?..., s. 98.
69 J. Ainslie, Good Faith…, s. 38–39; S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 37; 

J. Morgan, Contract Law as Regulation: Relational and Formalist Approaches, (w:) A. Johnston, 
L. Talbot (eds.), Great…, s. 14 i n.; L. Richardson, Good Faith and the Duty to Co-operate in 
Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, s. 36–43; K. Vitasek, 
J. K. Winn, T. E. Nickel, The Vested Way: A Model of Formal Relational Contracts, “University of 
the Pacific Law Review” 2020, Vol. 52, No. 1, s. 126; G. McMeel, Foucault’s Pendulum…, s. 394; 
C. Perry, Good Faith…, s. 35.
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niu i oczekiwaniu lojalności70. Postulowany w analizowanym rozstrzygnięciu 
kierunek nie został w pełni zaaprobowany w angielskiej judykaturze, jednak 
w licznych późniejszych orzeczeniach zawarto odwołania do kategorii umowy 
relacyjnej i dorozumianego obowiązku działania zgodnie z wymogiem dobrej 
wiary na etapie wykonywania zobowiązania71. W ostatnich latach linia zaryso-
wana w sprawie Yam Seng znalazła odzwierciedlenie w orzeczeniu w sprawie 
Bates v. Post Office Ltd, No. 372, w którym zawarto niewyczerpujące zestawie-
nie cech (wskaźników) stanowiących podstawę zaliczenia umowy do kategorii 
umów relacyjnych73. W najnowszym orzecznictwie przykład rozstrzygnięcia 
zakładającego wprowadzenie dorozumianej klauzuli dobrej wiary w umo-
wach zakwalifikowanych jako relacyjne stanowi orzeczenie w sprawie Essex 
County Council v. UBB Waste (Essex) Ltd74. Wyeksponowano w nim obiek-
tywny charakter testu zgodności działania strony umowy z wymogiem dobrej 
wiary z jednoczesnym uznaniem za rozstrzygającą oceny zachowania strony 
jako akceptowalnego w obrocie handlowym z punktu widzenia osoby rozsąd-
nej i uczciwej75. Zgłaszane nadal w judykaturze wątpliwości i zastrzeżenia 
odnośnie do stosowania na szerszą skalę kryterium dobrej wiary76 uzasadniają 
powstrzymywanie się od antycypowania radykalnej zmiany w angielskim 
prawie umów, niemniej wskazana tendencja pozostaje przedmiotem analiz77. 
Równolegle w literaturze przedmiotu przytaczane są argumenty polemiczne 
w stosunku do zarysowanej wyżej linii orzeczniczej, akcentujące funkcjonal-

70 Por. S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 37; L. Richardson, Good Faith and 
the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, 
s. 36–38; G. McMeel, Foucault’s Pendulum…, s. 394–395.

71 S. Jakson, Good Faith under English Law…, s. 37–38. Zob. też M. Raczynska, Good Faiths 
and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 81; L. Richardson, Good 
Faith and the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), 
Research…, s. 36–37, 43; C. Perry, Good Faith…, s. 35.

72 Bates v. Post Office Ltd, No. 3 [2019] EWHC 606 (QB).
73 Por. J. Ainslie, Good Faith…, s. 30, 39–41; S. Jackson, Good Faith under English Law…, 

s. 38–39, 45; K. Vitasek, J. K. Winn, T. E. Nickel, The Vested Way…, s. 127–128. Zob. też R. Cal-
nan, Controlling Contractual Interpretation, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, 
s. 60; M. Chen-Wishart, V. Dixon, Good Faith in English Contract Law: A Humble “3 by 4” 
Approach, (w:) P. B. Miller, J. Oberdiek (eds.), Oxford…, s. 219–222; J. Cook, The Contents of 
Commercial Contracts: Terms Affecting Freedoms – A Response, (w:) P. S. Davies, M. Raczyns-
ka (eds.), Contents…, s. 447; M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, 
M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 83.

74 Essex County Council v. UBB Waste (Essex) Ltd. [2020] EWHC 1581 (TCC).
75 Por. S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 44.
76 Por. ibidem, s. 48. Zob. też M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms, (w:) 

P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 81 i n., 88.
77 Por. S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 48–49; L. Richardson, Good Faith and 

the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, 
s. 43; J. Cartwright, Contract Law…, s. 67; D. Fairgrieve, Comparative Law in Practice…, s. 52.
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ność dotychczasowych rozwiązań i ich wpływ na potencjalne kierunki rozwoju 
angielskiego prawa umów78.

Na potrzeby badań prawnoporównawczych wskazane jest uwzględnienie 
najnowszego dorobku angielskiego orzecznictwa w zakresie definiowania tre-
ści dorozumianego obowiązku wykonania umowy zgodnie z dobrą wiarą. Poza 
wyeksponowaniem uzależnienia zakresu powyższego obowiązku od kontekstu 
jako jego główny element prezentowany jest wymóg uczciwości79. Podkreśla 
się, że kategoria dobrej wiary obejmuje przestrzeganie ogólnie akceptowanych 
standardów obrotu handlowego oraz poszanowanie porozumienia osiągniętego 
przez strony, do którego odnosi się również wymóg lojalności80. Postulowane 
jest ponadto utożsamianie tak rozumianej dobrej wiary z obowiązkiem racjo-
nalnego działania zgodnego z kryteriami uczciwego obrotu z jednoczesnym 
uwzględnieniem interesów obu stron oraz postanowień umowy i jej celów, pod-
legających ustaleniu w sposób obiektywny81. Sumaryczne ujęcie obowiązku 
dobrej wiary na tle dotychczasowego orzecznictwa zostało przedstawione 
w rozstrzygnięciu w sprawie Brooke Homes (Bicester) Ltd v. Portfolio Property 
Partners Ltd & Ors82, w którym usystematyzowano cztery elementy składowe 
brane pod uwagę w razie braku odmiennych wskazań wynikających z treści 
umowy83.

78 Zob. M. Raczynska, Good Faiths and Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska 
(eds.), Contents…, s. 88.

79 L. Richardson, Good Faith and the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) 
A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, s. 41. Por. J. M. Paterson, Good Faith, Cooperation 
and a Reasonable Expectation of Disclosure in Contract Performance, (w:) E. Bant, J. M. Pater-
son (eds.), Misleading…, s. 142, 150; M. A. Hogg, The Implication of Terms-in-Fact…, s. 1675; 
E. McKendrick, Good Faith in the Performance of a Contract in English Law, (w:) L. A. DiMatteo, 
M. Hogg (eds.), Comparative…, s. 203.

80 L. Richardson, Good Faith and the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) 
A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, s. 41–42. Por. M. A. Hogg, The Implication of Terms-
in-Fact…, s. 1674–1675.

81 L. Richardson, Good Faith and the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) 
A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, s. 41, oraz orzecznictwo tam cytowane.

82 Brooke Homes (Bicester) Ltd v. Portfolio Property Partners Ltd & Ors [2021] EWHC 
3015 (Ch).

83 W zestawieniu wyznaczającym zakres obowiązku dobrej wiary zawarto: wymóg uczciwe-
go działania (z uwzględnieniem oceny według wzorca osoby rozsądnej i uczciwej), przestrzeganie 
standardów uczciwego obrotu handlowego, poszanowanie wspólnego celu stron lub celu umowy 
oraz zgodność działania z uzasadnionymi oczekiwaniami stron (ibidem).
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4. UWARUNKOWANIA WZROSTU ZNACZENIA DOBREJ 
WIARY W ANGIELSKIM PRAWIE UMÓW NA TLE PRAWA 

KONTYNENTALNEGO I WYBRANYCH JURYSDYKCJI  
COMMON LAW

Z perspektywy studium zależności między rozwiązaniami charakterystycz-
nymi dla kręgu civil law i modelem anglosaskim na uwagę zasługuje spostrze-
żenie dotyczące wzrastającego wpływu kontynentalnej myśli prawniczej na 
nadanie rozwojowi angielskiego prawa umów kierunku odmiennego niż przyjęty 
w przypadku prawa amerykańskiego, przy czym zaznacza się, że konsekwen-
cje tego rodzaju oddziaływania miałyby sprowadzać się do ujęcia dobrej wiary 
jako zewnętrznego standardu prawnego narzucanego kontraktującym stronom84. 
Akcentowana na tym tle różnica w porównaniu z techniką zastosowaną w orze-
czeniu w sprawie Yam Seng wynika z założenia, że obowiązek wywodzony 
z kryterium dobrej wiary w ramach konstrukcji dorozumianych postanowień 
umownych odpowiada cechom doktryny służącej urzeczywistnieniu zamiaru 
stron85. Podkreśla się równocześnie, że argumentacja sformułowana w przytoczo-
nym rozstrzygnięciu opierała się zarówno na wzorcach zawartych w amerykań-
skim jednolitym kodeksie handlowym i Restatement (Second) of Contracts, jak 
i na wybranych rozwiązaniach wypracowanych w procesie europeizacji prawa 
umów86. Wśród rozbieżności między podejściem właściwym prawu kontynen-
talnemu i modelem przyjętym w prawie amerykańskim, które mają uzasadniać 
wniosek, że kierunek rozwoju prawa angielskiego odpowiada raczej wariantowi 
doktryny dobrej wiary stosowanemu w Stanach Zjednoczonych, wymieniany jest 

84 Por. E. McKendrick, Reply to Steven J Burton, ‘History and Theory of Good Faith Perfor-
mance in the United States’, (w:) L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative…, s. 223. Zob. też 
J. Ainslie, Good Faith…, s. 42; L. Richardson, Good Faith and the Duty to Co-operate in Long-
term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), Research…, s. 41.

85 E. McKendrick, Reply to Steven J Burton, ‘History and Theory of Good Faith Performance 
in the United States’, (w:) L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative…, s. 223. Por. J. Ainslie, 
Good Faith…, s. 42; S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 34; L. Richardson, Good 
Faith and the Duty to Co-operate in Long-term Contracts, (w:) A. Hutchison, F. Myburgh (eds.), 
Research…, s. 41. Na temat oceny doktryny dobrej wiary przyjętej w amerykańskim jednolitym 
kodeksie handlowym i Restatement (Second) of Contracts w kontekście dokonywanego w lite-
raturze przedmiotu zestawienia dwóch odmiennych modeli służących wyjaśnieniu istoty dobrej 
wiary – standardu „racjonalności opartej na konsensie” (sprowadzającego rolę dobrej wiary do 
urzeczywistnienia uzgodnień dokonanych przez strony w ramach zawartej umowy) oraz wariantu 
„moralności kontraktowej” (w którym kryterium dobrej wiary obejmuje normy wywodzone spoza 
zgodnych ustaleń kontrahentów) – zob. R. R. W. Brooks, Good Faith in Contractual Exchanges, 
(w:) A. S. Gold, J. C. P. Goldberg, D. B. Kelly, E. Sherwin, H. E. Smith (eds.), The Oxford Hand-
book…, s. 503. 

86 E. McKendrick, Reply to Steven J Burton, ‘History and Theory of Good Faith Performance 
in the United States’, (w:) L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative…, s. 223.
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również zróżnicowany status przypisywany normom prawnym przewidującym 
wymóg dobrej wiary. Cechująca systemy civil law niedopuszczalność wyłącze-
nia czy ograniczenia wolą kontraktujących stron normatywnego wymogu działa-
nia zgodnie z dobrą wiarą przeciwstawiana jest dyspozytywnemu charakterowi 
reguły dotyczącej obowiązku dobrej wiary w prawie amerykańskim87. Należy 
zarazem zwrócić uwagę na omawiane w najnowszej literaturze przedmiotu 
szczególne konsekwencje wywodzenia przez sądy angielskie obowiązków dobrej 
wiary z koncepcji umowy relacyjnej, wypracowanej na gruncie prawa amerykań-
skiego. Podkreśla się, że takie rozwiązanie – pozwalające w pewnym zakresie 
na przełamanie historycznie uwarunkowanych zastrzeżeń dotyczących usankcjo-
nowania w prawie angielskim ogólnej zasady dobrej wiary w dziedzinie umów 
– zakłada metodologię odmienną od podejścia właściwego jurysdykcjom konty-
nentalnym88.

W piśmiennictwie została zgłoszona ponadto teza, w myśl której czynni-
kiem rzutującym na zmianę stanowiska sądów angielskich odnośnie do kategorii 
dobrej wiary było wzajemne oddziaływanie na siebie przedstawicieli środowiska 
prawniczego reprezentujących odpowiednio common law i civil law na forum 
arbitrażu międzynarodowego89. Weryfikację tej tezy i dalszą pogłębioną analizę 
natury wskazanego oddziaływania można uznać za ważki postulat badawczy, 
szczególnie wobec odnotowywanego współcześnie wzrostu wagi arbitrażu w sto-
sunkach umownych w ramach szerszej tendencji związanej z upowszechnianiem 
się prywatnych modeli regulacji praktyki kontraktowej90.

Nie bez znaczenia jest również wpływ wywierany na prawo angielskie przez 
kierunek rozwoju innych jurysdykcji common law, uznających obecnie zasadę 
dobrej wiary91. Istotna okazuje się pod tym względem ocena stopnia, w jakim 
przebieg ewolucji w zakresie akceptacji dobrej wiary w analizowanych wyżej 
porządkach prawnych zdeterminowany został wzorcami kontynentalnego prawa 
prywatnego. Jeden z równolegle rozważanych aspektów takiej korelacji dotyczy 

87 Por. S. J. Burton, Reply to Ewan McKendrick, ‘Good Faith in the Performance of a Con-
tract in English Law’, (w:) L. A. DiMatteo, M. Hogg (eds.), Comparative Contract Law: British 
and American Perspectives, Oxford 2016, s. 221.

88 J. Ainslie, Good Faith…, s. 42.
89 S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 34, 49.
90 Szerzej na ten temat zob. C. Mitchell, The Common Law of Contract: Essential or Ex-

pendable?, (w:) A. Johnston, L. Talbot (eds.), Great Debates…, s. 26, 35. Por. T. Giaro, The Law 
of Contract Viewed from the Historical Context of the Civil Law Tradition, (w:) P. Grzebyk, 
E. Rott-Pietrzyk, Chen Su (eds.), Sino-Polish Perspectives on the Theory and Practice of Con-
tract Law, Warsaw 2020, s. 33; R. Brownsword, R. A. J. van Gestel, H.-W. Micklitz, Introduc-
tion – Contract and Regulation: Changing Paradigms, (w:) R. Brownsword, R. A. J. van Gestel, 
H.-W. Micklitz (eds.), Contract and Regulation: A Handbook on New Methods of Law Making in 
Private Law, Cheltenham–Northampton 2017, s. 1–35.

91 Por. S. Jackson, Good Faith under English Law…, s. 37; M. Raczynska, Good Faiths and 
Contract Terms, (w:) P. S. Davies, M. Raczynska (eds.), Contents…, s. 67, 87; S. Waddams, Good 
Faith and the Supreme Court of Canada, (w:) M. Furmston (ed.), The Future…, s. 21, 46.
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osłabienia indywidualistycznego paradygmatu prawa umów na rzecz koncepcji 
uwzględniającej wymiar relacyjny umowy92.

5. ZAKOŃCZENIE

Przegląd obecnych tendencji w zakresie stosowania kryterium dobrej wiary 
w dziedzinie umów zobowiązaniowych stanowi odzwierciedlenie złożoności 
wzajemnych powiązań między kontynentalnym prawem prywatnym i common 
law, a jednocześnie unaocznia dynamikę rozwoju prawa umów w poszczegól-
nych jurysdykcjach. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej sprzyja nie tylko 
dokonaniu rekapitulacji dotychczasowych studiów mających za przedmiot status 
dobrej wiary w znaczeniu obiektywnym w ramach dogmatyki prawa prywat-
nego, ale również ich dowartościowaniu ze względu na wyznaczony specyfiką 
prawa anglosaskiego kontekst, w jakim dokonywana jest bieżąca weryfikacja jej 
podstawowych założeń.

Rozpatrywane na tle właściwego systemom civil law doświadczenia praw-
niczego odmienności dotyczące rozwoju koncepcji dobrej wiary w wybranych 
jurysdykcjach common law ujawniają wymierny, a zarazem zróżnicowany wpływ 
wzorców prawa kontynentalnego. Na szczególną uwagę zasługuje bieżący kieru-
nek przemian zarysowujący się na tej płaszczyźnie w prawie angielskim. Mimo 
braku podstaw do stwierdzenia pełnej recepcji kryterium dobrej wiary w angiel-
skim prawie umów pod wpływem i według wzorców civil law zidentyfikowanie 
przejawów takiego oddziaływania prawa kontynentalnego, w powiązaniu z rów-
nolegle obserwowanymi przejawami podobnych wpływów w szeroko postrzega-
nym common law, może przedstawiać istotny walor jako argument w dyskusji 
naukowej dotyczącej założeń aksjologicznych i struktury prawa zobowiązań 
umownych.

W wymiarze prawnoporównawczym93 w sposób szczególny wnioski pły-
nące z krytycznej analizy koncepcji dobrej wiary w prawie angielskim stano-
wią potencjalny punkt odniesienia w ramach bieżących rozważań nad sposobem 
ukształtowania systemu klauzul generalnych w prawie polskim – zarówno na 
tle obowiązującej regulacji Kodeksu cywilnego94, jak i w kontekście projektu 

92 Por. D. Bertolini, Toward a Framework…, s. 577.
93 Za miarodajny wyznacznik standardu prowadzenia badań prawnoporównawczych w tej 

dziedzinie można uznać erudycyjne zastosowanie metody komparatystycznej na etapie redago-
wania projektu Kodeksu zobowiązań (por. W. Dajczak, Kodeks zobowiązań…, s. 830–835, 837).

94 Na ten temat w najnowszym piśmiennictwie zob. m.in. A. Doliwa, Funkcje zasad…, s. 29 
i n., oraz literatura tam cytowana. 
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nowego kodeksu, w którego zrewidowanej wersji postuluje się ograniczenie 
zakresu zastosowania klauzul odwołujących się do słuszności95.

Ponadto oparta na rzetelnym studium uwarunkowań i dalszego rozwoju tej 
tendencji konfrontacja z kształtującym się dorobkiem prawa angielskiego może 
wpływać na ocenę kierunku sfinalizowanych już inicjatyw modernizacji dotych-
czasowych regulacji prywatnoprawnych w systemach prawa kontynentalnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem analizowanej wyżej reformy francuskiego prawa 
umów96. W tym kontekście należy brać pod uwagę szczególną rolę przypisywaną 
francuskiej judykaturze w zakresie prospektywnego zdefiniowania sposobu sto-
sowania kategorii dobrej wiary na gruncie nowych unormowań kodeksowych97. 
Rozwiązania wprowadzone w wyniku reformy francuskiego prawa umów 
uwzględniane są również jako materiał referencyjny w ramach podejmowanej 
współcześnie analizy ewentualnego wpływu dobrej wiary na proces rekodyfika-
cji włoskiego prawa prywatnego98.

Dodatkowo odniesienia do nakreślonego kierunku rozwoju angielskiego prawa 
umów mogą stanowić uzupełnienie podjętych w polskiej literaturze przedmiotu 
badań porównawczych dotyczących założeń relacyjnej teorii umowy z perspek-
tywy prawa amerykańskiego i kontynentalnych systemów prawa skodyfikowanego. 
Na tej podstawie do obiegu naukowego zostały wprowadzone postulaty zmiany 
systemowej w prawie zobowiązań umownych polegającej na przyjęciu modelu ela-
stycznego i dynamicznego określania skutków prawnych umowy99. Zasadne jest 
skonfrontowanie przedstawionej w tym zakresie argumentacji z wnioskami wyni-
kającymi z analizy tendencji w angielskim prawie umów.

95 Por. P. Machnikowski, (w:) P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Księga I. Część ogól-
na. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przyjęty w 2015 r. z objaśnieniami opraco-
wanymi przez członków zespołu problemowego KKPC, Warszawa 2017, s. 85.

96 Na temat prawnoporównawczych analiz podejmowanych w tym zakresie zob. S. Rowan, 
The Reform of French Contract Law: The Struggle for Coherency, (w:) T. T. Arvind, J. Steele 
(eds.), Contract Law…, s. 234; D. Fairgrieve, Comparative Law in Practice…, s. 49–58.

97 S. Rowan, The Reform of French Contract Law: The Struggle for Coherency, (w:) 
T. T. Arvind, J. Steele (eds.), Contract Law…, s. 234–235.

98 Zob. G. Vettori, Dal “diritto mite” alla legge? Anche no, „Questione Giustizia” 2020, No. 1, 
s. 78–79.

99 F. Longchamps de Bérier, Decodification of Contract Law, (w:) Chen Su, F. Longchamps 
de Bérier, P. Grzebyk (eds.), Theory…, s. 146–147; W. Dajczak, Amerykańska zapowiedź „śmierci 
umowy” na tle tradycji romanistycznej, (w:) F. Longchamps de Bérier (red.), Dekodyfikacja…, 
s. 100–101.
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LEGAL INSTRUMENTS TO SUPPORT LOCAL FOOD 
SYSTEMS: CONCLUSIONS DE LEGE FERENDA1

Abstract

Local food systems (LFS) is not a legal term, although it is used in EU documents, and 
legal instruments supporting their development can be indicated in EU, and national legal 
orders. Based on the analysis and comparison of these instruments, extracted from Italian, 
French, Polish, American, and EU legislation, this study aims to formulate proposals for 
possible and beneficial solutions to be introduced into national and EU legislation, aimed 
at supporting LFS. The proposal includes the introduction at the EU level, along with 
the local food labelling system, of the LFS definition supporting small farmers who run 
agricultural production with the use of environmentally friendly, sustainable methods. In 
the field of food law, it is necessary to articulate the LFS requirements more clearly so 
that they are better understood by farmers. In national legislation, the instruments to be 
implemented involve the possibility for the farmer to carry out the activity of processing 
and selling his products directly to consumers and local retailers as part of his privileged 
agricultural status, at the same time obliging municipalities to create farmers’ markets, 
and supporting agriculture in the urban and peri-urban areas. Other necessary instruments 
include the requirement to offer local products in gastronomy by public institutions, 
hotels, restaurants and agritourism, and implementation of appropriate solutions in the 
public procurement law encouraging local food supplies.

1 This work was supported by the National Science Centre in Poland under Grant 
No. 2016/21/D/HS5/03906.



152 ANNA KAPAŁA

KEYWORDS

local food systems, short food supply chains, direct sales, farmers’ markets, EU 
legislation, food labelling, hygiene requirements

SŁOWA KLUCZOWE

lokalne systemy żywnościowe, krótkie łańcuchy dostaw żywności, sprzedaż 
bezpośrednia, rynki rolne, prawodawstwo UE, etykietowanie żywności, wymogi 
higieniczne

1. INTRODUCTION

Local food systems (LFS) is not a legal term, although they are used in EU 
documents which define them as “systems where the production, processing, 
trade, and consumption of food take place in a relatively small geographical 
area”2. In the Farm to Fork Strategy, the European Commission declared that 
“with a view to enhance resilience of regional and local food systems (…), in 
order to create shorter supply chains [it] will support reducing dependence on 
long-haul transportation (…)”3. The EC also acknowledged that “even as societies 
become more urbanised, [people] want to feel closer to their food; they want food 
that is fresh, less processed and sustainably sourced. And the calls for shorter 
supply chains have intensified during the current outbreak [of pandemic]”4.

So far, the EU has legally recognized “short supply chains” by defining them 
under the rural policy in Art. 2 (1) (m) Regulation 1305/20135. Short supply chain 

2 European Commission Staff Working Document on various aspects of short food supply 
chains accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and 
the Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme COM (2013) 866 fi-
nal, p. 5; European Commission Report from the Commission to the European Parliament and the 
Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme’ COM (2013) 866, p. 4; 
M.-L. Augère-Granier, European Parliament Briefing. Short food supply chains and local food 
systems in the EU, European Parliamentary Research Service, 2016.

3 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system, Brussels, 
20.5.2020, COM(2020) 381 final, p. 5.

4 Ibidem, p. 4.
5 Regulation (EU) 1305/2013 of the European Parliament and the Council on support for 

rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and re-
pealing Council Regulation (EC) 1698/2005 [2013], OJ, L 347/487.
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“means a supply chain involving a limited number of economic operators, com-
mitted to co-operation, local economic development, and close geographical and 
social relations between producers, processors and consumers”. This definition is 
supplemented by Art. 11 (1) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 
807/2014, stating that “support for the establishment and development of short 
supply chains, as referred to in Article 35(2)(d) of Regulation (EU) No. 1305/2013, 
shall cover only supply chains involving no more than one intermediary between 
farmer and consumer”6. The EU definition of short supply chains, therefore, 
includes the criterion of social and geographical proximity and a maximum of 
one intermediary between the consumer and the producer. It has been noted in 
the literature that the two concepts, of local food systems and short supply chains, 
“obviously overlap”7. The characteristic feature of LFS is “the distribution of 
products through short food supply chains”8, or in other words, that they are based 
on short supply chains9. 

However, there are several terminological ambiguities related to the term 
“geographical proximity”. Also the concept of “local markets” is not explained, 
although regulation 1305/2013 under Priority 3 provides for support for “the 
promotion of local markets and short supply circuits”. According to Regulation 
(EU) No. 807/2014, Art. 11 (2) the definition of local markets will be defined 
by the Member States in their rural development programmes as “a kilometric 
radius from the farm of origin of the product, within which the activities of pro-
cessing and sale to the final consumer have to take place”, or they will set out 
“a convincing alternative definition”. Although various sources confirm that the 
term denotes a relatively small geographical area, there is no consensus as to its 
range from the place of production, which may be 20–100 km10. However, in the 
Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas 
2014–2020, the EU expressed a limit of 75 km radius between the local market 
and the farm11.

 6 Commission Delegated Regulation (EU) No. 807/2014 of 11 March 2014 supplementing 
Regulation (EU) No. 1305/2013 of the European Parliament and the Council on support for rural 
development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and introduc-
ing transitional provisions, OJ L 227.

 7 F. Santini, S. Gomez y Paloma (eds.) , Short food supply chains and local food systems in the 
EU. A state of play of their socio-economic characteristics, Report of the European Commission, 
Joint Research Centre, 2013, p. 13.

 8 R. Matysik-Pejas, J. Cieślik, A. Borecka, E. Sowula-Skrzyńska, Lokalne systemy żywno-
ściowe i ich znaczenie dla obszarów wiejskich, “Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów 
Rolnictwa i Agrobiznesu” 2017, Vol. 19, issue 5, pp. 143–148.

 9 J. Gołębiewski, Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej, Warszawa 
2019, p. 27; C. Blouin, J.F. Lemay, K. Ashraf, J. Imai, L. Konforti, Local food systems and public 
policy: A review of the literature, Ottawa 2009.

10 European Commission Report from the Commission to the European Parliament and the 
Council on the case for a local farming…, p. 4.

11 OJ C 204, 1.7.2014, see para 2.4 “Definitions”, point 60.
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The problem, consequently, also concerns the understanding of the terms 
“local food” and “local farming” that are associated with the concepts of local food 
systems. “Local farming” appears in Art. 55 of Regulation (EU) No. 1151/2012 
in the context of the introduction of a new labelling scheme for local farming 
and direct sales12. In the EU documents, local farming is described as agriculture 
aimed at supplying consumers in a nearby area13. Typically, it is distinguished 
by specific characteristics, such as: “artisan – instead of industrialised produc-
tion methods; use of traditional recipes and production techniques; and sales 
locally with fewer intermediaries; such ‘local’ farming is often linked to direct 
sales; these are the simplest food supply systems: products go straight from pro-
ducers to consumers”14. Direct sales mean short food supply chains without an 
intermediary15. Whereas the notion of “local food”, according to EU Parliament 
researcher, is “subjective and depends on the context of the local area: the density 
of population, accessibility, and urban or rural character; the term ‘local’ can also 
refer to the closeness of the relationship between producers and consumers, based 
on mutual trust and cooperation16. “Local” is often defined in terms of distance 
between the point of production and the point of sale. It can also be understood in 
relation to a recognised geographical area such as a county or a national park17. It 
is also worth adding that the EU food law does not use the term “short food supply 
chains” (SFSC). However, it refers to the activities being key forms of SFSC, such 
as direct supply, and marginal, localised and restricted activity18.

Taking into account the aforementioned EU definitions and views expressed 
in the EU documents, it can be assumed that the local food system consists of the 
following elements: production, including processing of local food through local 
agriculture, its distribution in short supply chains, and its consumption that takes 
place in a relatively small geographical area, understood as the distance from the 
farmer to the consumer. 

12 Regulation (EU) No. 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 No-
vember 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, OJ, L 343/1.

13 European Commission Staff Working Document on various aspects of short food supply 
chains…, p. 8.

14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 5.
16 M.-L. Augère-Granier, op. cit., p. 3.
17 Ibidem.
18 See Regulation (EC) 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 

2004 on the hygiene of foodstuffs [2004] OJ L 139/1, Article 1 (2) lit. c) and Regulation (EC) 
853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific 
hygiene rules for food of animal origin [2004] OJ L 139/55, Art. 44 regulation 1169/2011. See more 
on the subject A. Kapała, Food safety requirements for short supply chains in the legislation of 
the European Union, selected EU Member States and the USA, a comparative study, “European 
Food and Feed Law Review” 2021, No. 4, pp. 286–295; A. Kapała, P. Lattanzi, Mandatory food 
information in case of short food supply chains and local food systems in EU and US legislation, 
a comparative study, “Przegląd Prawa Rolnego” 2021, No. 1, pp. 217–236.
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LFS and SFSC have been the subject of numerous studies worldwide, but 
mainly in the field of rural sociology and the rural economy19. In the literature, 
there is no broader analysis of legal instruments of local food systems or attempts 
to formulate their legal concept including different aspects of this phenomenon. 
Currently, the need to develop LFS is a social phenomenon, increasingly desired 
by both consumers and producers, in opposition to globalisation, standardisation, 
and industrialisation of food production. Awareness of the negative effects of the 
industrial model of production and consumption, and the increasing demand for 
food in the growing world population cause the need to seek alternative and sus-
tainable models, among which particular importance is assigned to local food 
systems. 

The choice of the subject has many reasons, both theoretical and practical, 
as LFS and SFSC are related to economic, social, and environmental benefits20. 
They represent an alternative to the global system21 that distorts the balance of 
power in the food supply chain and brings negative effects to the environment, 
rural landscape, soil condition, biodiversity, quality and product safety, profita-
bility and the future of small farms22. LFS are deemed to be able to contribute to 
improving standards of safety, quality and taste of food (less processed, fresher, 
with more nutrients), environmental protection (reduction in fuel consumption and 
emissions from transport, less packaging), biodiversity, support of territorial and 
economic systems, to maintain social ties and unique culture of the countryside23.

When it comes to economic and social opportunities, farmers receive the 
full price paid for the product, without sharing it with any kind of intermediary 
that would charge the final price of the product. Consumers, on the other hand, 
have both the opportunity to buy at a lower price and to meet the producers, 

19 See L. Enthoven, G. Van den Broeck, Local food systems: Reviewing two decades of re-
search, “Agricultural Systems” 2021, Vol. 193, 103226 and the literature cited there.

20 Described in more detail in the Opinion of the Committee of the Regions on “Local food 
systems” (outlook opinion) [2011] (2011/C 104/01) OJ C 104/1, as well as in F. Santini, S. Gomez y 
Paloma (eds.), op. cit., p. 27.

21 C. Certomà, Being locally global: Power-geometries in post-global space, Draft version 
of the presentation for the Conference “Challenging Globalisation”, Royal Holloway University of 
London, 2–4 September 2009; F. Galli, G. Brunori (eds.), Short food supply chains as drivers of 
sustainable development: Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 
project “FOODLINKS” (GA No. 265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi, 2013; F. Santini, 
S. Gomez y Paloma (eds.), op. cit., p. 34.

22 See e.g. G. Brunori, Pandemie e sistemi agro-alimentari nel rapporto tra locale e globale: 
Nuove sfide e nuovi dilemmi, (in:) E. Cristiani, E. Sirsi, G. Strambi, (eds.), Regole delle produzioni 
locali e mercato globale, III Giornata sulla sicurezza alimentare, Pisa 2010, p. 15.

23 E. Sirsi, Regole e implicazioni giuridiche della produzione e del consumo di cibo locale, 
(in:) Studi in onore di Luigi Costato, Vol. 3, Napoli 2014, p. 500. See also G. Lipovetski, Una 
felicità paradossale. Sulla società dell’iperconsumo, Milano 2007; I. Canfora, Is the short food 
supply chain an efficient solution for sustainability in food market?, “Agriculture and Agricultural 
Science Procedia” 2016, Vol. 8, p. 402.
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rediscovering in this way “a human connection with producers that could be con-
sidered also as quality assurance”24. The possibility of access to good, fresh, typ-
ical, and fairly cheaper food in rural areas attracts tourists, which has a positive 
effect on rural areas, agritourism, and gastronomic tourism. Therefore, SFSC and 
LFS can help revitalise European farms and maintain the profitability of small 
and medium-sized farms25.

Having said all this, it seems clear that LFS is a significant phenomenon that 
deserves to be examined not only in economic and sociological terms but also 
in legal ones26. As pointed out by the Committee of the Regions: “in the plural 
model, the local food system is a key issue that has so far not been sufficiently 
addressed and that should be supported in a professional, structural, innovative 
way”27. Nevertheless, the EU, although in its many documents has recognised the 
social, economic, and environmental benefits of short food supply chains (SFSC) 
and LSF, has never provided the legal framework for LFS, its definition nor its 
labelling scheme. Therefore, the initiative to provide the legal instruments for the 
implementation and development of LFS and SFSC has been left to the Member 
States. As a consequence, as the European Parliament researcher noted, there 
is a great diversity within and between countries in terms of defining LFS and 
SFSC, “which can result in a lack of comparability”28.

Detailed research into the instruments for LFS development, implemented in 
the UE29 and the selected EU countries, i.e. Poland30, France31, Italy32, and also in 
the United States33 (as a platform to compare and draw possible conclusions for the 
EU or the Member States) was reported in the previous articles. The instruments 

24 Euractiv, Special Report of 19–27 Dec. 2018, “Short food supply chains in Europe’s South”, 
p. 8, https://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/special-report/EURACTIV-Special-Re-
port-Short-food-supply-chains-in-Europe%E2%80%99s-south.pdf (accessed 27.06.2021).

25 Ibidem, p. 11. More on socio-economic importance of local farming and direct sales see 
European Commission Report from the Commission to the European Parliament and the Council 
on the case for a local farming…

26 E. Sirsi, op. cit., p. 500.
27 Committee of the Regions Opinion on Local food systems (outlook opinion)…
28 M.-L. Augère-Granier, op. cit., p. 2.
29 A. Kapała, EU legal instruments supporting short food supply chains and local food sys-

tems, “Revista General de Derecho Europeo” 2020, No. 52, https://www.iustel.com/v2/revistas/
detalle_revista.asp?numero=52&id=13 (accessed 7.12.2021). 

30 A. Kapała, Agricultural retail trade regulation as a legal instrument to support local food 
systems, “European Food and Feed Law Review” 2020, Vol. 15, issue 3, pp. 231–236.

31 A. Kapała, Legal instruments to support short food supply chains and local food systems in 
France, “Laws” 2022, Vol. 11, issue 2, pp. 1–14.

32 A. Kapała, Legal instruments to support local food systems in Italian law, “EU Agrarian 
Law” 2020, Vol. 9, issue 1, pp. 5–11; A. Kapała, Sprzedaż wina w ramach lokalnych systemów 
żywnościowych na przykładzie prawa włoskiego, “Przegląd Prawa Rolnego” 2019, Vol. 25, No. 2, 
pp. 203–214.

33 A. Kapała, Legal instruments to support local food systems in US law, “Comparative Law 
Review” 2020, Vol. 26, pp. 9–50.
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identified in the studies include encouraging farmers to take up direct sales under 
civil, commercial, tax, food, and hygiene law, creating and supporting various 
forms of SFSC, as well as implementing brands and labels that distinguish local 
food on the market. Some of these instruments are set up at the national level, but 
most of them are a result of bottom-up initiatives undertaken by local communi-
ties (farmers, consumers, businesses) in cooperation with local authorities, often 
to fill gaps in national or EU law. Due to the limited size of this article, a detailed 
analysis of these instruments will not be carried out here, as it has already been 
done. Based on a comparison of the identified legal instruments, this study aims 
to formulate a proposal of possible and beneficial solutions to be introduced into 
the national and EU legal system, aimed at supporting LFS.

The research hypothesis is a statement about the need to improve and harmo-
nize legal instruments at the EU level to support LFS, including the introduction 
of local food systems definition and local food labelling system to help producers 
in placing their products on the local market and consumers to identify them and 
to make informed choices. It involves also the need to improve and harmonize 
these instruments at the national level, to enable farmers to participate in various 
forms of short supply chains.

2. LFS IN THE CONTEXT OF CURRENT CHALLENGES 
IN TERMS OF FOOD SECURITY, AND SUSTAINABILITY

Achieving food security34 and elimination of hunger is a top priority for Food 
and Agriculture Organization35 and United Nations36. The EU, already in the 
Treaty of Rome in Art. 39 established the goal of ensuring food security, which 

34 See the World Conference on Nutrition organised by the FAO and the WHO, held in Rome 
on 19–21 November 2014: the final document reaffirms the right of all to have access to safe, suf-
ficient, and nutritious food, consistent with the right to adequate food and the fundamental right of 
all to be free from hunger. A recent definition of food security can be found in the European Parlia-
ment Resolution of 19 December 2012. See more in L. Russo, Food sovereignty and food security, 
“Rivista di Diritto Agrario” 2019, No. 4, pp. 729–735; M. Alabrese, Il regime della food security 
nel commercio agricolo internazionale. Dall’Havana Charter al processo di riforma dell’Accordo 
agricolo WTO, Torino 2018; A. Jannarelli, Il diritto agrario del nuovo millennio tra food safety, 
food security e sustainable agriculture, “Rivista di Diritto Agrario” 2018, Vol. 1, p. 511.

35 www.fao.org/hunger/ (accessed 7.12.2021).
36 See The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member 

States in 2015, that determines 17 Sustainable Development Goals. Goals related to food security 
are: Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable 
agriculture; Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns; Goal 15: Protect, 
restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 
desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.
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was repeated unchanged in Art. 39 TFEU37. Intensive agricultural production 
in the EU in the conditions of progressive trade liberalisation and the develop-
ment of long food supply chains led to overproduction of food and many negative 
effects for the environment, biodiversity, and food safety38. Therefore, the EU in 
the Farm to Fork Strategy aims to accelerate the transition to a sustainable food 
system. Such systems should ensure multiple aims, such as food security, nutri-
tion and public health, making sure that everyone has access to sufficient, safe, 
nutritious, sustainable food, preserve the affordability of food while generating 
fairer economic returns, and at the same time to have a neutral or positive envi-
ronmental impact39.

The literature points out that in the context of ensuring the physical avail-
ability of food in the EU, understood in terms of maintaining local production, 
the development and promotion of local food supplies seem to be particularly 
important40. Production and sale of food under LFS may also contribute to the 
mitigation of the conflict between the first two elements of food security, i.e. 
physical and economic availability, and those focusing on health adequacy. This 
conflict is due to the difficulties in reconciling practices aimed at intensifying 
food production with actions protecting the natural environment and ensuring 
high-quality products41.

Donkers argues that food sovereignty42 is an answer to the challenges related 
to food security and the right to food43. He states that “regions or nations should 
have the right to food, the right to food production and the right to protect their 
borders against undesirable imports”. Under food sovereignty, local food systems 
that are shaped by small farmers and family farms, extensive animal husbandry 
and sustainable food production, distribution and consumption, are taken as a pri-

37 Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326.
38 J. Michalczyk, Bezpieczeństwo żywnościowe z perspektywy państw Unii Europejskiej, 

“Ekonomia Międzynarodowa” 2019, Vol. 25, p. 22. About the global adverse effect of the current 
food systems see FAO, https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf (accessed 15.01.2022).

39 European Commission, Communication A Farm to Fork Strategy…, p. 4.
40 J. Michalczyk, op. cit., p. 24.
41 Ibidem, p. 29.
42 “Food sovereignty” has its roots in the II International Conference of La Via Campesina 

held in Tlaxcala, Mexico, in 1996. Its definition is provided by the International Nyeleni Forum 
for Food Sovereignty which was held in 2007 in Mali. It is also referred to in Art. 15, paras 4 and 
5 of the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural 
Areas.

43 The right to food is addressed by Art. 11 of International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, 19 December 1966, 993, United Nations. See more on the subject L. Costato, 
Diritto al cibo, “Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile”, aggiornamento XI 2018, p. 165 
et seqq; Idem, Il “Dio mercato” e l’agricoltura, “Rivista di Diritto Agrario” 2018, Vol. 1, p. 71 
et seqq.
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ority44. When farmers are growing products to be sold on the other side of the 
world instead to their local communities, this setup creates an unsustainable sys-
tem for both the grower and consumer, and may threaten food security45. Indeed, 
some states, especially those most affected by the contraction of their autonomy 
decision with regard to the food system, have introduced the right to food or food 
sovereignty in their constitutions46.

The EC recognized that the current outbreak of the COVID-19 pandemic has 
intensified the calls for shorter supply chains and for building a sustainable and 
resilient food system “that functions in all circumstances, and is capable of ensur-
ing access to a sufficient supply of affordable food for citizens”47. In the context 
of the resilience of food systems to crises, Gioia in her research stated that during 
the lock-down caused by COVID-19, the search for “territoriality” and local prod-
ucts became a central element of spending by Italians who opted for typical local 
products, preferably from the SFSC and small farms48.

A sustainable food system lies at the heart of the United Nations’ Sustainable 
Development Goals (SDGs)49, as well as is in the centre of the EU Farm to Fork 
Strategy50. No single definition of Sustainable Agricultural and Food Systems 
(SAFS) exists in the scientific literature nor is there a consensus as to which cri-
teria should be used to judge whether a food system is sustainable51. Generally, 
a SAFS must produce a quality product and be economically viable, ecologically 

44 H. Donkers, Sustainable food security: A paradigm for local and regional food systems, 
“International Journal of Humanities and Social Science” 2014, Vol. 4, issue 12, p. 95

45 E. Folk, Local food and global food security, “The Ecologist”, 19 August 2020.
46 For example, Ecuador, Venezuela, Mali, Bolivia, Senegal, and Egypt have incorporated the 

concept of food sovereignty into either their reformed constitutions or food security sectoral pol-
icies. See more on the subject S. Beauregard, R. Gottlieb, Food policy for people: Incorporating 
food sovereignty principles into state governance. Case studies of Venezuela, Mali, Ecuador, and 
Bolivia, 2009, https://www.oxy.edu/sites/default/files/assets/UEP/Comps/2009/Beauregard%20
Food %20Policy%20for%20People.pdf (accessed 7.12.2021).

47 European Commission, Communication A Farm to Fork Strategy…, p. 2.
48 M. Gioia, Abitudini alimentari e filiere resilienti nel lockdown da Covid-19, “Rivista di 

Diritto Agroalimentare”, 2021, No. 1, p. 81.
49 According to FAO “A sustainable food system (SFS) is a food system that delivers food 

security and nutrition for all in such a way that the economic, social, and environmental bases to 
generate food security and nutrition for future generations are not compromised. This means that: 
it is profitable throughout (economic sustainability); it has broad-based benefits for society (social 
sustainability); and it has a positive or neutral impact on the natural environment (environmental 
sustainability)”. FAO, Sustainable food systems concept and framework, https://www.fao.org/3/
ca2079en/CA2079EN.pdf (accessed 7.12.2021).

50 According to FAO “[to] realize the SDGs the global food system needs to be reshaped to be 
more productive, more inclusive of poor and marginalized populations, environmentally sustain-
able and resilient, and able to deliver healthy and nutritious diets to all”. Ibidem.

51 C. Peano, P. Migliorini, F. Sottile, A methodology for the sustainability assessment of agri-
food systems: An application to the Slow Food Presidia project, “Ecology and Society” 2014, 
Vol. 19, issue 4, p. 24. 
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feasible, socially just, and culturally acceptable52. In the Farm to Fork Strategy 
the EC declared that by the end of 2023 it would make a legislative proposal for 
a framework for a sustainable food system53. 

However, it can be said that the LFS, in which local and seasonal products 
are sold close to the place of production, can be a response to the objectives 
expressed by the EC in terms of reducing the carbon footprint associated with 
transport, reducing greenhouse gas emissions related to storage, and packaging 
of food products, more often used in long supply chains than in short ones. In 
the Joint Research Centre research, the authors analysed different studies regard-
ing the issue of whether the SFSC are sustainable. They concluded that SFSC, 
to have a minimum negative impact on the environment, “should include all of 
the following general characteristics: be local, seasonal, and use ecologically 
sound production methods; these terms (…) could be used as the basis for quali-
tative environmental indicators but need further definition”54. According to Folk, 
a more sustainable supply chain could be created by “building a food system that 
supports local producers”55.

Donkers points out that a local and regional food system focused on small-
scale local and regional resources is the best way to achieve the paradigm of 
sustainable food security. In LFS, “agriculture and food are re-coupled with the 
social and environmental system”56. Some authors argue that food democracy and 
food sovereignty play an important role in achieving a sustainable agri-food sys-
tem57 that “equitably balances concerns for environmental soundness, economic 
viability, and social justice among all sectors of society”58. In a food democracy, 
society can participate in its food systems and decide how they develop59.

Taking into account the challenges in the field of food security and envi-
ronment, in order for LFSs to play the significant positive role to which they 
are predisposed, it would be necessary to define their legal definition. There-
fore, the first conclusion is that the LFS should be defined by EU law as systems 
primarily involving small farmers, not using industrial production methods, but 

52 T. Christensen, S. B. Olsen, A. Dubgaard, N. Kaergård, Organic farming and multi-criteria 
decisions: An economic survey, (in:) Producing and reproducing farming systems: New models of 
organisation for sustainable food systems of tomorrow. 10th European IFSA Symposium. Interna-
tional Farming Systems Association – Europe Group, Vienna, Austria, 2012, http://ifsa.boku.ac.at/
cms/fileadmin/Proceeding2012/IFSA2012_WS6.1_Christensen.pdf (accessed 7.12.2021).

53 European Commission, Communication A Farm to Fork Strategy…, p. 8.
54 F. Santini, S. Gomez y Paloma (eds.), op. cit., pp. 34–35.
55 E. Folk, op. cit.
56 H. Donkers, op. cit., p. 10.
57 L. Petetin, Food democracy in food systems, (in:) P.B. Thompson, D.M. Kaplan (eds.), 

Encyclopedia of food and agricultural ethics, Berlin 2016, 2nd ed., p. 1123.
58 P. Allen, D. Van Dusen, L. Lundy, S.R. Gliessman, Integrating social, environmental, and 

economic issues in sustainable agriculture, “American Journal of Alternative Agriculture” 1991, 
Vol. 6, issue 1, pp. 34–39.

59 L. Petetin, op. cit., p. 1123.
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environmentally friendly. Such criteria are already implemented as a bottom-up 
initiative for regional and local product brands, for example, “connection with 
the region, tradition, environmental friendliness, uniqueness, quality, coopera-
tion” as in the case of “Barycz Valley” mark60 or “the product recipe inspired by 
local history, natural and cultural heritage, produced on an ecological, integrated 
or extensive farm, using a non-mass production method, and from natural raw 
materials from a given region, excluding GMO” as in the case of “Local Product 
System from Małopolska”61. In Italy, there are examples of regional regulations 
that express the concept of “zero kilometres products” by referring to a limit of 
CO2 production during the transport of the products from the place of production 
to the place intended for consumption. In the case of the Umbria region, it is less 
than 25 kg of CO2 equivalent per ton, and in any case, the products cannot be 
transported outside the regional territory62.

Strengthening small farmers with traditional and sustainable production meth-
ods would counterbalance the expansion of the food industry, excessive growth of 
the market for processed products, moving away from their “agricultural charac-
teristics”63. Adornato points to the need to assure various models of agriculture, 
also “small-scale” ones, as they provide employment, as well as diversification of 
the quality of food, local products and food crafts throughout Europe64.

3. THE LEGAL STATUS OF A FARMER AND ITS ACTIVITY 
IN THE LFS AND SFSC

The legal status of a farmer involved in food marketing is not determined 
by the EU legislator, however, as mentioned, EU policy encourages farmers’ 
participation in the short food supply chains under Regulation (EU) 1305/2013. 
Therefore, the initiative to make a farmer selling his products, both processed 
and unprocessed, subject to a legal regime favourable to the agricultural sector, 

60 Regionalny System Promocji Dolina Baryczy poleca, http://dbpoleca.barycz.pl/regionalny-
system-promocji-dolina-baryczy-poleca-37#scroll-to (accessed 7.12.2021).

61 See more on http://produktlokalny.pl/wp-content/uploads/2015/02/System-PLM-zasa-
dy-funkcjonowania.pdf (accessed 8.08.2021).

62 See for example Regione Umbria, Legge Regionale 10 febbraio 2011, n. 1. Norme per il 
sostegno dei gruppi d’acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroal-
imentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, Bollettino Ufficiale No. 8 of 16 February 
2001.

63 K. Leśkiewicz, Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne, 
“Przegląd Prawa Rolnego” 2012, Vol. 10, No. 1, p. 196.

64 F. Adornato, La politica agricola commune verso il 2020: Tra mercati e sistemi territoriali, 
“Agricoltura, Istitutzioni, Mercati” 2011, No. 2, p. 5.
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instead of qualifying him as a commercial entrepreneur, has been left to the dis-
cretion of the Member States. Under Italian, French, and Polish law, the farmer 
involved in short food supply chains retains his privileged agricultural status65. 
In Italian and French law this is possible due to a broad definition of agricultural 
activity encompassing food processing and marketing carried out by a farmer 
jointly with the agricultural activity par nature, whose products originate in prev-
alence from his farm. In the Polish law, direct marketing and processing are not 
included in the agricultural activities definition, however, a farmer who conducts 
them does not become an entrepreneur due to an explicit exemption of these activ-
ities (named “agricultural retail trade”) from being subject to the business regime. 
The fact that farmers can benefit from a favourable treatment in terms of tax law, 
social security, and business law, certainly strengthens their market position in 
competition with food businesses and are an incentive to undertake and conduct 
the activity of food sales.

In turn, under American law, agricultural activity and direct marketing are 
economic activities that cause farmers to operate within a business as entrepre-
neurs66. The main tool to support the participation of US farmers in short food 
supply chains are financial programmes offering incentives to direct marketing. 
However, the systemic legal solutions, as in the presented legislation of the EU 
countries, in contrast to aid programmes, provides farmers with favourable condi-
tions in the long run, without additional bureaucracy and the need to fill out doc-
uments and applications, thus giving them a sense of confidence and stability in 
engaging in food direct marketing67. Therefore, the special treatment of food sales 
by farmers and the privileged legal status granted to the farmer is an important 
tool in the Member states legislation encouraging a farmer to become involved in 
the SFSC, which should be definitely maintained.

4. FORMS OF SFSC

In Italy, national and regional legislators provide for many instruments that 
are crucial in creating LFS, such as direct sales of agri-food products, farmers’ 
markets reserved only for the local farmers, the sale of meals consisting of the 
farmer’s and local products at the agritourism, wine routes, regional designation 

65 See more on the subject A. Kapała, Legal status of direct sales of agricultural and food 
products in the legislation of selected EU Member States, “Przegląd Prawa Rolnego” 2020, Vol. 
26, No. 1, pp. 65–77.

66 See more in A. Kapała, Legal status of direct marketing in US law, “Diritto Agroalimen-
tare” 2020, No. 3, pp. 547–561.

67 A. Kapała, Legal status of a farmer involved in short food supply chains: A comparative 
study, “Review of European and Comparative Law” 2022, Vol. 48, issue 1, pp. 43–65.
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of “products from zero kilometres”, as well as a support for the social initiatives 
such as Solidarity Purchasing Groups68. Also, immediate consumption of the prod-
ucts being sold by a farmer is allowed, using his premises and furnishings, with 
the exclusion of the waiter service and with the observance of the general hygien-
ic-sanitary requirements69. In agritourism, the sale of local food (including wine) 
is not only encouraged by the law but is a requirement when conducting guest 
catering activities70. In this way, the Italian Republic supports and develops local 
production, high-quality production, and associated wine traditions71. Another 
form of implementation of local food systems are farmers’ markets. These are 
“public or private areas intended for direct sale of agricultural products only by 
agricultural entrepreneurs” who carry out agricultural activity in the territorial 
range of farmers’ markets72. The law provides farmers with the opportunity to 
sell their products locally, to establish direct social relations with consumers, and 
includes the discussed concept of geographical proximity between the place of 
production and the place of marketing.

An instrument for the implementation of local food systems is also the desig-
nation of “agricultural products within a 0-kilometre radius”. It is aimed to pro-
mote and distinguish the products by emphasizing that they come directly from 
the producer, and, in particular, that they were produced in close proximity to the 
place of sale and are sold without the participation of an intermediary. The desig-
nation was introduced in all regions of Italy by regional laws, with the purpose 
to support short supply chains and the sale of agricultural products manufactured 
not farther than, depending on the region, 30 to 80 km from where the sale takes 
place or where the farmers’ market is located. The national draft law aims to 
implement unified conditions of using the designation and to limit the distance 
to 70 km from the place of sale or place of consumption73. 

The form of community-supported agriculture, which is the most developed 
and has the longest tradition in Italy, is the Solidarity Purchasing Groups (SPGs). 
They are an example of a consumer collective that participate in the LFS and 

68 A. Kapała, Legal instruments to support local food systems in Italian law..., pp. 5–11.
69 Article 4 (8bis) Decreto legislativo 18 maggio 2001, No. 228 Orientamento e moderniz-

zazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, No. 57, Gazzetta 
Ufficiale No. 137 of 15 June 2001, Supplemento Ordinario No. 149.

70 Article 2 (3b) of Legge 20 febbraio 2006, n. 96. Disciplina dell’agriturismo, Gazzetta Uffi-
ciale No. 63 of 16 March 2006, as amended.

71 This aim is included in Art. 1 letter f. of Legge 20 February 2006, n. 96.
72 According to the ministerial decree of 20 November 2007: Decreto 20 novembre 2007 At-

tuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, No. 296, sui mercati riservati 
all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale No. 301 of 29 December 2007.

73 Il disegno di legge n. 1728 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiver-
sità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati, adopted on 17 October 2018 by 
the Chamber of Deputies, see more http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50789.htm 
(accessed 7.12.2021).
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contribute to their creation by making purchases from local producers. Although 
SPGs constitute a peculiar bottom-up social innovation and are not governed by 
any state or regional law or an institution, they are the addressee of financial 
grants from the regions. The law qualifies them not as business entities or inter-
mediaries, but as final consumers, and as a consequence, they are not subject to 
income tax or VAT tax regulations74.

Also in France, there are many legal instruments supporting various forms of 
short food supply chains. These comprise direct marketing, producer stores, bas-
ket systems, community-supported agriculture (named AMAPs), farmers’ markets, 
urban agriculture, including collective public gardens in cities and crops on terraces 
and balconies, and procurement of local products for public institutions. Overall, 
the French instruments are numerous, diverse, innovative, with social, environmen-
tal, and solidarity values, and can be a good example to follow. Most of them are 
created at the local level, thus expressing new models of local food governance that 
correspond to the values   of a participatory economy and food democracy75. 

Producers’ stores are defined in Art. L 611-8 Code rural, under which groups 
of local agricultural producers market their products in their stores within the 
framework of a short circuit. They can offer only their products, whether raw 
or processed, which must represent in value at least 70% of the total turnover of 
this point of sale. A maximum of 30% of the products sold can come from local 
agricultural cooperatives, food artisans or producers who are not members of the 
store. Thus, this kind of collective sale by agricultural producers is officially rec-
ognised by the French law, which aims to ensure that products sold and presented 
as “local” are indeed such, although the term “local” is not clearly explained.

Basket systems are groups of producers or consumers who organize them-
selves to jointly sell or buy local products. They are based on the principles of 
supporting local agriculture that creates jobs and promotes economic dynamism 
by focusing on environmentally respectful production and supply systems76. 
A formal and networked result of the “baskets system”, inspired by the Commu-
nity Supported Agriculture model, are the AMAPs – French associations for the 
support of peasant agriculture (Assocation pour le maintien de l’agriculture pay-
sanne). This model is based on a partnership agreement between consumers and 
producers, referred to as a solidarity contract77. Consumers contractually commit 
to purchase the farmers’ production in advance and make a prepayment of the 

74 General Financial Law of 2007: Legge 24 dicembre 2007, No. 244 Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), Gazzetta Uffi-
ciale, Serie Generale No. 300 of 28.12.2007, Supplemento Ordinario No. 285.

75 A. Kapała, Legal instruments to support short food supply chains and local food systems 
in France...

76 G. Maréchal, Les circuits courts alimentaires: Bien manger dans les territoires, Dijon 
2008, p. 70.

77 G. Rochdi, Le développement des circuit alternatifs de distribution, (in:) B. Grimonprez, 
D. Rochards (eds.), Agriculture et ville, vers de nouvelle relations juridiques, Poitiers 2016, p. 153.
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costs of products that will be delivered to them, thus allowing these farmers to 
have working capital or sufficient cash to meet their expenses and investments. 
Through their activity, AMAPs allow producers not only to obtain outlets but also 
to provide them with an income. The box prices are fixed in the “fair manner” 
so that the farmer receives a fair revenue and the price is affordable for the con-
sumer. The legal form of AMAPs are associations of the “1901 law” type, the pur-
pose of which is to establish a direct link between the consumer and the farmer78. 

Another important legal initiative to develop LFS in France is a law that 
requires from 2022 all municipalities or catering companies responsible for col-
lective restaurants to source at least 50% of local produce or produce with an indi-
cation of origin and quality, including 20%   from organic farming79. Also, French 
public procurement law supports supplies of local food to public institutions by 
introducing the criterion of “direct deliveries of agricultural products”80. Further-
more, there are interesting examples of local land use policy that supports local 
agriculture in urban and peri-urban areas.81 

In the USA one of the most significant and visible components of local food 
systems are farmers’ markets. There are several federally-created programs 
to support farmers’ markets. The vast majority of states have farmers’ market 
associations that assist and facilitate the regulation of local food marketing. The 
definition of farmers’ market, provided for the purpose of a federal program82, 
includes the criteria of “local farmer” and “direct” sales of their products to con-
sumers. To define “local farmers” the regulations of some markets list the coun-
ties from which producers are eligible83. Most of the US farmers’ markets are 
“producer-only”84.

78 See more in C. Lamine, N. Perrot, Les AMAP: Un nouveau pacte entre producteurs et 
consommateurs?, Paris 2008.

79 Art. 23 LOI No. 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, Jour-
nal Officiel de la République Française No. 0253 du 1 novembre 2018.

80 See Art. 18 of Decree No. 2011-1000 of 25 August 25 2011 amending certain provisions 
on markets and procurement covered by public procurement, Journal Officiel de la République 
Française n. 0197 du 26 aôut 2011.

81 See more in A. Kapała, Instruments to support short food supply chains and local food 
systems in France...

82 Senior Farmers’ Market Nutrition Program (SFMNP), Section 249.2 of title 7, Code of 
Federal Regulations.

83 See e.g. 2020 Santa Fe Farmers’ Markets Rules and Regulations Approved by the SFFM 
Board of Directors 7.16.20 which states that “The local area refers to the counties of Santa Fe, Rio 
Arriba, Los Alamos, Taos, Mora, San Miguel, Sandoval, Torrance, McKinley, San Juan, Gua-
dalupe, Harding, Colfax, Union, and De Baca”, https://s3.amazonaws.com/media.santafefarm-
ersmarket.com/wp-content/uploads/2020/07/17165801/Rules-Regulations_7.16.201.pdf (accessed 
7.12.2021).

84 N.D. Hamilton, Farmers’ markets rules, regulations and opportunities, National Agricul-
tural Law Center Publications, 2002, 2, p. 28, https://nationalaglawcenter.org/ (accessed 15.01.22). 
For example, according to California law, only California farmers may sell their products to the 
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A very important and well developed form of LFS in the USA is Communi-
ty-Supported Agriculture (CSA). It may be defined as a producer-consumer local 
production and marketing partnership that involves a subscription-based contract 
for the delivery of seasonal products from the farm85. The CSA appears to be 
an alternative food production model that supports consumer values of health 
and community. Many CSAs operate in the “informal contractual relationships 
between farmer and consumer”, based on a more personal relationship with their 
consumer86. As observed in the literature, the lack of more legalistic rules gov-
erning the CSA can, paradoxically, be the reason for its successful development. 
According to some views, unlike the organic movement, it is not burdened by 
political pressure or “hijacked by industrial agriculture”87. It also creates an 
opportunity for smaller farmers as it does not require economies of scale and 
long supply chains, unlike conventional food production and distribution systems, 
resulting in highly processed food88.

Urban farming is a growing part of LFS in the USA. Some states make their 
public land available to promote urban agriculture, for example, for community 
gardens89. Many cities have modified their zoning codes over the past few years 
to stimulate a variety of urban agriculture activities. San Francisco allowed for 
edible gardening and urban farming throughout the city90. The city requires that 
the newly constructed buildings have 15% of the roof space solar or 30% Living 

public on the farmer’s market. California Food and Agricultural Code § 47004(b), Division 17 en-
acted by Stats 1967, Ch 15. Heading of Article 1.5 added by Stat. 2008, Ch. 447, Sec 5.

85 Defining Community Supported Agriculture, Community Supported Agriculture (CSA): 
An Annotated Bibliography and Resource Guide, National Agricultural Library, (1993), https://
pubs. nal.usda.gov/sites/pubs.nal.usda.gov/files/csadef.html (accessed 8.08.2021).

86 N.R. Johnson, R. Armstrong, A.B. Endres, Community supported agriculture: An explora-
tion of legal issues and risk-management strategies, “Natural Resources & Environment” 2013, 
Vol. 28, issue 2, p. 1.

87 M. Paul, Supported agriculture: A model for the farmer and the community? Case study, 
“Future Economy” 2015, Vol. 2, issue 2 notes that according to D. Buck [et al.], From farm to table: 
The organic vegetable commodity chain of Northern California, “Sociologia Ruralis” 1997, Vol. 
37, issue1, p. 3, “Organic was no longer an alternative model for those who wanted their food to 
support their values”.

88 N.R. Johnson, R. Armstrong, A.B. Endres, op. cit., p. 1.
89 As in the case of California, Massachusetts, and Tennessee, see State statutes and pro-

grams concerning community gardens, National Conference of State Legislatures, https://www.
ncsl.org/research/agriculture-and-rural-development/community-gardens-state-statutes-and-pro-
grams.aspx (accessed 8.08.2020).

90 San Francisco enacted the Urban Agriculture Ordinance to recognize and permit edible 
gardening and urban farming throughout San Francisco (Ordinance No. 162-12 amending the San 
Francisco Administrative Code by adding Sections 53.1 4 through 53.4 to 1), to establish an Urban 
Agriculture Program to oversee and coordinate 5 all of the City’s Urban Agriculture activities, and 
adopt goals for the City related to 6 Urban Agriculture.
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Roof (i.e. green or vegetated roof), or a combination of both91. Seattle’s Land Use 
Code recognizes five different urban agriculture uses: Animal Husbandry, Aqua-
culture, Community Gardens, Horticulture, and Urban Farms. Many states have 
a food sales tax exemption, although laws also vary by state and county, depend-
ing on the type of food being sold and the place of consumption.

Public procurement legislation is an important tool to promote the purchase 
of local food by institutions, which many states have addressed92. Numerous state 
laws require state and local agencies to give preference in their purchases to food 
grown or processed within the state93. There are also many federal programs 
administered by the USDA that contribute directly or indirectly to the develop-
ment of local food systems through financial incentives94.

The described forms of SFSC and instruments supporting LFS can serve as 
examples to follow for countries where LFS is not yet sufficiently supported. 
Some of these forms are consumer initiatives, such as community-supported 
agriculture, but, nevertheless, there is room for legislative measures to encour-
age their development. Overall, the development of LFS depends on national and 
local policies, which should be aimed at prioritizing local food and helping local 
farmers sell their produce, offering tax incentives, issuing regulations to create 
farmers’ markets and urban farming, and encouraging sales of local products to 
public institutions, local retailers or restaurants.

5. LOCAL FOOD LABELLING

Consumers are increasingly interested in buying locally produced food but 
often cannot recognise it on the market95. As the European Union has not intro-
duced a local food labelling scheme, the question arises of how the countries 
selected for this study defined and labelled local food and whether the imple-
mented brands are suitable for fulfilling their functions of identifying, promoting, 
and guaranteeing local products, avoiding misleading consumers. Important is 

91 Pursuant to Section 149 Better Roofs; Living Roof Alternative of San Francisco Planning 
Code and Green Building Code, Zoning Administrator Bulletin No. 11.

92 North Dakota House Bill 1543, 61st Leg Assem (ND 2009): http://www.legis.nd.gov/assem-
bly/61-2009/bill-text/JBKB0100.pdf (accessed 8.08.2020) Montana Code Annotated § 18-4-132 
(2007), SB 328, 60th Leg (Montana 2007).

93 For instance, the Illinois bill sets a target that by 2020, 20% of all food products purchased 
by state agencies and state-owned facilities are local agricultural or food products HB 3990 (2009).

94 See more in A. Kapała, Legal instruments to support local food systems in US law...
95 European Commission Staff Working Document on various aspects of short food supply 

chains…, p. 5.
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also the question of to what extent geographical indications can be used as a tool 
to identify locally produced food.

In Poland, France, and Italy, there is currently no local product labelling sys-
tem at the national level. Instead, there are many local or regional, public and 
private brands for identifying the local origin that is the result of bottom-up initi-
atives and local self-governance. Most of the implemented brands appropriate to 
distinguish locally produced food are geographical collective marks established 
by local authorities (e.g. Produit en Bretagne in France, Qualità Trentino in Italy, 
the “Barycz Valley” mark in Poland), simple collective marks, issued privately, 
such as Alliances locales in France, or in collaboration with local public author-
ities, such as Ici.C.Local in France. An interesting example of an instrument in 
communicating the “localness” of food is the Italian denominazioni locali d’orig-
ine De.Co. These are guarantee marks introduced by municipalities, which indi-
cate the product’s origin in the municipality96.

Simple collective marks do not directly relate to a specific territory, unlike 
geographic collective marks, also known as local and regional brands or terri-
torial brands, which are mostly created by regions or municipalities. Collective 
marks are registered and protected under national intellectual property laws, and 
their use is specified in the regulations by their owner. As regards the qualified 
geographical indications, namely protected designation of origin (PDO) and pro-
tected geographical indications (PGI), which are subject to EU law97, the problem 
is that even though they have the merit of “localizing” a production, they do not 
necessarily express the geographical proximity between the place of production 
and the place of sale98 when sold along long supply chains. The comparison with 
the American system does not give an example of national labelling because, like 
in the analysed European countries, there are many different local and regional 
brands99. The most appropriate for local food, indicating the mentioned prox-
imity, is the Italian label “agricultural products within 0 km”, which currently 
operates at the regional level. The Italian draft law, aimed at its uniform imple-
mentation, represents a significant example of a national initiative in this regard 

100. The “zero kilometres products” are to be defined uniformly throughout the 
country as products coming from the place of production or processing of agri-
cultural products located not farther than 70 km from the place of sale or place 
of consumption.

96 See more in A. Kapała, About the need for a harmonized labelling for locally produced 
food. A study of local food labels in selected EU Member States, “European Journal of Compara-
tive Law and Governance” 2022, issue 3, in course of publication.

97 Regulation (EU) No. 1151/2012.
98 G. Rochdi, op. cit., p. 26.
99 See A. Kapała, Legal instruments to support local food systems in US law...
100 Draft law C. 183 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e ali-

mentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile”.
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The implemented instruments, although necessary and valuable, may, on 
the other hand, lead to the existence of multiple labels and markings, leaving 
open the question of which of them are the most appropriate, trustworthy, and 
recognizable by consumers. The proliferation, differences in legal nature, and 
the meaning of the messages conveyed by the implemented labels adversely 
affect their function and lead to “label fatigue”101. Therefore, the de lege ferenda 
conclusion is that harmonised labelling should be introduced at best at EU level 
or at least at national level, as a ready-made tool for promoting and distinguish-
ing local products on the market, ensuring a uniform understanding of the label 
for all participants in the food chain, preventing fraud and unfair competition, 
and giving consumers confidence in its message. Instead, the EC is going to 
present a legislative proposal for a framework for a sustainable food system102. 
However, this system will not be used to indicate the “geographical proximity” 
of the product but will be available to all products that meet the sustainability 
standards, regardless of their origin and location. Thus, instead of rewarding 
small farmers for their traditional, environmentally friendly production meth-
ods, which could contribute to their preservation, the system will make them 
compete with other strong producers who meet the sustainability standards. 
This is already the case with organic farming, the costly certification of which 
is mainly available to large farmers103. Therefore, apart from the “sustainable 
food system” a tool is needed to support the products from local, small-scale 
producers, applying traditional and environmentally friendly production meth-
ods. The existing Union food quality system established by Regulation (EU) 
No. 1151/2012 is also not an appropriate labelling system for locally produced 
food, as it is aimed primarily at protecting agri-food products against duplica-
tion and reputational abuse at the European and international level. Moreover, it 
is associated with high costs related to registration processes, control, and pro-
tection activities. A large part of locally produced food only hold a reputation 
and marketability at the local level and would not suit or need a PDO or a PGI. 
Instead, they should be protected locally, as they usually suffer from unfair 
competition on their own territory.

101 M.-L. Augère-Granier, op. cit., p. 9.
102 European Commission, Communication A Farm to Fork Strategy…, p. 19.
103 See e.g. W. Łuczka, S. Kalinowski, Barriers to the development of organic farming: A Pol-

ish case study, “Agriculture” 2020, Vol. 10, p. 536.
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6. FOOD AND HYGIENE REQUIREMENTS FOR LFS AND SFSC

Food safety requirements are considered to be one of the main barriers to 
farmers’ involvement in short supply chains104. The EU has not provided for them 
a separate, comprehensive set of food law regulations105. The obligation to put 
on the market only safe foods weighs on all operators of the agri-food sector, 
however, they do not apply to all products equally and do have some flexibility. 
Exemptions and derogations are foreseen not because of the geographical prox-
imity of the producer and the consumer, which is a criterion that makes the food 
supply chains geographically “short”, but rather they depend on the sales channel, 
i.e. without intermediaries (direct supply), the characteristics and volume of the 
foodstuff (i.e. processed or unprocessed, traditional, prepacked or non-prepacked, 
in small quantities)106, use of home kitchen, as well as implementation choices 
made at Member State level. Direct supplies, which are not potentially hazardous, 
as they involve raw materials, sold directly by the producer, without risky pro-
cessing, are excluded from EU hygiene requirements107.

The “retail” is subject to Regulation (EC) 852/2004 with possible derogations 
concerning premises used as a private house, and flexibility in the application of 
the HACCP procedures. Retail of food of animal origin to a retail establishment 
may be exempted from Regulation (EC) 853/2004 if it is considered a marginal, 
local, and restricted activity under the laws of the Member States. The EU has 
also offered Member States the possibility to provide for registration, if approval 
is not required by EU law, and for exemptions for traditional products. Thus, 
the EU is considering these alternative sales channels and, as underlined by the 
European Commission, it is for the Member States to “take a more active role and 
adapt legislation where it is possible for the particular benefit of small farmers and 
direct sales”108. The Member States selected for this study made use of the option 
to provide for the registration procedure, derogations for traditional products, and 
to allow the retail of food of animal origin also to local retailers. Therefore, farm-
ers have the opportunity to sell a variety of foods, including processed products, 

104 See e.g. opinion of the National Council of Agricultural Chambers in Poland of 24 May 
2013, No. KRIR/KP 601/2013; Commission Staff Working Document on various aspects of short 
food supply chains…, p. 17.

105 See more in A. Kapała, Food safety requirements…
106 M. Frian-Perrot, La gouvernance sanitaire et alimentaire des filières courtes: Concept 

juridique, (in:) B. Grimonprez, D. Rochards (eds.), Agriculture et ville, vers de nouvelle relations 
juridiques, Poitiers 2016, p. 176.

107 See more in A. Kapała, Food safety requirements…
108 European Commission Report from the Commission to the European Parliament and the 

Council on the case for a local farming…, p. 9.
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based on simplified hygiene rules. However, the flexibility is not implemented at 
the same level by the EU Members109. 

The Member States, which, in their legislation, for the purposes of civil, tax 
and social security law, provided for a broader concept of direct sales to offer the 
farmers an additional source of farm income, by enabling them to sell products 
throughout the country, both unprocessed and processed110, for hygiene reasons, 
had to divide this activity into different categories to fit different EU concepts. 
This multiplicity of sources, terms, and regulatory levels consequently affects the 
farmer, who has the difficult task of learning to navigate the rules for different 
types of sales and products, dispensed for diverse purposes. Likewise, as far as 
food information is concerned, a farmer must comply with the requirements set at 
the EU level for prepacked food and, in turn, for non-prepacked food offered for 
direct sale he is bound by national requirements111.

A comparison with US solutions shows that the US regulatory framework 
also lacks a separate piece of legislation specifically designed for local food sys-
tems, and it seems even more complex and confusing for farmers due to three 
levels of governance (federal, state and local) and rules that vary by state and 
product sold. It has been noted in the literature that food safety rules have been 
developed “with large-scale farming in mind” and may therefore constitute “sig-
nificant barriers” for small farms that are a foundation of a successful local food 
system112. However, there are some facilities for direct marketing such as exemp-
tion from the “retail food establishments” registration, from the Produce Safety 
rule for the direct sale in a limited area, and food processor’s license for “cottage 
food”113. Similarly, as in the law of EU Members, direct sales are possible both to 
final consumers and local retailers. Considering that in the SFSC all production 
from the primary product to the final product and distribution is usually managed 
by the same person, it is difficult, due to the wide range of tasks, to specialize in 
food safety management114. 

The hygienic requirements for processed food, especially the necessity to 
upgrade or even rebuild the facilities as well as the obligation to perform HACCP 
procedure and microbiological tests generate technical and economic obsta-
cles that are difficult to overcome for many small operators. Therefore, meas-
ures to increase farmers’ capacity to comply with food hygiene requirements, 
such as training, guidance or networking to exchange information115 or activities 

109 A. Kapała, Food safety requirements…
110 See more on the subject A. Kapała, Legal status…
111 See more in A. Kapała, P. Lattanzi, op. cit.
112 M. McGuffey, The producer’s perspective: Examining the challenges of providing local 

food, “Interdisciplinary Journal” 2016, Vol. 6, issue 3, p. 24.
113 See more in A. Kapała, Legal instruments to support local food systems in US law...
114 M. Uyttendaele [et al.], Definition of the short food supply chain. Presentation held at the 

Symposium SciCom “Food Safety of the Short Supply Chain”, Brussels, 9 November 2012, p. 16.
115 Ibidem.
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supporting their assembly into collective workshops to pool the resources of 
farmers involved in the SFSC116, should be provided in the Member States and 
supported by the EU. Therefore, a de lege ferenda conclusion is that a compre-
hensive and clearer set of rules for SFSC should be developed at the EU level in 
the field of food and hygiene together with other supportive measures that would 
provide consistent and structured support for these alternative sales channels (and 
more broadly, for LFS) and help farmers understand and fulfil their obligations.

7. CONCLUSIONS

Summing up, the de lege ferenda conclusions drawn from the study regarding 
the LFS support instruments concern EU and national legislation. The de lege fer-
enda conclusion with regard to EU law is that an LFS definition should be intro-
duced, supporting small farmers who run agricultural production with the use of 
environmentally friendly, sustainable methods. The definition should also clarify 
the concept of local products, for which the EU should also implement an appro-
priate labelling system. At the same time, the EU should introduce in the new 
programming period of rural development policy measures supporting LFS and 
various forms of SFSC, including those aimed at helping farmers to meet hygiene 
requirements. In the field of food law, it is necessary to have a clearer articulation 
of the requirements for SFSC and LFS, which are currently fragmented and bro-
ken down into different activities and concepts, making it difficult for farmers to 
understand them. A coherent legal structure at the EU level should be established 
for the SFSC and LFS.

On the basis of the presented examples, it can be concluded that the legal 
instruments worth implementing in national legislations, in which they do not yet 
exist, relate to enabling the farmer to conduct the activity of processing and selling 
his agricultural products directly to consumers and to local retail establishments, 
under his privileged agricultural status. Preferential income tax treatment is also 
an important tool supporting LFS. There is also a need for regulations enabling 
the sale of local products, such as the imposition of an obligation on municipali-
ties to create farmer’s markets, or a clear separation of areas on existing markets 
for local farmers selling their own products with the obligation to indicate the 
place of origin of the product, preferably with a label established at the EU level. 
In the event that the EU legislator did not provide for a labelling system for local 
products, it would be necessary to introduce it at the national level, along with 
the concept of the “geographical proximity” by specifying the distance in kilo-
metres between the farm and the place of sale or consumption. Important are also 

116 M. Frian-Perrot, op. cit., p. 178.
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regulations encouraging farming in urban and peri-urban areas. In addition, solu-
tions that require public institutions, agritourism, hotels and restaurants to offer 
local products in their gastronomy are worth implementing. Appropriate solutions 
in public procurement law are also needed to encourage local food supplies117.
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ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI 
O NIERUCHOMOŚCIACH JAKO ŹRÓDŁO 

INFORMACJI PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI 
KOMORNICZYCH

INTEGRATED REAL ESTATE INFORMATION SYSTEM 
AS AN INFORMATION SOURCE FOR BAILIFFS

Abstract

Technological progress has many manifestations. One of them is the development 
of information and communication systems containing information necessary for the 
court bailiffs. Such systems can be useful in enforcement proceedings, but it has to be 
established whether they contain all the data needed in such proceedings. These data 
include information on entities, movables, and real estate. When performing their tasks, 
even the basic ones, such as delivering official letters, pursuant to Art. 1391 § 1 of the Code 
of Civil Procedure (CCP), or establishing the current place of residence, bailiffs need 
information, including the addressee’s personal data. Enforcement against real estate 
requires information on the object against which the enforcement will be conducted. 
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This paper analysed how the use of the Integrated Real Estate Information System can 
accelerate and streamline a bailiff’s work.

KEYWORDS

Integrated Real Estate Information System, bailiffs, real estate information

SŁOWA KLUCZOWE

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, komornicy sądowi, 
informacje o nieruchomościach

WPROWADZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego1 (dalej: k.p.c.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach 
sądowych2 na organy prowadzące egzekucję z nieruchomości nałożono wiele 
obowiązków. Komornicy sądowi podczas wykonywania czynności muszą mieć 
dostęp do informacji dotyczących zarówno dłużnika, jak i jego majątku. Informa-
cje te muszą być aktualne i najlepiej żeby były dostępne z jednego „okna”. Dzięki 
temu realizowane zadania przez komorników sądowych mogłyby być znacznie 
bardziej efektywne. 

Często zdarzają się przypadki, gdy komornicy umarzają postępowania 
wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, dlatego współpraca wierzyciela 
na początkowym etapie postępowania egzekucyjnego jest nie do przecenienia. 
Pewną notorią jest również sytuacja, gdy wierzyciel nie współpracuje z komorni-
kiem bądź też nie ma żadnych informacji na temat dłużnika, przez co ten drugi 
nie może sprawnie wykonywać nałożonych na niego zadań, albo też komornicy 
nie zawsze wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków, co skutkuje nie-
odnalezieniem majątku dłużnika i niezabezpieczeniem wierzytelności3. Podczas 
wykonywania swoich czynności komornicy korzystają z wielu różnych źródeł 
informacji, w tym baz prowadzonych w formie elektronicznej. Należy zatem 
zbadać, czy Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (dalej: ZSIN) 
może być użyteczny w prowadzeniu czynności komorniczych.

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1805, z późn. zm.); dalej: k.p.c.

2 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 850, z późn. zm.). 

3 D. M. Olczak-Dąbrowska (red.), Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2016.
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Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach to system, który powstał 
w celu udostępniania danych zarówno organom publicznym, jak i podmiotom 
prywatnym. Aby można było przesyłać dane między rejestrami prowadzonymi 
przez różne podmioty, w pierwszej kolejności trzeba było zharmonizować sposób 
przechowywania i udostępniania danych. Dzięki temu możliwe było zintegro-
wanie wielu rejestrów publicznych. Dzięki ZSIN różne podmioty mogą w spo-
sób szybszy i skuteczniejszy podejmować decyzje i wykonywać swoje zadania. 
Wykonywanie zadań i operacji opiera się na poprawnych i aktualnych danych. 
Konieczność ich posiadania jest również niezbędna przy wykonywaniu czyn-
ności przez inne podmioty, np. komorników sądowych. Rozwój informatyzacji 
przyczynił się nie tylko do łączenia rejestrów, lecz także do udostępniania tych 
rejestrów odbiorcom, w tym obywatelom4. Dodatkowo można też wykonywać 
część zadań z zakresu administracji publicznej z wykorzystaniem e-usług5.

METODOLOGIA

Celem artykułu jest określenie, czy i w jakim zakresie komornicy sądowi 
mogą korzystać z ZSIN. Do wykonywania tego rodzaju czynności potrzebne 
są różne informacje o osobach fizycznych i prawnych, jak również o nierucho-
mościach6. Aby osiągnąć cel artykułu, badania przeprowadzono wieloetapowo. 
W pierwszej kolejności określono cel artykułu. Pozyskiwanie informacji o nieru-
chomościach jest bowiem niezbędne w przypadku prowadzenia egzekucji z nie-
ruchomości. Następnie opisano genezę powstania ZSIN. W kolejnym etapie pracy 
wskazano zadania i czynności komornika, które są na niego nałożone z mocy 
prawa. Komornik wykonuje bowiem wiele czynności – od doręczania pism sądo-
wych po prowadzanie czynności egzekucyjnych, przy których konieczne jest 
posiadanie pewnych informacji o dłużniku i posiadanym przez niego majątku. 
W tej części wskazano również, jakie informacje są potrzebne do wykonywa-
nia tych czynności oraz z jakich źródeł korzysta komornik. W pracy postawiono 
następujące pytania badawcze:

1) jakie informacje o nieruchomościach są potrzebne komornikowi podczas 
wykonywania czynności?

2) skąd komornik uzyskuje informacje o nieruchomościach?

4 M. Gross, M. Do Thi Tuyet, Information used in public real estate management, “Acta 
Scientiarum Polonorum Administratio Locorum” 2019, Vol. 18, issue 4, s. 353–361.

5 S. Lee-Geiller, T. Lee, Using government websites to enhance democratic E-governance: 
A conceptual model for evaluation, “Government Information Quarterly” 2019, Vol. 36, issue 2, 
s. 208‒225.

6 R. Kaźmierczak, Geoinformation support system for real estate market, “Acta Scientiarum 
Polonorum Administratio Locorum” 2020, Vol. 19, issue 2, s. 85–95.
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3) jak długo komornik oczekuje na uzyskanie informacji o nieruchomościach?
4) skąd komornik uzyskuje informacje o osobach fizycznych, prawnych?
5) jakie informacje o osobach fizycznych, prawnych są potrzebne komorni-

kowi podczas wykonywania czynności?
6) jak długo komornik oczekuje na uzyskanie informacji o osobach?
7) z jakich baz danych korzysta komornik podczas wykonywania czynności?
W artykule dokonano analizy aktów prawnych, orzecznictwa oraz litera-

tury przedmiotu związanej z omawianym zagadnieniem. Przeanalizowano bazy 
danych zawierające informacje zarówno o podmiotach, jak i o nieruchomościach. 

GENEZA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI 
O NIERUCHOMOŚCIACH

Administrowanie nieruchomościami (Land Administration) można zdefi-
niować jako proces określania, rejestrowania i rozpowszechniania informacji 
o własności, wartości i wykorzystaniu gruntów oraz związanych z nimi zasobów. 
Procesy te obejmują określanie (czasami zwane „orzekaniem”) praw do gruntów 
i innych atrybutów, ich pomiar i opis, szczegółową dokumentację oraz dostar-
czanie odpowiednich informacji w celu wspierania rynków obrotu gruntami7. 
Aby usprawnić Land Administration należy zadbać o powstanie systemu, który 
usprawni procesy związane z administrowaniem nieruchomościami. W litera-
turze system taki określany jest jako Land Administration System, każdy kraj 
w oparciu o przepisy Unii Europejskiej tworzy swój system. System ten jest oma-
wiany w wielu publikacjach, wyjaśnienie koncepcji i sposobu powstania, rozwi-
jania tego systemu zostało opisane przez Międzynarodową Federację Geodetów 
(FIG)8, Kaufmann and Steudler9, UNECE10, Williamson11. Funkcjonowanie Land 

 7 UNECE, Land Administration Guidelines, UN ECE, Committee on Human Settlements, 
Geneva 1996.

 8 FIG, FIG Statement on the Cadastre, FIG publication No 11, FIG Office, Copenhagen 1995, 
https://fig.net/resources/publications/figpub/pub11/figpub11.asp (dostęp: 22.03.2021 r.); D. Steud-
ler (ed.), FIG, Cadastre 2014 and Beyond, FIG publication No 61, 2014, p. 84, https://fig.net/re-
sources/publications/figpub/pub61/Figpub61.pdf (dostęp: 22.03.2021 r.).

 9 J. Kaufmann, D. Steudler, Cadastre 2014 a vision for a future cadastral system. FIG – Com-
mission 7 Workinggroup (1994–1998)1998 “VisionCadastre”.

10 UNECE, Land Administration Guidelines…; UNECE, Guidelines on real property units 
and identifiers, Geneva 2005; UNECE, Land administration in the UNECE region. Development 
trends and main principles, Geneva 2005.

11 I. P. Williamson, S. Enemark, J. Wallace, A. Rajabifard, Land Administration for Sustain-
able Development, 2010 Redlands, California.
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Administration Systems ma na celu wspieranie zarządzania nieruchomościami12, 
jak również ułatwianie prowadzenia polityki gruntami. Poprawnie zbudowany 
i wdrożony system ma doprowadzić do zrównoważonego rozwoju gospodarki 
nieruchomościami13. Zebrane w systemie informacje o nieruchomościach mają 
zastosowanie w czterech sektorach: 

1) land tenure (np. rejestracja praw do gruntu);
2) land value (np. wycena, opodatkowanie nieruchomości);
3) land use (np. planowanie przestrzenne);
4) land development (np. zmiana przeznaczenia gruntów). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Zinte-

growanego Systemu Informacji o Nieruchomościach14 jest tym aktem prawnym, 
na podstawie którego w Polsce rozpoczęto wprowadzanie Land Administration 
System. W Polsce Land Administration System nosi nazwę Zintegrowanego Sys-
temu Informacji o Nieruchomościach. ZSIN spełnia wiele funkcji, jest dostępny 
dla administracji publicznej i w ograniczonym zakresie dla podmiotów prywat-
nych. W ZSIN zharmonizowano następujące rejestry: 

1) Ewidencja Gruntów i Budynków; 
2) Księgi wieczyste; 
3) Ewidencja Podatkowa; 
4) Krajowy Rejestr Granic; 
5) Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT; 
6) GEOPORTAL; 
7) Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – PESEL; 
8) Rejestr Gospodarki Narodowej – REGON; 
9) Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – KSEP;
10) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego;
11) System Notarialny;
12) Centralna Baza Danych o Zabytkach – CBDoZ; 
13) Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – CRFOP; 
14) Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów – EMUiA; 
15) Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości – RCiWN. 
Aby zagwarantować poprawne działanie ZSIN, należało zapewnić prawid-

łowy sposób rejestrowania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania 

12 S. Enemark, Land Administration Systems – managing rights, restrictions and responsibil-
ities in land, Stig Enemark Map World Forum, Hyedrabad, India, 10–13 February 2009, https://
www.fig.net/organisation/council/council_2007-2010/council_members/enemark_papers/2009/
hyderabad_enemark_paper_feb_2009.pdf (dostęp: 22.03.2021 r.)

13 T. G. Weiss, Governance, good governance and global governance: conceptual and actual 
challenges, “Third World Quarterly” 2000, Vol. 21, No 5, s. 795–814; B. C. Smith, Good Gover-
nance and Development, London 2007, s. 336; I. P. Williamson, S. Enemark, J. Wallace, A. Rajab-
ifard, Land Administration…

14 Dz.U. z 2013 r., poz. 249.
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danych. Trzeba pamiętać, że w tym systemie ujawniane są dane zbierane przez 
wiele rożnych podmiotów, które mogły swoje rejestry prowadzić w różnych 
programach. Różnorodność programów służących do przechowywania danych 
wiąże się z różnym sposobem zapisu tych danych. Zharmonizowanie sposobu 
rejestrowania, przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych umożli-
wiło w dalszej kolejności połączenie wielu systemów w jeden. 

Wraz z rozpoczęciem prac nad ZSIN Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
musiał wskazać interesariuszy ZSIN. Pośród wielu różnych podmiotów można 
znaleźć komorników sądowych i notariuszy15. 

CZYNNOŚCI KOMORNIKÓW W POSTĘPOWANIU 
EGZEKUCYJNYM

Zgodnie z art. 758 k.p.c. sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów 
rejonowych i działających przy tych sądach komorników, natomiast zgodnie 
z art. 3 ustawy o komornikach sądowych komornik jest organem władzy publicz-
nej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabez-
pieczającym.

Sąd Najwyższy wyjaśnił pojęcie czynności egzekucyjnej w uchwale z dnia 
6 czerwca 2014 r., III CZP 26/14, definiując ją jako: „każde określone co do czasu, 
formy, miejsca i treści działanie (faktyczne i prawne) powołanego do tego organu, 
na podstawie przyznanych mu władczych uprawnień, dla zaspokojenia wierzy-
ciela, podejmowane w stosunku do osób podlegających egzekucji, wyróżniające 
się stosowaniem środków przymusu, podjęte w toczącej się egzekucji sądowej, 
ściśle z nią związane i wywołujące skutki w jej ramach”16. W literaturze wska-
zuje się, że w postępowaniu egzekucyjnym można wyróżnić: 

1) postępowanie klauzulowe – ma ono na celu nadanie klauzuli wykonalności 
tytułowi egzekucyjnemu;

2) postępowanie egzekucyjne – polega na przeprowadzeniu egzekucji na pod-
stawie tytułu wykonawczego;

3) postępowanie podziałowe – podział sumy uzyskanej z egzekucji17.
Inni autorzy dzielą czynności komornika na czynności decyzyjne oraz wyko-

nawcze18. Wśród czynności decyzyjnych można wymienić np. ukaranie grzywną, 
postanowienie ustalające koszty egzekucyjne, zaś wśród czynności wykonawczych 

15 GUGiK, ZSIN – Faza II, https://popc.gugik.gov.pl/zsin-faza-ii/ (dostęp: 2.01.2022 r.).
16 OSNC 2015, nr 3, poz. 33.
17 A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2006, 

s. 30.
18 J. Jankowski, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2000, 

s. 40.
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m.in. przeszukanie lokalu, dłużnika, zajęcie nieruchomości. Czynności komorni-
cze w postępowaniu egzekucyjnym charakteryzują się przymusem państwowym19.

W art. 3 ustawy o komornikach sądowych wskazano zadania, które im powie-
rzono, tj.: 

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne 
i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabez-
pieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych 
w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyj-
nych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania 
ich w klauzulę wykonalności;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz 
postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu 
w sprawach własności intelektualnej;

4) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie 
spisu inwentarza;

5) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach;
6) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na pod-

stawie art. 1391 § 1 k.p.c. osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomie-
nia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem 
odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie 
zamieszkuje;

7) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmie-
rzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;

8) sporządza protokół stanu faktycznego;
9) na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad dobro-

wolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
Podczas wykonywania czynności przez komorników – z punktu widzenia 

celu niniejszego opracowania – najważniejsze wydaje się poszukiwanie majątku 
dłużnika. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel, sąd 
mogą wystąpić z wnioskiem o poszukiwanie majątku dłużnika, na którym zosta-
nie zabezpieczone świadczenie bądź z którego chcą prowadzić egzekucję. Zgod-
nie z art. 801 § 1 k.p.c. komornik z urzędu:

1) ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych 
postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo 
rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną; 

2) wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku.
Jeśli komornikowi nie uda się znaleźć majątku dłużnika, to wierzyciel może 

zlecić komornikowi poszukiwanie majątku na podstawie art. 8012 k.p.c. Komor-

19 B. Falkowski, Komentarz do ustawy o komornikach sądowych, (w:) M. Simbierowicz, 
M. Świtkowski (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Ko-
mentarz, LEX/el. 2019, art. 3.
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nik, poszukując majątku dłużnika, występuje do różnych osób i podmiotów, 
żądając udzielenia informacji o sytuacji majątkowej dłużnika. Poza tymi czyn-
nościami komornik podejmuje również czynności terenowe, np. zmierzające 
do ustania majątku ruchomego. Odnotowania wymaga jednak fakt, iż komor-
nik sądowy może poszukiwać majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela tylko 
w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego20. Czynności komornika 
podczas poszukiwania majątku powinny charakteryzować się swobodą w wybo-
rze poszukiwania majątku dłużnika21. 

ŹRÓDŁA INFORMACJI ORAZ INFORMACJE NIEZBĘDNE 
W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM A ZINTEGROWANY 

SYSTEM INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH

Analizując akty prawne, można uzyskać odpowiedz na wcześniej postawione 
pytania badawcze. 

Tabela 1. Pytania badawcze

Pytanie badawcze Odpowiedz

Jakie informacje o nieruchomościach są potrzeb-
ne komornikowi przy wykonywaniu czynności?

Numer księgi wieczystej, zbiór dokumentów, 
położenie nieruchomości

Skąd komornik uzyskuje informacje o nierucho-
mościach?

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, 
wierzyciel, starostwo powiatowe

Jak długo komornik oczekuje na uzyskanie infor-
macji o nieruchomościach?

Natychmiast, do 7 dni

Skąd komornik uzyskuje informacje o osobach 
fizycznych, prawnych?

BEL, KRS, PESEL, ZUS, EKW, CEPIK 

Jakie informacje o osobach fizycznych, prawnych 
są potrzebne komornikowi przy wykonywaniu 

czynności?

Imię nazwisko, PESEL/NIP, REGON, miejsce 
zamieszkania, imiona rodziców

Jak długo komornik oczekuje na uzyskanie 
informacji o osobach?

Natychmiast, do 7 dni

Z jakich baz danych korzysta komornik przy 
wykonywaniu czynności?

EKW, ZUS, BEL, US, CEPIK, Ognivo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktów prawnych.

20 A. Marciniak, Ustawa…, s. 30.
21 A. Nowak, Charakter prawny umowy-zlecenia poszukiwania przez komornika majątku 

dłużnika za wynagrodzeniem, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 3, s. 41–42.
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Wyjaśnienie skrótów: 
BEL – Biuro Ewidencji Ludności
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste
US – Urząd Skarbowy
CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Komornicy przy wykonywaniu swoich zadań korzystają z następujących 
baz danych: Biuro Ewidencji Ludności, KRS, PESEL, ZUS, EKW, CEPIK, US, 
Ognivo. Bazy te można podzielić na takie, w których znajdują się informacje 
o dłużniku, rzeczach ruchomych i nieruchomościach. Są one zatem wykorzysty-
wane przy różnych czynnościach komorniczych. Informacje o dłużniku komor-
nik może również uzyskać z: BEL, KRS, PESEL, ZUS, CEPIK.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności22 ewidencje 
ludności prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego w celu reje-
stracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość 
oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowa-
dzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który sta-
nowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców prowadzonych w systemie 
teleinformatycznym. Zgodnie z art. 1 tej ustawy zakres przedmiotowy kształtuje 
się w następujący sposób:

1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym Elektro-
nicznym Systemie Ewidencji Ludności i w rejestrach mieszkańców;

3) zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności;

4) zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich 
i cudzoziemców;

5) zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności.

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców gromadzone są dane 
zarówno o kierowcach, jak i pojazdach. Są to dane właściciela, posiadacza oraz 
użytkownika pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, a także dane 
poprzedniego właściciela. Dzięki tej bazie komornik może znaleźć informacje, 
czy dłużnik posiada pojazd, który może posłużyć jako zabezpieczenie wierzytel-
ności. Może też znaleźć dane takie jak imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamiesz-
kania i inne. Treść tej bazy danych jest określona przez ustawę z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym23.

22 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 510, z późn. zm.
23 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.
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Korzystając z Krajowego Rejestru Sądowego, komornik może uzyskać dane 
z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro-
wotnej czy rejestru dłużników niewypłacalnych. Korzystając z tych rejestrów, 
komornik uzyskuje informacje o podmiotach, które później może wykorzystać 
np. przy doręczaniu pism.

W tym miejscu warto też wspomnieć o Ognivo24 – to rozwiązanie, dzięki któ-
remu komornik może uzyskać informacje objęte tajemnicą bankową, jak również 
umożliwia wymianę informacji pomiędzy wskazanymi przez prawo podmio-
tami, takimi jak: ZUS, Poczta Polska, urzędy skarbowe, izby celne, administra-
cyjne organy egzekucyjne, komornicy oraz sądy i prokuratury25. Jest to system 
niepowiązany w żaden sposób z ZSIN, informacje w nim zawarte pochodzą od 
podmiotów niezwiązanych z administracją publiczną. Dzięki temu systemowi 
komornik wie, w jakich bankach dłużnik ma rachunki bankowe i czy może 
doprowadzić do zajęcia zgromadzonych na tych rachunkach środków. 

Zgodnie z art. 761 k.p.c. organ egzekucyjny może żądać informacji dotyczą-
cych stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników 
jego majątku oraz danych adresowych jedynie w zakresie niezbędnym do zapew-
nienia prawidłowego toku postępowania od:

 1) organów administracji publicznej;
 2) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej;
 3) organów podatkowych;
 4) organów rentowych;
 5) banków;
 6) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 7) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji;
 8) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymie-

nionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi26;

 9) spółdzielni mieszkaniowych;
10) wspólnot mieszkaniowych;
11) innych podmiotów zarządzających lokalami;
12) biur informacji gospodarczej;
13) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu.
Dzięki uprawnieniu wynikającemu z art. 761 k.p.c. komornik może uzy-

skać konkretną informacje, np. miejsce położenia nieruchomości dłużnika27. 

24 Zob. https://www.banki.kir.pl/ognivo/.
25 Zob. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ognivo-co-to-za-system-co-daje-wierzycielowi 

(dostęp: 2.01.2022 r.).
26 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 328, z późn. zm.
27 A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. 

Art. 730–1217, LEX/el. 2019.
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W wyroku Sądu Najwyższego dnia 6 kwietnia 2006 r., IV CSK 6/0628, sąd 
stwierdził, że użyte w art. 761 k.p.c. sformułowanie o „informacji niezbędnej do 
prowadzenia egzekucji” należy rozumieć jako prawo żądania przez komornika 
udzielenia informacji potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji, 
czyli do podjęcia czynności zgodnych z obowiązującym prawem. Sąd przyjął, 
że do zakresu takich informacji niewątpliwie należy ustalenie, czy dłużnik jest 
właścicielem zajętej rzeczy, czy też osoba trzecia, względnie, czy osobie tej przy-
sługuje w stosunku do zajętej rzeczy inne uprawnienie pozwalające na zgłoszenie 
żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji.

Na etapie tworzenia ZSIN wskazano, że komornicy będą mogli weryfiko-
wać, czy i jakie nieruchomości posiadają dłużnicy. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że system ten może być wykorzystany również w innym celu. 

Przy wykonywaniu czynności związanych z egzekucją z nieruchomości 
najistotniejsza jest Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Dzięki tej bazie 
komornik poszukuje nieruchomości, których właścicielem jest dłużnik.

Jak już wcześniej wspomniano, komornik wykorzystuje różne bazy danych, 
z których pobiera informacje o dłużniku i jego majątku. Poniżej zostały przed-
stawione rejestry zintegrowane w ZSIN oraz najistotniejsze informacje w nich 
zawarte. 

Tabela 2. Najistotniejsze informacje zawarte w rejestrach

Informacje

Rejestr

Dane 
podmiotów

Nr PESEL
Identyfikator 
podatkowy

Nr REGON Nr KW

Przydatność 
rejestru na 
potrzeby 

komorników

Ewidencja 
Gruntów 

i Budynków
  – –  +

Księgi 
wieczyste

  – –  +

Ewidencja 
Podatkowa

     +

Krajowy Rejestr 
Granic

– – – – – –

TERYT – – – – – –

GEOPORTAL – – – – – –

PESEL   - - - +

REGON     - +

KSEP      +

28 LEX nr 393244.
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Miejscowe 
Plany Zago-

spodarowania 
Przestrzennego

– – – – – –

Centralna 
Baza Danych 
o Zabytkach 

  – –  +

Centralny 
Rejestr Form 

Ochrony 
Przyrody

– – – – – –

Ewidencja 
Miejscowości, 
Ulic i Adresów

– – – – – –

Rejestr Cen 
i Wartości 

Nieruchomości 
– – – – – –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktów prawnych.

Z powyższej tabeli wynika, że część danych się powtarza, np. numer PESEL. 
Dzięki temu, że jedna dana się powiela w wielu rejestrach, może to mieć pozy-
tywne aspekty, gdyż przy wyszukiwaniu np. po numerze PESEL możemy zna-
leźć poszukiwaną osobę w kilku bazach danych. Z drugiej strony konieczność 
zmiany jednej danej pociąga za sobą zmiany w wielu bazach danych, co nie tylko 
jest czasochłonne, lecz także może skutkować popełnianiem błędów. 

W ZSIN nie występują źródła informacji o osobach KRS i CEPIK. Bazy te 
zawierają informacje takie jak np. PESEL, NIP, imię i nazwisko, dzięki którym 
można by połączyć je z ZSIN.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że komornicy sądowi 
przy wykonywaniu swoich czynności korzystają z wielu różnych źródeł danych 
o nieruchomościach i podmiotach. Biorąc pod uwagę, jakie informacje są poszu-
kiwane przez komorników, można zauważyć, że większość z nich jest dostępna 
w ZSIN. Nazwa tego systemu może być myląca i sugerować, że zintegrowane są 
w nim jedynie bazy danych dotyczące nieruchomości, jednak zharmonizowana jest 
w nim również baza PESEL, czyli baza, w której ujawnione są informacje o pod-
miotach. Komornicy mogą wystąpić o uzyskanie dostępu do ZSIN i korzystać 
z niego tak, jak robią to urzędy publiczne. Uzyskanie informacji w ZSIN następuje 
od razu, w momencie wpisania, wyszukania interesujących nas informacji.
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Abstract

The digital economy has brought new challenges to the enforcement of consumer, 
competition, and data protection laws as certain market practices (in particular, 
data practices) can simultaneously infringe all these three areas of law. However, the 
interdependence between consumer, competition, and data protection laws in the digital 
economy has so far been rarely reflected in their enforcement by national agencies. As 
evidenced by the Facebook enforcement “saga”, uncoordinated enforcement efforts by 
competition, consumer, and data protection agencies, which act in silos and focus only 
on national perspective, pose a threat to the effective protection of consumer welfare 
and data subject (consumer) rights in the EU. Therefore, it is proposed to introduce 
cooperation mechanisms between different agencies, both at the EU and national level, 
in cases involving practices that may potentially infringe all three areas of law and 
present a risk to sustainable development of the digital economy. It is argued that only 
a coordinated, cross-institutional, and multi-disciplinary enforcement can provide an 
effective response to such practices applied by digital giants, such as Facebook, Google, 
Amazon or Apple, and ensure that consumer welfare and data subject (consumer) rights 
are not compromised.



190 IGA MAŁOBĘCKA-SZWAST

KEYWORDS

digital economy, personal data, data protection, antitrust enforcement, consumer 
protection, GDPR

SŁOWA KLUCZOWE

gospodarka cyfrowa, dane osobowe, ochrona danych osobowych, egzekwowanie 
prawa konkurencji, ochrona konsumentów, RODO

1. INTRODUCTION

The collection and use of personal data have become a key feature of digital 
economy. There is no doubt that ensuring an adequate level of protection of per-
sonal data is subject to regulation by data protection law (within the European 
Economic Area, mainly the General Data Protection Regulation)1, and counter-
acting possible violations in this respect is generally vested in national supervi-
sory authorities (Art. 51 GDPR). 

However, over the last few years it can be observed that the way in which 
companies process personal data has become the subject of interest not only to 
supervisory authorities, but also to competition and consumer protection authori-
ties2. In several cases, national competition and consumer protection authorities 
and courts in the EU have reached a conclusion that the way in which companies 
process personal data may be a decisive criterion in assessing whether there has 
been a breach of competition or consumer protection law, respectively. It should 
not come as a surprise, as in the digital economy the line between competition, 
consumer, and data protection blurs3 and the same practice may well violate all 
the three areas of law.

As a consequence, drawing clear demarcation lines between competition, con-
sumer, and data protection laws has become increasingly difficult. The question 

1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 
OJ L 119 of 4 May 2016, p. 1 (“GDPR”).

2 A. Reyna, Breaking down silos in public enforcement: Lessons from consumer-facing mar-
kets, 2021, https://ssrn.com/abstract=3838697 (accessed 1.11.2021).

3 I. Graef, Blurring boundaries of consumer welfare: How to create synergies between com-
petition, consumer, and data protection law in digital markets, (in:) M. Bakhoum, B. Conde Gal-
lego, M.-O. Mackenrodt, G. Surblytė-Namavičienė (eds.), Personal data in competition, consumer 
protection and intellectual property law: Towards a holistic approach?, Berlin 2018, pp. 122–148.
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is also whether drawing such strict lines is indeed necessary. This article argues 
that one should rather accept mutual overlaps and make use of enforcement tools 
and strengths of all agencies to better protect consumers in the digital economy. 

The article discusses national cases involving Facebook data practices pur-
sued by competition, consumer, and data protection authorities, which are referred 
to jointly as the Facebook “saga”. These cases show that processing of consumer 
personal data that is inconsistent with data protection laws may be sanctioned not 
only by data protection regime, but also may be of key importance to establish 
that a firm has abused a dominant position, engaged in unfair market practices, 
or otherwise violated consumer protection law. It is worth noting that both the 
areas of competition law, consumer protection law, and personal data protection 
are characterised by far-reaching harmonisation within the EU. For this reason, 
decisions and judgments made on the basis of national regulations, both in the 
field of competition, consumer protection and data protection law, may consti-
tute a valuable interpretative guideline for the application of similar provisions in 
other Member States.

However, the current uncoordinated enforcement efforts illustrated in this 
article by the Facebook “saga” lead to rather opaque and unsatisfactory results – 
the goals of competition, consumer, and data protection laws seem to be achieved 
only to a limited extent. 

Therefore, it is proposed to introduce cooperation mechanisms between dif-
ferent agencies, both at the EU and national level, in cases involving practices that 
may potentially infringe all the three areas of law (in particular, data practices)4 
and pose a threat to sustainable development of the digital economy. It is argued 
that only a coordinated, cross-institutional, and multi-disciplinary enforcement 
can provide an effective response to such practices applied by digital giants, such 
as Facebook, Google, Amazon or Apple, and ensure that consumer welfare and 
data subject (consumer) rights are not compromised5. 

The article is structured into seven sections. Section 2 explains why process-
ing of personal data may be an important issue for competition and consumer 
protection. Section 3 examines the complex relationship between competition, 
consumer, and data protection law in the digital economy. Section 4 discusses 
cases forming part of Facebook enforcement “saga” from the perspective of 
competition, consumer, and data protection regimes. These cases are used as an 
example to show that uncoordinated enforcement undertaken by national agen-
cies separately and based solely on national laws may be insufficient and may 
put goals of all three regimes at risk, which is elaborated in Section 5. To counter 

4 Data practices are understood in this article as practices which are based on data process-
ing (collection, use, sharing etc.) and usually involve infringement of data protection law.

5 In a similar vein, see A. Ezrachi, A. Reyna, The role of competition policy in protecting 
consumers’ well-being in the digital era, BEUC 2019, pp. 22–25, https://www.beuc.eu/publica-
tions/beuc-x-2019-054_competition_policy_in_digital_markets.pdf (accessed 1.11.2021). 
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these flaws Section 6 suggests that what we need in the digital economy is coordi-
nated, cross-institutional, and multidisciplinary enforcement. Some general con-
clusions follow in section 7.

2. WHY PROCESSING OF PERSONAL DATA MAY BE AN ISSUE 
FOR COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION

Personal data has acquired significant economic value over the last decade, in 
particular for firms operating on the Internet. Data has been heralded as the “new 
currency”, “new oil”, or “new gold” of the current economy6. Personal data is one 
of the most valuable resources for companies operating in the digital markets. 
On the user side of the market, they can use data to create new or improve exist-
ing products and services, provide users with a more personalised experience, 
and thus build customer loyalty. On the advertiser side of the market, they can 
use data to offer advertisers better targeted and thus more effective advertising 
services. As a consequence, the control over large amounts of data may allow 
them to strengthen their market position and gain competitive advantage over 
their competitors.

It should therefore come as no surprise that firms are interested in collecting 
as much data as possible and processing it unlimitedly for whichever purpose 
is more profitable. Data protection law (in particular, the GDPR), by establish-
ing detailed rules for the processing of personal data, inhibits these attempts and 
restricts the use of personal data by these firms.

Nevertheless, a company whose business model is based on the processing of 
personal data may find it profitable to breach data protection rules and impose 
unfair contractual provisions that violate the GDPR on consumers to obtain as 
much personal data as possible and process them freely. By violating data pro-
tection rules, such firm may be able to collect more valuable data than its com-
petitors who comply with data protection laws and use it to improve its services, 
expand its user and customer base, and consequently reinforce its market power. 
One can argue that the risk of breaching the GDPR and imposition of fines is 
rooted in their business models and decision making.

In these circumstances data protection law intersects with competition and 
consumer protection law, and the way in which personal data is processed by busi-
nesses may have an impact on competition in the digital market and its key actors 
– consumers. It is so also when competition and consumer protection authorities 

6 The world’s most valuable resource is no longer oil, but data, “The Economist” 6 May 
2017, https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-
longer-oil-but-data (accessed 1.11.2021).
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may come into play and use data protection law as a criterion (a yardstick)7 for 
assessing whether a firm has abused a dominant position, committed an act of 
unfair competition, engaged in unfair commercial practice or otherwise violated 
consumer rights and interests.

This complex relationship between the fundamental right to data protection, 
consumer rights, and competitive effects of data processing, as well as its influ-
ence on market power, has sparked debate about which regulatory regime is better 
placed to address the concerns emerging from the use of personal data in the dig-
ital markets, in particular from data practices of online platforms.

In this context, it is worth relating to goals of competition, consumer, and data 
protection law to determine mutual relationships between them. 

3. THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION, CONSUMER, 
AND DATA PROTECTION LAW IN THE DIGITAL ECONOMY

In the EU competition, consumer, and data protection regimes are regulated 
in different legal acts, have different focus and objectives, and in principle are 
supervised by separate authorities that have distinct mandates8 and can impose 
different remedies9. 

In terms of goals, EU competition law aims at safeguarding undistorted com-
petition within the EU internal market, enhance (aggregate) consumer welfare, 
and ensure efficient allocation of resources. To this end, competition law inter-
venes against restrictive practices, abusive behaviour, and concentrations that sig-
nificantly impede effective competition10.

The objective of consumer law is to safeguard the informed free choice of 
consumers and protect them as the weaker party in market transactions. It aims to 
prevent or remedy market failures (in particular, information inefficiencies such as 
imperfect information, information asymmetries or bounded rationality)11. Rather 
than enhancing the aggregate consumers’ welfare as competition law does, con-
sumer law focuses on the welfare of individual consumers12.

 7 F. Costa-Cabral, O. Lynskey, Family ties: The intersection between data protection and 
competition in EU law, “Common Market Law Review” 2017, Vol. 54, issue 1, pp. 29 et seqq.

 8 In the EU Member States some authorities are responsible for enforcing more than one set 
of rules, in particular competition and consumer protection, such as the Polish President of the 
Office of Competition and Consumer Protection or the Netherlands Authority for Consumers and 
Markets (ACM).

 9 A. Reyna, op. cit.
10 F. Costa-Cabral, O. Lynskey, op. cit., pp. 29 et seqq.
11 I. Graef, op. cit., p. 126.
12 OECD Secretariat, The interaction and coordination of competition policy and consumer 

policy: Challenges and possibilities (background note), DAF/COMP/GF(2008)10, 2008, pp. 18–22, 
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EU data protection law aims to safeguard the fundamental right to data pro-
tection by giving data subjects control over their personal data and by setting the 
rules that restrict processing of personal data. Importantly, the right to data pro-
tection is protected in the EU as a fundamental right enshrined in Art. 8 (2) of the 
EU Charter of Fundamental Rights and Art. 16 TFEU. The scopes of the concepts 
of “consumer” and “data subject” are not identical. Every consumer is a data sub-
ject, but not every data subject is a consumer. In this respect, the concept of the 
data subject is broader.

However, EU competition, consumer, and data protection laws share some 
common goals and features13, which are rightly referred to as “family ties”14. 
Looking from broader perspective, data protection law along with competition 
and consumer protection laws form part of the EU system of protection of con-
sumer rights (including the fundamental right to protection of personal data) and 
consumer welfare15. All these three legal regimes aim to protect consumers (in 
data protection law – data subjects) and contribute to the development of the inter-
nal market16.

Some authors argue that competition law is not a suitable legal instrument 
to tackle such practices and they should instead be addressed by consumer or 
data protection laws17. Nonetheless, one can argue that in the digital economy 
we cannot easily separate consumer, competition, and data protection issues 
from each other. These three areas of law are intertwined and complement each 
other on various levels, which is particularly visible in the digital economy18. To 

https://www.oecd.org/regreform/sectors/40898016.pdf (accessed 1.11.2021); M. Botta, K. Wiede-
mann, The interaction of EU competition, consumer, and data protection law in the digital econ-
omy: The regulatory dilemma in the Facebook odyssey, “The Antitrust Bulletin” 2019, Vol. 64, 
pp. 428, 435.

13 I. Graef, op. cit., p. 123.
14 F. Costa-Cabral, O. Lynskey, op. cit., pp. 21–22.
15 Ibidem, pp. 14–22.
16 I. Graef, op. cit., p. 123.
17 G. Colangelo, M. Maggiolino, Data protection in attention markets: Protecting privacy 

through competition?, “Journal of European Competition Law & Practice” 2017, Vol. 8, issue 6, 
p. 363; G.A. Manne, R.B. Sperry, The problems and perils of bootstrapping privacy and data 
into an antitrust ramework, “CPI Antitrust Chronicle” 2015, https://www.competitionpolicyin-
ternational.com/assets/Uploads/ManneSperryMay-152.pdf (accessed 1.11.2021); M.K. Ohlhausen, 
A.P. Okuliar, Competition, consumer protection, and the right [approach] to privacy, “Antitrust 
Law Journal” 2015, Vol. 80, p. 121; A. Lamadrid, S. Villiers, Big data, privacy and competition 
law: Do competition authorities know how to do it?, “CPI Antitrust Chronicle” 2017, p. 4.

18 European Data Protection Supervisor, Preliminary Opinion, Privacy and competitiveness 
in the age of Big Data: The interplay between data protection, competition law, and consum-
er protection in the Digital Economy, March 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publica-
tion/14-03-26_competitition_law_big_data_en.pdf (accessed 1.11.2021); N. Helberger, F. Zuid-
erveen Borgesius, A. Reyna, The perfect match? A closer look at the relationship between EU 
consumer law and data protection law, “Common Market Law Review” 2017, Vol. 54, issue 5, 
p. 1429.



 FACEBOOK ENFORCEMENT “SAGA”... 195

ensure effective competition in the digital economy we need effective enforce-
ment of data protection and consumer laws, and vice versa. Effective enforcement 
of competition rules is needed to better protect personal data and consumer rights. 
Therefore, instead of looking for the best suited regime to tackle certain practices 
one should focus on how to make use of all three areas of law to more efficiently 
fight potentially abusive and unfair data practices.

However, despite these common grounds, currently in the EU we can observe 
that rules on data protection, consumer protection, and competition are applied in 
silos separately by the respective national agencies19. As the example of the Face-
book enforcement “saga” shows, such separation and lack of cooperation between 
authorities casts doubt over effectiveness of such approach.

4. FACEBOOK ENFORCEMENT “SAGA” FROM THE 
PERSPECTIVE OF COMPETITION, CONSUMER, AND DATA 

PROTECTION REGIMES

In this section I will look at Facebook data practices that have been pursued 
by the German competition authority (Bundeskartellamt), the Italian consumer 
and competition authority (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, 
AGCM) and the Belgian data protection authority (Gegevensbeschermingsau-
toriteit). The above proceedings concerned similar (but not identical) data prac-
tices of the incumbent social network provider – Facebook and were based on 
national laws. Therefore, they constitute a good yardstick for comparing and 
assessing enforcement approaches of respective regimes.

4.1. COMPETITION LAW PERSPECTIVE: THE PROCEEDINGS 
OF THE BUNDESKARTELLAMT

On 6 February 2019, the Bundeskartellamt issued a long-awaited prohibi-
tion decision20 in the Facebook case, which terminated the abuse investigation 

19 European Data Protection Supervisor, Opinion 8/2016 on coherent enforcement of fun-
damental rights in the age of big data, 2016, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publica-
tion/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf (accessed 1.11.2021).

20 Facebook (Case B6-22/16), Bundeskartellamt decision of 6 February 2019, https://www.
bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/
B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (accessed 1.11.2021).
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initiated in March 201621. In the view of the Bundeskartellamt, Facebook22 abused 
its dominant position on the market for social networks by imposing on its users 
terms of service that are incompatible with data protection law23. The NCA based 
its assessment on German Act against Restraints of Competition (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, GWB), and not the Art. 102 TFEU, which is an 
important circumstance in this case. More precisely, the Bundeskartellamt found 
that Facebook, by implementing data policy which allowed it to collect user and 
device-related data from sources outside of Facebook and to merge it with data 
collected on Facebook, committed an abuse of its dominant position on the Ger-
man market for social networks in the form of exploitative business terms pursu-
ant to Section 19 (1) GWB24. 

The theory of harm applied by the Bundeskartellamt is based on the assump-
tion that Facebook imposes unfair (exploitative) terms on users (in this case, terms 
of service and privacy policy contrary to the provisions of data protection law). 
Their exploitative character consists in making the use of the dominant social net-
work conditional upon the users granting the undertaking unlimited permission 
to use their personal data. Taking into account that there is no alternative social 
network available on the market, users have to choose between agreeing to “the 
whole Facebook package” (i.e. Facebook’s terms and conditions), including an 
extensive permission to process their personal data, or not to use social networks 
at all25. In the view of the Bundeskartellamt, the harm for the users lies in a loss 
of control, as they are no longer able to control how their personal data is used26. 

21 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining user data from 
different sources, Press release, 7 February 2019, https://www.bundeskartellamt.de/Shared-
Docs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.html (accessed 1.11.2021); 
Bundeskartellamt, Bundeskartellamt initiates proceeding against Facebook, Press release, 
2 March 2016, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20
News%20Karussell/2016/02_03_2016_Facebook.html (accessed 1.11.2021). 

22 Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., Facebook Deutschland GmbH.
23 Bundeskartellamt, Facebook, exploitative business terms pursuant to Section 19(1) GWB 

for inadequate data processing – Case Summary, 15 February 2019, p. 10, https://www.bundeskar-
tellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.htm-
l?nn=3600108 (accessed 1.11.2021).

24 It is important to note that the proceeding was based on the national law – Section 19(1) 
of the German Competition Act (GWB), which is a national equivalent of Art. 102 TFEU. See 
Bundeskartellamt, Facebook, exploitative…, p. 7.

25 Bundeskartellamt, Preliminary assessment in Facebook proceeding: Facebook’s collec-
tion and use of data from third-party sources is abusive, 19 December 2017, p. 2, https://www.
bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/2017/Hinter-
grundpapier_Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (accessed 1.11.2021).

26 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits…, p. 5. See also A. Mundt, Implications of 
the German Facebook decision. Presentation from GCLC – Lunch Talk, 17 April 2019, https://
www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Reden/L1/Andreas%20Mundt%20-%20
%20Global%20Competition%20Law%20Centre.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (accessed 
1.11.2021). 
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Specifically, they cannot reasonably foresee what data and from which sources 
is combined with data from Facebook accounts, and for what purposes such data 
is further used27. It is important to note that the Bundeskartellamt drew a line 
between user data that is generated through the use of Facebook (“on Facebook”) 
and user data obtained from third party sources (“off Facebook”), and focused its 
proceedings only on the latter28. According to the Bundeskartellamt, Facebook’s 
terms of service allow for collecting data from users when they call up one of the 
third party’s websites with embedded Facebook APIs, even if they blocked web 
tracking in their browser or device settings or did not click “like” or “log in”. The 
data collected in this way is then combined with data from the user’s Facebook 
account, creating a detailed profile of each user. The use of personal data gener-
ated by users on Facebook (“on Facebook”) is not the subject of the proceedings. 
As argued by the Bundeskartellamt, within the network users can influence the 
scope of their data collected by Facebook by paying attention to the way they use 
the network and the content they post29. Moreover, the Bundeskartellamt noted 
that user data is an indispensable factor for the functioning of the social network, 
and when users decide to use a free service, they can reasonably expect that their 
data will be processed30. 

The Bundeskartellamt also pointed to an exclusionary effect of the practice. 
In the view of the Bundeskartellamt, Facebook’s conduct impedes competitors, 
since by the unlawful processing of data and their combination with Facebook 
accounts, Facebook gains access to a large number of further data sources31. 
Thereby, the practice also allowed Facebook to illicitly gain a competitive advan-
tage over its competitors, which lacked access to comparable data resources, and 
increase barriers to entry. That, in turn, ultimately cements Facebook’s market 
power towards end customers (users and advertisers)32. 

The Bundeskartellamt used data protection law (the GDPR) as a benchmark 
to establish the exploitative nature of Facebook’s conduct. Such approach is not 
surprising given that back in May 2016, the NCA, in a joint paper with the French 
Autorite de la Concurrence, expressed the view that even though data protec-
tion and competition law serve different goals, the use of privacy policies and 

27 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits…, p. 5. 
28 “Off Facebook” data includes data generated by the use of services owned by Facebook, 

such as WhatsApp or Instagram, or by the use of third-party websites and apps, which have em-
bedded Facebook products such as the “like” or “log in” button or analytical services such as 
“Facebook Analytics”. These data will be transmitted to Facebook via APIs the moment the user 
calls up that third party’s website for the first time. See Bundeskartellamt, Preliminary Assess-
ment…, p. 2. 

29 Ibidem, pp. 2–3.
30 Ibidem, p. 2; Bundeskartellamt, Facebook, exploitative…, p. 1.
31 Ibidem, p. 11.
32 Ibidem.



198 IGA MAŁOBĘCKA-SZWAST

the corresponding processing of personal data can be considered if they affect 
competition33. 

Since the case was examined under national competition law (Section 19 (1) 
GWB), the authority relied upon the relevant case law of the Federal Court of 
Justice (Bundesgerichtshof, BGH) to substantiate its approach (in particular, 
VBL-Gegenwert and Pechstein cases)34. According to the BGH’s judgements, 
business terms, which violate, respectively, German Civil Code and constitu-
tional rights, are considered abusive under Section 19 (1) GWB, in particular, 
if applied as a manifestation of market power or superior bargaining power of 
an undertaking concerned35. The BGH considers that Section 19 GWB must be 
asserted in cases where one contractual party is so powerful that it can dictate the 
terms of the contract, which may breach provisions of other branches of law and 
abolish the contractual autonomy of the other party36. 

In the view of the Bundeskartellamt, as far as the appropriateness of condi-
tions agreed upon in an unbalanced negotiation is concerned, the BGH’s case law 
applies to all other areas of law. In particular, it also applies to data protection 
law, which aims to “counterbalance asymmetries of power between undertakings 
and individuals and ensure an appropriate balancing of interests between data 
controllers and data subjects”37. Thus, the Bundeskartellamt concluded that to 
protect the constitutional right to informational self-determination, which was 
implemented by data protection law, Section 19 GWB must be applied in the case 
at issue, where Facebook was so powerful that it was able to impose on users the 
contractual terms that were in breach of data protection law38. Thus, according to 
the Bundeskartellamt, the EU data protection regulations, based on constitutional 
rights, should be considered when assessing whether data processing terms are 
appropriate under competition law39.

The Bundeskartellamt appears to argue that Facebook’s potential to unilater-
ally impose terms of service on users is rooted in Facebook’s dominant position 

33 Autorite de la Concurrence and Bundeskartellamt, Competition law and data, 2016, p. 23, 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.
pdf?__blob¼publicationFile&v¼2 (accessed 1.11.2021).

34 Ibidem, pp. 7–9; Case B6-22/16 Facebook, Bundeskartellamt decision of 6 February 2019, 
paras 525–534; Case KZR 6/15 Pechstein, BGH judgement of 7 June 2016, and KZR 61/11 VBL vs. 
Gegenwert, BGH judgement of 6 November 2013. 

35 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits…, p. 8; Case KZR 6/15 Pechstein, BGH 
judgement of 7 June 2016, and case KZR 61/11 VBL vs. Gegenwert, BGH judgement of 6 Novem-
ber 2013.

36 Bundeskartellamt, Facebook, exploitative…, p. 8; G. Colangelo, M. Maggiolino, Antitrust 
über alles. Whither competition law after Facebook?, “World Competition Law and Economics 
Review” 2019, Vol. 42, p. 355.

37 Bundeskartellamt, Facebook, exploitative…, p. 8.
38 Ibidem; G. Colangelo, M. Maggiolino, Antitrust über…, p. 355. 
39 Bundeskartellamt, Facebook, exploitative…, p. 8.
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on the relevant market40. The abuse at issue constitutes a manifestation of Face-
book’s market power and superior bargaining power41. In line with the reasoning 
of the BGH, Facebook conduct (i.e. the imposition of unlawful terms of service) 
would not be possible if it were not for its dominance42.

Against this background, the Bundeskartellamt examined Facebook’s data 
processing policies and found that Facebook had no effective justification for col-
lecting data from third-party’s services and combining that data with Facebook 
user accounts43. In particular, the Bundeskartellamt established that such data 
processing was not required to fulfil contractual obligations (Art. 6 (1) (b) GDPR), 
nor did a balancing of interests result in the conclusion that Facebook’s interests 
in data processing outweigh the users’ interests (Art. 6 (1) (f) GDPR)44. Moreo-
ver, Facebook also did not obtain valid consent for processing the data affected 
in this case. In the view of the Bundeskartellamt, since users consent to Face-
book’s terms and conditions for the sole purpose of concluding the contract, their 
consent cannot be considered freely given45, as required by Art. 7 (4) GDPR46. 
Thus, the Bundeskartellamt concluded that Facebook processed user data from 
third party’s sources without legal ground, contrary to the lawfulness principle 
enshrined in Art. 5 (1) (a) GDPR. The Bundeskartellamt assured that it closely 
cooperated with data protection authorities in the case47. However, no national 
data protection authority (DPA) has formally issued a decision or statement that 
would determine that Facebook infringed data protection laws in a way specified 
by the Bundeskartellamt in its decision.

Although the Bundeskartellamt stated that an abuse control proceeding 
against Facebook “would generally also be possible” under Art. 102 TFEU, at 
the same time it recognised that so far, only the above case law of the highest 

40 I. Małobęcka-Szwast, Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozy-
cji dominującej? Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi, “Internetowy Kwar-
talnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, No. 8, p. 150; Case B6-22/16 Facebook, Bundeskar-
tellamt decision of 6 February 2019, para 871.

41 I. Małobęcka-Szwast, Naruszenie prawa…, p. 150.
42 G. Schneider, Testing Art. 102 TFEU in the digital marketplace: Insights from the 

Bundeskartellamt’s investigation against Facebook, “Journal of European Competition Law 
& Practice” 2018, Vol. 9, issue 4, pp. 223–224.

43 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits…, p. 6; Bundeskartellamt, Facebook, 
exploitative…, pp. 10–11. 

44 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits…, p. 6; Bundeskartellamt, Facebook, 
exploitative…, p. 10.

45 Ibidem.
46 According to this provision, when assessing whether consent is freely given, utmost ac-

count shall be taken of whether, inter alia, the performance of a contract, including the provision of 
a service, is conditional on the consent to the processing of personal data that is not necessary for 
the performance of that contract. For Bundeskartellamts’s assessment under the GDPR, see Case 
B6-22/16 Facebook, Bundeskartellamt decision of 6 February 2019, paras 573–870. 

47 Bundeskartellamt, Bundeskartellamt prohibits…, p. 7.
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German court explicitly allowed for taking into account constitutional or other 
legal principles (in this case, data protection) when assessing abusive practices of 
a dominant undertaking48.

The Bundeskartellamt has not imposed any fine on Facebook. Instead, the 
authority issued a prohibition decision, in which it prohibited Facebook from: 
(1) stipulating in its terms of service that the use of its social network is subject 
to the company being able to collect and use data generated by the use of Face-
book-owned services and assign them to the user accounts of the social network 
without the users’ consent; (2) using terms and conditions allowing the company 
to collect user data generated by calling up third party’s websites or using mobile 
apps via interfaces (Facebook Business Tools), and to use and assign them to 
Facebook user accounts; and (3) implementing the contested terms and condi-
tions in actual data processing activities carried out by Facebook based on these 
terms49. With the aim of terminating the anticompetitive conduct, Facebook has 
been required to implement the necessary changes and to adapt its data and cookie 
policies accordingly within twelve months50.

Facebook appealed against the decision of the Bundeskartellamt to the Higher 
Regional Court in Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf, OLG Düsseldorf). 
Although the court has not yet decided on the merits of the complaint, at Face-
book’s request, pursuant to § 65 par 3 GWB, it assigned the complaint a suspen-
sive effect due to serious doubts as to the legality of Bundeskartellamt decision51. 
As a result, the Bundeskartellamt decision would not have to be implemented 
until the appeal is decided on the merits.

However, the BGH did not share the stance of the OLG Düsseldorf expressed 
in its decision of 26 August 2019 (case number KVR 69/19). On 23 June 2020, in 
the long-awaited decision in the proceedings against Facebook for abuse of a dom-
inant position, the BGH temporarily confirmed the decision of the Bundeskartel-
lamt of 6 February 2019, repealed the decision of the OLG Düsseldorf and rejected 
Facebook’s request to assign the complaint a suspensive effect. According to the 
BGH, there are no serious doubts that Facebook has abused its dominant position 
by applying the terms of service regarding the processing of users’ personal data 

48 Ibidem, p. 6.
49 Ibidem, p. 2, 7; Bundeskartellamt, Facebook, exploitative…, p. 12.
50 Ibidem, p. 12. 
51 OLG Düsseldorf, Facebook: Anordnungen des Bundeskartellamts möglicherweise rechts-

widrig und deshalb einstweilen außer Vollzug, Press release, 26 August 2019, https://www.
olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/archiv/Pressemitteilungen_aus_2019/20190826_PM_Fa-
cebook/index.php (accessed 1.11.2021); Case VI – Kart 1/19 (V), OLG Düsseldorf decision of 
26 August 2019, https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/archiv/Pressemitteilun-
gen_aus_2019/20190826_PM_Facebook/20190826-Beschluss-VI-Kart-1-19-_V_.pdf (accessed 
1.11.2021).
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prohibited by the Bundeskartellamt52. This means that Facebook must implement 
the Bundeskartellamt decision – at least until the final judgment in the main pro-
ceedings before the OLG Düsseldorf is delivered. It means that in Germany Face-
book is not allowed to collect personal data of users from external sources (i.e. 
from third party websites as well as from other Facebook-owned services) and to 
assign this data to user accounts on Facebook without the consent of the users, 
and then continue to use them.

The BGH explained that the decisive factor in this case is not the question 
which the Bundeskartellamt brought to the fore in the contested decision, as to 
whether the processing and use of personal data of Facebook users is in accord-
ance with the provisions of the GDPR. In the view of the BGH, the crucial issue 
is that the terms of use are abusive and leave private Facebook users no choice 
as to: (1) whether they want to use the network with a more intensive personali-
sation of the user experience, which may result in potentially unrestricted access 
to their online activities outside of Facebook, or (2) whether they only agree to 
personalisation based on the data they disclose themselves on Facebook. Thus, 
the BGH sees the abuse of a dominant position not in violating the GDPR (as the 
Bundeskartellamt did), but in limiting the freedom of choice of Facebook users by 
imposing specific terms and conditions by Facebook53. 

On 30 November 2020, Facebook again submitted a request to the OLG Düs-
seldorf for the suspensive effect of the appeal. With a so-called “hanging order” 
(Hängebeschluss) issued on the same day, the OLG Düsseldorf ordered the appeal 
against the abuse decision of the Bundeskartellamt provisionally to be suspen-
sive54. It has thus temporarily suspended Facebook’s obligation to implement the 
decision of the Bundeskartellamt. The OLG Düsseldorf did not allow the appeal 
of the Bundeskartellamt on points of law against this decision. In response to 
the Bundeskartellamt’s non-admission complaint, the BGH approved the appeal 
against the decision of the appellate court. The fundamental question that has to 
be clarified by the BGH are the conditions under which “hanging orders” can be 
issued in the cartel administrative proceedings55. 

On 24 March 2021, the OLG Düsseldorf heard the case of Bundeskartellamt 
v. Facebook (case number VI Kart 2/19 [V]) but decided that the case would 

52 Case KVR 69/19, BGH decision of 23 June 2020, https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fa3bf79f899e0a03ef9d918b672de-
f4a&nr=109506&pos=0&anz=1 (accessed 1.11.2021).

53 BGH, Bundesgerichtshof bestätigt vorläufig den Vorwurf der missbräuchlichen Ausnut-
zung einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook, Press release, 23 June 2020, https://
www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020080.html (accessed 
1.11.2021). 

54 Case VI-Kart 13/20 (V), OLG Düsseldorf decision of 30 November 2020.
55 BGH, Bundesgerichtshof überprüft “Hängebeschluss” des OLG Düsseldorf in Sachen Fa-

cebook, KVZ 90/20, Press release, 16 December 2020, https://www.bundesgerichtshof.de/Shared-
Docs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020162.html (accessed 1.11.2021). 
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be referred to the CJEU56. Seven questions referred by the OLG Düsseldorf are 
extensive and concern mainly the interpretation of the GDPR. The crucial ques-
tion aims to determine whether the Bundeskartellamt is competent – for the pur-
poses of monitoring abuses of competition law – to establish that the company’s 
contractual terms relating to data processing and their implementation breach the 
GDPR and issue an order to end that breach, or whether there is a conflict with the 
system of jurisdiction set out in Art. 51 et seq. of the GDPR. If no, the question is 
whether Bundeskartellamt is allowed to determine, when assessing the balance of 
interests, whether those data processing terms and their implementation comply 
with the GDPR. The referral of several questions to the CJEU for a preliminary 
ruling may clarify the scope of competence of national competition authorities 
and dispel doubts which have arisen in the legal scholarship in this regard. How-
ever, it will certainly not shorten the already lengthy proceedings.

If one looks at the timeline of the proceedings, it does not encourage opti-
mism, in particular given the dynamic character of the digital markets. After 
almost 5 years since the beginning of the proceedings and 2 years since the issu-
ance of the Bundeskartellamt decision, Facebook has still not been effectively 
forced to change its abusive data practices. Apart from these procedural aspects, 
it is worth noting that the case still has to be decided on merits by the OLG Düs-
seldorf, and the latter can decide only after the CJEU issues a preliminary ruling. 

4.2. CONSUMER PROTECTION LAW PERSPECTIVE: 
THE PROCEEDINGS OF THE AGCM

On 7 December 2018, the Italian Competition and Consumer Authority 
(AGCM) imposed two fines amounting to EUR 10 million on Facebook57 for 
implementing two unfair commercial practices in breach of the Italian Consumer 
Code58. 

56 Case C-252/21 Facebook Inc. and Others v Bundeskartellamt, Request for a preliminary 
ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 22 April 2021, OJ C 320 of 9 
August 2021, p. 16. For the decision of the OLG Düsseldorf see Case Kart 2/19 (V), OLG Düssel-
dorf decision of 24 March 2021.

57 Facebook Ireland Ltd. and its parent company Facebook Inc.
58 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Facebook fined 10 million Euros by 

the ICA for unfair commercial practices for using its subscribers’ data for commercial purpos-
es, Press release, 7 December 2018, https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2018/12/Face-
book-fined-10-million-Euros-by-the-ICA-for-unfair-commercial-practices-for-using-its-subscrib-
ers%E2%80%99-data-for-commercial-purposes (accessed 1.11.2021); Italian regulator fines 
Facebook £8.9m for misleading users, “The Guardian” 7 December 2018, https://www.theguard-
ian.com/technology/2018/dec/07/italian-regulator-fines-facebook-89m-for-misleading-users (ac-
cessed 1.11.2021). The Code implements the Directive 2005/29/EC of the European Parliament 
and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial prac-
tices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 
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First, the Italian agency found that Facebook violated national provisions of 
consumer law by misleading users who register in the Facebook platform as to 
the extent to which their personal data will be used for commercial purposes. In 
the view of the AGCM, consumers are not adequately and immediately informed 
during the creation of the account that the data they provide will be used for 
commercial purposes. The authority noted that Facebook emphasizes only the 
free nature of the service but not the commercial objectives that underlie the pro-
vision of the social network service. Thereby, Facebook induces users into mak-
ing a transactional decision (i.e. to register in the social network and to continue 
using it) that they would not have taken if they were in possession of complete 
information59.

The second commercial practice that the AGCM has found unfair was trans-
ferring the registered users’ data, without their prior express consent, from the 
social platform to third party websites or applications and vice versa, to use this 
data for profiling and other commercial purposes. In the view of the authority, this 
practice should be considered aggressive, because Facebook exerts undue influ-
ence on users by using a default setting consisting of the broadest consent to data 
sharing (in this case, users could in fact only deselect the pre-setting operated by 
Facebook, without being able to make a free, informed choice). When users chose 
to limit their consent, they faced significant restrictions on the use of the social 
network and third party websites or applications, which induced users to keep the 
pre-selected choice (i.e. unlimited consent to data processing). The AGCM stated 
that this mechanism may, through undue influence, significantly limit the free-
dom of choice of the average consumer, thus forcing him to make a transaction 
decision that he would not otherwise have taken – in this case, to consent to the 
processing of his personal data by third parties basically for unlimited purposes60.

Although the AGCM did not mention the GDPR provisions in its decision, 
its findings could be equally considered as the infringement of, inter alia, the 
principle of transparency and the information obligation referred to in Art. 12 and 
Art. 13 GDPR (commercial practice) and the principle of lawfulness (Art. 5 (1) 
(a) of the GDPR in conjunction with Art. 6 (1) (a) of the GDPR) by processing of 
personal data without a legal basis. The consent given by users at the registration 
stage could be deemed not voluntary and informed – Art. 4 (11) of the GDPR in 
conjunction with Art. 6 (1) (a) and Art. 7 (4) of the GDPR) (second practice).

98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) 
No. 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (“Unfair Commercial Practices 
Directive”), OJ L 149 of 11 June 2005, p. 22. 

59 Facebook Inc. and Facebook Ireland Ltd, AGCM Decision of 29 November 2018, paras 4, 
18–22, 55–56. Text of the decision (only in Italian) is available at: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/
allegati-news/PS11112_scorr_sanz.pdf (“Decision of the AGCM”).

60 Decision of the AGCM, paras 5, 23–32, 57–67.
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While admitting that the proceedings were conducted efficiently and the deci-
sion of the AGCM was delivered rather fast, one may question the actual deterrent 
effect of the fine imposed61. According to Italian consumer law, the AGCM can 
impose a maximum fine of EUR 5 million per each unfair commercial practice 
(in this case the fine totalled EUR 10 million because it involved two practices)62. 
Comparing to fines that can be imposed for breaching competition law (i.e. gener-
ally 10% of the undertaking’s annual turnover)63, the amount of the fine imposed 
seems rather limited, even despite the fact it was a maximum possible fine under 
Italian consumer law and was doubled due to finding two practices. It seems that 
the national limits of the amounts of fines are not suitable when a consumer pro-
tection agency is confronted with practices of global corporations like Facebook, 
which generate enormous revenue. The relatively low amount of fine and the fact 
that the AGCM did not impose any behavioural commitments on Facebook may 
undermine the effectiveness of such enforcement – it is rather unlikely that Face-
book confronted with such a decision will change its data practices64. In fact, in 
February 2021 the AGCM had to sanction Facebook Ireland Ltd. and its parent 
company Facebook Inc. again, this time for a total of EUR 7 million because the 
companies had failed to comply with the order issued against them in Novem-
ber 201865. The AGCM’s investigation showed that the two companies had not 
published the amending declaration and had not ceased the misleading practice. 
In the AGCM’s view, although the companies removed the reference to the free 
nature of the service, they still do not provide an immediate and clear information 
on the collection and use of user data for commercial purposes66.

4.3. DATA PROTECTION LAW PERSPECTIVE: THE PROCEEDINGS 
OF BELGIAN DPA

The Belgian DPA pursued a similar data practice by Facebook but based on 
national data protection legislation and the GDPR. Belgian proceedings, which 
date back to 2015, concerned alleged infringements of data protection laws by 
Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., and Facebook Belgium BVBA (collectively 
referred to as “Facebook”), consisting, inter alia, of the unlawful collection and 

61 M. Botta, K. Wiedemann, op. cit., p. 444.
62 Decision of the AGCM, paras 72 et seqq.
63 The maximum fine that the European Commission and national NCAs can impose for 

breaching Art. 101 and 102 TFUE amounts to 10% of the undertaking’s annual turnover.
64 M. Botta, K. Wiedemann, op. cit., p. 444.
65 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, IP330 – ICA: Facebook sanctioned for 7 

Million, Press release, 17 February 2021, https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2021/2/IP330 
(accessed 1.11.2021); Facebook Inc. and Facebook Ireland Ltd, AGCM Decision of 9 February 
2021, https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IP330_chiusura.pdf (accessed 1.11.2021).

66 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, IP330 – ICA…
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use of information on the private browsing behaviour of Internet users in Belgium 
by means of technologies such as cookies, social plugins, and pixels. The DPA 
found that Facebook uses various technologies to monitor and track individuals 
when they browse from one website to another, and then uses the information 
collected to profile their browsing behaviour and on that basis shows them tar-
geted advertising, without properly informing the persons concerned or obtaining 
their valid consent. Facebook carries out these practices regardless of whether 
or not the person concerned is a Facebook registered user, i.e. has signed up or 
not to Facebook’s social network67. The DPA requested that Facebook be ordered 
to cease, with respect to any Internet user established on the Belgian territory, 
to place, without their consent, cookies that remain active for two years on the 
devices used by those individuals when browsing a web page in the Facebook.
com domain or the website of a third party, as well as to cease collecting data, 
in an excessive manner, by means of social plugins and pixels on third-party 
websites. The DPA also requested the destruction of all personal data obtained 
by means of cookies and social plugins relating to each Internet user established 
on the Belgian territory (the case at issue concerned processing only on the Bel-
gian territory). The President of the Court of First Instance in Brussels issued an 
interim order of 9 November 2015, in which it confirmed that it had jurisdiction 
to hear the case and that the action was admissible with regard to all three defend-
ants. The court also provisionally ordered the defendants to cease certain activi-
ties with regard to the Internet users situated on the Belgian territory68.

On 2 March 2016, Facebook filed a notice of appeal against that order with 
the Brussels Court of Appeal. In a judgment of 29 June 2016, the court amended 
the first-instance order and ruled that it had no jurisdiction with regard to the 
actions against Facebook Inc. and Facebook Ireland Ltd., whereas it does have 
jurisdiction in respect of the action brought against Facebook Belgium BVBA. 
As a result, the main proceedings became restricted to the actions against Face-
book Belgium BVBA. That appeal was overturned and on 16 February 2018, the 
Court of First Instance ruled on the merits and backed the findings of the DPA69. 
Facebook appealed against this decision and argued that when the GDPR became 
applicable in 2018, the Belgian DPA lost its competence to continue the legal 
proceedings in this case. In the view of Facebook, since Facebook’s lead supervi-
sory authority under the GDPR is the Irish Data Protection Commission, the case 

67 Case C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA v Ge-
gevensbeschermingsautoriteit [2021] ECLI:EU:C:2021:5, Opinion of AG Bobek, paras 19–23. 

68 Gegevensbeschermingsautoriteit, The judgment in the Facebook case, Press release, 10 No-
vember 2015, https://www.dataprotectionauthority.be/citizen/the-judgment-in-the-facebook-case 
(accessed 1.11.2021). 

69 Gegevensbeschermingsautoriteit, Victory for the Privacy Commission in Facebook pro-
ceeding, Press release, 16 February 2018, https://www.dataprotectionauthority.be/citizen/victo-
ry-for-the-privacy-commission-in-facebook-proceeding (accessed 1.11.2021). 
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could only be enforced by the Irish DPA. The Brussels Court of Appeal referred 
several questions to the CJEU, including whether the “one-stop-shop” mechanism 
introduced by the GDPR70 prevents national DPA from initiating proceedings in 
the national courts and enforcing data protection rules despite the fact it is not 
a lead supervisory authority in the case at issue71. 

The question that was finally decided by the CJEU on 15 June 202172 is of 
crucial importance for enforcing data protection rules in case of cross-border 
processing, i.e. almost all processing activities by incumbent platform provid-
ers. Advocate General M. Bobek in his opinion expressed the view, which was 
later endorsed by the CJEU, that the lead DPA has a general competence over 
cross-border data processing, including the commencement of judicial proceed-
ings for the breach of the GDPR, and, by implication, the other data protection 
authorities concerned enjoy a more limited power to act in that regard. However, 
both the AG and the CJEU emphasize that the lead DPA cannot be deemed as 
the sole enforcer of the GDPR in cross-border situations and must, in compliance 
with the relevant rules and time limits provided for by the GDPR, closely cooper-
ate with the other DPA concerned, the input of which is crucial in this area73. The 
CJEU observes that the GDPR establishes certain exceptions to the general rule 
that it is the lead supervisory authority which is competent to adopt decisions in 
the context of the “one-stop-shop” mechanism, in particular urgency mechanism 
from Art. 66 GDPR74. On the top of that the CJEU notes that where a competent 
supervisory authority does not comply with the obligations for mutual assistance 
imposed on it by the GDPR (as is the case with the Irish DPA – lead supervisory 

70 “One-stop-shop” mechanism was introduced in Art. 56 GDPR. Art. 56(1) GDPR states that 
the supervisory authority of the main establishment or of the single establishment of the controller 
or processor shall be competent to act as lead supervisory authority for the cross-border processing 
carried out by that controller or processor in accordance with the procedure provided in Art. 60 
GDPR. According to Article 56(6) GDPR, the lead supervisory authority shall be the sole inter-
locutor of the controller or processor for the cross-border processing carried out by that controller 
or processor.

71 See Case C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA 
v Gegevensbeschermingsautoriteit [2021] ECLI:EU:C:2021:483. The CJEU has to decide i.a. 
whether (1) the GDPR permits a supervisory authority of a Member State to bring proceedings 
before a court of that State for an alleged infringement of that regulation with respect to cross-bor-
der data processing, where that authority is not the lead supervisory authority with regard to that 
processing, (2) or the new “one-stop-shop” mechanism prevents such a situation from happening.

72 Case C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA v Ge-
gevensbeschermingsautoriteit [2021] ECLI:EU:C:2021:483.

73 CJEU, Advocate General’s Opinion in Case C-645/19 Facebook Ireland Limited, Face-
book INC, Facebook Belgium BVBA v Gegevensbeschermingsautoriteit, Press release, 13 January 
2021, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-01/cp210001en.pdf (accessed 
1.11.2021); Case C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA 
v Gegevensbeschermingsautoriteit [2021] ECLI:EU:C:2021:483, para 53. 

74 Case C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook Inc., Facebook Belgium BVBA v Ge-
gevensbeschermingsautoriteit [2021], ECLI:EU:C:2021:483, paras 57–63.
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authority for most tech giants), the supervisory authority concerned can bring 
actions against any alleged infringement of the GDPR before a court of that Mem-
ber State even though it is not the lead supervisory authority. The judgement was 
welcomed by the consumer organizations as it bolsters GDPR enforcement and 
helps better protect consumer data75. Now the Brussels Court of Appeal has to 
decide on the merits based on the CJEU’s guidance. 

If we look at the length of these proceedings, the enforcement by data pro-
tection authorities also raises concerns over its effectiveness. Given that this case 
has been initiated in 2015 and considering the rapid technological changes that 
take place in the context of tracking technologies, one may question whether it 
is still reasonable to continue this case in the current scope and form. It is also 
a good example of lack of cooperation between DPAs, despite the cooperation 
mechanisms implemented by the GDPR (in particular, Art. 60–62 GDPR), and 
the consequences it may lead to. 

As I have tried to evidence above, all the above proceedings have certain 
flaws and awareness of their existence may help to avoid enforcement mistakes 
and contribute to their effectiveness. One could argue that if the actions of all 
engaged agencies were coordinated both at national and EU level, Facebook would 
be effectively pressured to change its data practices, which share some common 
features. Acting on their own, the agencies can impose remedies or fines, but 
their impact is postponed or diminished due to lengthy appeal procedures or due 
to national legislation which sets the insufficient limits to the fines imposed. All 
these proceedings have lasted for several years and either stuck in the appeal pro-
cedure or their actual severeness for Facebook is rather limited. The enforcement 
actions undertaken in these cases by different agencies have so far not managed 
to force Facebook to change its doubtful data practices, neither at the EU nor 
national level.

5. UNCOORDINATED ENFORCEMENT: TOOTHLESS 
ENFORCEMENT?

Uncoordinated enforcement undertaken by national agencies and pursuing 
certain practices by platforms operating at least on an EU-wide basis separately 
and based solely on national laws (in other words, acting in enforcement silos)76 
may be insufficient or simply put – toothless. Lack of cooperation between 

75 BEUC, EU court ruling to bolster GDPR enforcement and help protect consumer data, 
Press release, 15 June 2021, https://www.beuc.eu/publications/eu-court-ruling-bolster-gdpr-en-
forcement-and-help-protect-consumer-data/html (accessed 1.11.2021).

76 A. Ezrachi, A. Reyna, op. cit., p. 22. 
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different agencies, both at the national and EU level, casts doubt on the effective-
ness and soundness of such enforcement and may compromise consumer welfare 
and data subject (consumer) rights. Such approach may even distort the function-
ing of the internal market if different national agencies manage to impose distinct 
remedies on a firm operating and offering services to consumers across the EU.

Moreover, it should also be noted that uncoordinated enforcement actions 
may also lead to contradictory decisions of different authorities and incompatible 
remedies. That, in turn, may create legal uncertainty, both on the part of consum-
ers and companies. If competition and consumer protection authorities, on the 
one hand, and supervisory authorities, on the other, simultaneously adjudicate on 
a violation of the data protection laws, it may lead to a double-track enforcement 
and interpretation of the provisions of the GDPR, as well as a double punishment 
for de facto same infringement. Such a double-track application of the GDPR 
may, in turn, lead to divergent decisions made on the basis of the same provisions 
and under the same circumstances.

It is not difficult to imagine a situation where based on the same facts a con-
sumer protection authority finds that a certain practice infringes the interests 
of consumers to the extent it violates data protection rules, and the supervisory 
authority reaches a different conclusion and finds that no such violation has 
occurred. Since the violation of the GDPR in such a scenario would be a crite-
rion for assessing the legality (fairness) of a given practice by a competition and 
consumer protection authority, such divergences in the interpretation of the data 
protection provisions may have far-reaching consequences, both for proceedings 
in the field of competition, consumer, and data protection laws.

One should also be mindful that competition, consumer, and data protection 
authorities must act on the basis and within the limits of the law, in accordance 
with the principle of legality, which is a common concept to all EU Member 
States’ constitutions. Thus, if competition and consumer protection authorities 
claim competence to find a breach of data protection law, without having a proper 
legal basis in national law and without due procedures, they risk being accused of 
acting outside the law in a manner contrary to the principle of legality77. 

This question is particularly important in the case of enforcing of data protec-
tion law, as the competence of supervisory authority to control compliance with 
data protection rules follows directly from the EU primary law. The obligation 
for Member States to establish supervisory authorities and exercise institutional 
supervision over the processing of personal data is one of the foundations of the 
EU data protection system, which is mentioned in the Treaty on the Functioning 
of the European Union (Art. 16 (2) TFEU) and the Charter of Fundamental Rights 
(Art. 8 (2) of the CPP), as well as in a secondary law – the GDPR. The GDPR sets 
out detailed requirements and tasks of the supervisory authority. Art. 51 GDPR 

77 I. Małobęcka-Szwast, Naruszenie prawa…, p. 151.
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stipulates that each member state is obliged to ensure that at least one independ-
ent public authority is responsible for monitoring the application of the GDPR. 
National laws should therefore determine the public authority which is to act as 
supervisory authority. This provision explicitly allows a member state to entrust 
the task of monitoring compliance with the GDPR to more than one supervisory 
authority, but their competence should be explicitly expressed in national laws78.

6. COORDINATED AND CROSS-INSTITUTIONAL 
ENFORCEMENT: A WAY FORWARD?

Data practices that violate data protection law can breach also other areas of 
law, in particular competition and consumer protection laws. For this reason, to 
ensure consistent application of competition, consumer, and data protection laws 
it is proposed to introduce a systematic cooperation mechanism between supervi-
sory authorities and competition and consumer protection authorities, both at the 
national and EU level. Calls for coordinated and cross-institutional enforcement 
have been present for several years now. The EDPS79, the BEUC80, and some 
authors81 have endorsed the idea of introducing cooperation mechanisms between 
respective authorities and integrated approach to enforcement in the digital econ-
omy. 

I would like to contribute to this debate by adopting the data protection per-
spective. 

At the national level, where the assessment of the compliance of a given prac-
tice with competition and consumer protection laws depends on the finding of 
a breach of the GDPR by a firm, two solutions are possible. The first solution 
could be used in a situation where, in a given case, the supervisory authority has 

78 The Polish legislator decided that the role of the supervisory body in Poland should be 
played by only one public body – the President of the Personal Data Protection Office, as evi-
denced by Art. 34 sec. 2 of the Act on personal data protection. Therefore, currently in Poland, 
there is only one supervisory authority entrusted with the monitoring of compliance with the 
GDPR. 

79 European Data Protection Supervisor, Opinion 8/2016 on coherent enforcement of funda-
mental rights in the age of big data, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_
bigdata_opinion_en.pdf (accessed 1.11.2021).

80 BEUC, BEUC calls for a cross-institutional scrutiny of Facebook’s data practices, 18 April 
2019, https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-024_beuc_calls_for_a_cross-institutional_
scrutiny_of_facebooks_data_practices_.pdf (accessed 1.11.2021); A. Ezrachi, A. Reyna, op. cit., 
pp. 22–25. 

81 See e.g. W. Kerber, Digital markets, data and privacy: Competition law, Consumer law, and 
data protection, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2016, Vol. 11, issue 11, p. 856 
et seqq; M. Botta, K. Wiedemann, op. cit., pp. 444–445; A. Reyna, op. cit.
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already issued a legally binding decision stating that the firm (data controller) 
violated the provisions of the GDPR. In this case, if it is relevant to the case at 
issue, the competition and consumer protection authority may rely on the findings 
made by the supervisory authority in such a decision. This solution would allow 
to avoid possible discrepancies between the positions of the supervisory authority 
and the competition and consumer protection authorities.

The second solution could apply in cases which have not yet been investigated 
by the supervisory authority. In such cases, competition and consumer protection 
authorities could be obliged to consult the supervisory authority, and such obliga-
tion should be stipulated by law. To counter any allegations against such a proce-
dure as regards the potential interference with the independence of competition 
and consumer protection authorities, the opinion expressed by the supervisory 
authority would not be binding. A competition and consumer protection authority 
could therefore disagree with the supervisory authority’s position. However, it 
seems that in practice the competition and consumer protection authorities would 
be willing to take into account the opinion expressed by an authority specialised 
in a given field (supervisory authority). At least in Poland, such a mechanism 
would not be a completely innovative solution, as the Polish administrative pro-
cedure provides for a general cooperation mechanism between public administra-
tion bodies in cases set out in specific provisions. According to Art. 106 § 1 of the 
Polish Code of Administrative Procedure, if a legal provision makes issuance of 
a decision conditional on the taking of a position by another authority (express-
ing an opinion or consent or expressing a position in a different form), the public 
administration body dealing with the matter may issue a decision only after that 
authority has taken a position82.

Moreover, due to the fact that data practices and processing activities may 
be of a cross-border nature, it is proposed to introduce a cooperation mecha-
nism between supervisory authorities and competition and consumer protection 
authorities at the EU level. Such cooperation could be coordinated, for example, 
by the European Data Protection Board or the European Commission and would 
be aimed at developing a uniform approach to the assessment of data practices by 
a given controller within the EU. It could take the form of institutionalised coop-
eration or ad hoc cooperation on a specific case. 

A model for organising such cooperation may be the mechanism of coopera-
tion between supervisory authorities provided for in Art. 60–62 GDPR and within 
the European Data Protection Board (EDPB), cooperation between competition 
authorities and the European Commission within the European Competition Net-
work (ECN) or cooperation between consumer protection authorities within the 
Consumer Protection Cooperation Network (CPCN).

82 I. Małobęcka-Szwast, Oddziaływanie prawa ochrony danych osobowych (RODO) na pra-
wo ochrony konkurencji i konsumentów, “Monitor Prawniczy – Dodatek” 2020, No. 23, p. 100.
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Already in 2017, the EDPS launched the Digital Clearinghouse, a voluntary 
network of regulators involved in the enforcement of legal regimes in digital mar-
kets, which aims to “bring together agencies from the areas of competition, con-
sumer, and data protection willing to share information and discuss how best 
to enforce rules in the interests of the individual”83. Although one should praise 
such initiative, due to its informal character and insufficient commitment of the 
authorities involved, it seems that it has not released its full potential yet84. There-
fore, to ensure effective enforcement of competition, consumer, and data protec-
tion laws in the EU it is proposed to institutionalise the cooperation mechanisms 
in a similar vein as the ECN, the CPCN or the EDPB. While creating cooperation 
mechanism “fit for the Digital Age” one could benefit from experiences of these 
EU networks of authorities.

Such solution would allow for the consistent application of the GDPR, compe-
tition, and consumer protection laws and, consequently, would enable the effective 
achievement of the objectives of the GDPR, competition and consumer protection 
laws within the EU. At the same time, by introducing institutionalised coopera-
tion between the authorities, competition, and consumer protection authorities 
would dismiss the allegations that they are not competent to base the assessment 
of practices under competition and consumer protection laws on the violations of 
the GDPR provisions. 

The joint enforcement bargaining power of all agencies speaking with one 
voice would be undoubtedly stronger and more effective when they would coop-
erate with each other rather than acting separately on their own, protecting only 
their nationals. One could expect that if the Facebook “saga” was coordinated 
at the EU level, for example, by the Digital Clearinghouse, the outcome of the 
proceedings would be different and could lead to EU-wide change of Facebook’s 
practices for the benefit of the EU consumers.

7. CONCLUSION

In the digital economy it is not possible to easily separate consumer, compe-
tition, and data protection issues from each other. These three areas of law are 
intertwined and complement each other on various levels, which should also be 
reflected in their enforcement. It is argued that to ensure effective competition in 
the digital economy we need effective enforcement of data protection and con-
sumer laws, and vice versa. Effective enforcement of competition rules is needed 
to better protect fundamental right to data protection and consumer rights. 

83 European Data Protection Supervisor, Opinion 8/2016… 
84 A. Ezrachi, A. Reyna, op. cit., p. 22; M. Botta, K. Wiedemann, op. cit., p. 445.
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As evidenced by the Facebook enforcement “saga”, uncoordinated enforce-
ment efforts by competition, consumer, and data protection agencies, which 
act “in silos” and focus only on national perspective, poses a threat to effective 
protection of consumer welfare and data subject (consumer) rights in the EU. 
Such approach may even distort the functioning of the internal market if differ-
ent national agencies manage to impose distinct remedies on firm operating and 
offering services to the consumers across the EU. 

Therefore, it is proposed to introduce cooperation mechanisms between dif-
ferent agencies, both at the EU and national level, in cases involving data prac-
tices that may potentially infringe all the three areas of law. It is argued that only 
a coordinated, cross-institutional, and multi-disciplinary enforcement can pro-
vide an effective response to practices applied by digital giants, such as Facebook, 
Google, Amazon or Apple, and ensure that consumer welfare and data subject 
(consumer) rights are not compromised.
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SŁOWA KLUCZOWE

język prawny, język prawniczy, archaizmy, germanizmy, regionalizmy

Pomimo zachodzących z niesłychaną szybkością zmian legislacyjnych, 
prawo jest bytem konserwatywnym. Nowe instytucje rzadko mają charakter 
istotnie nowatorski, a zmiany ustawodawcze najczęściej nie są efektem rozwoju 
nauki prawa. Częściej bywają – w sposób zamierzony lub nie – powtórzeniem 
tego, co już było, choć być może nie zawsze twórcy zmian ustawodawczych zdają 
sobie z tego sprawę. Konserwatyzm prawa objawia się także w języku, w jakim 
o prawie się mówi. Pomimo apeli o dostosowanie stopnia jego skomplikowania 
do możliwości percepcji obywateli, cały czas jest on uznawany za zbyt skom-
plikowany1. Jednym z powodów tego skomplikowania jest jego – przynajmniej 
częściowa – archaiczność. Język prawniczy przechował bowiem wiele określeń, 
które nie występują już w języku potocznym i bywają dla jego użytkowników 
dziwne bądź niezrozumiałe. Na stan języka prawniczego najbardziej oddziały-
wają dwie grupy twórczości: orzeczenia sądowe i prace naukowe. W zasadzie 
tylko one są bowiem publikowane i dostępne dla szerszego grona odbiorców. 
Zanikł już praktycznie zwyczaj publikowania mów sądowych – oskarżycielskich 
i obrończych, a nigdy nie był on przecież na tyle silny, aby istotnie oddziały-
wać na język, którym posługują się prawnicy. Na fakt, że w języku prawniczym 
archaizmów używa się powszechnie, zwracał uwagę Sąd Najwyższy2, a już dość 
dawno zauważano, że język prawniczy z dużym opóźnieniem reaguje (albo zgoła 
– nie reaguje) na zmiany w prawie3. Archaizmy stosowane w dyskursie praw-
niczym są ważnym wykładnikiem stylu formalnego, charakterystycznego dla 
języka prawniczego. Można je uznać, za jeden z przykładów teatralizacji prze-
wodu sądowego, a o ile uznamy, że teatralizacja ta jest potrzebna – potrzebne są 
nam także w języku prawniczym archaizmy.

Pomijając mało istotne wyjątki, archaizmy występujące w języku prawni-
czym mają dwojaki charakter: leksykalny (wyrazy lub wyrażenia występujące 
tylko w języku prawniczym) lub semantyczny (wyrazy lub wyrażenia pocho-
dzące z zasobu języka powszechnego, którym jednak w języku prawniczym 
zostało nadane specyficzne znaczenie semantyczne). Właśnie te drugie mogą 
budzić wśród uczestników postępowania sądowego większe trudności, stając się 
czymś na kształt false friends w nauce języków obcych.

1 G. Leśniak, Czy język prawniczy może być zrozumiały?, „Radca Prawny” 2014, nr 145, 
s. 14 i 19.

2 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2009 r., III CZP 62/09, OSN(C) 2010, nr 3, 
poz. 39.

3 A. Bator, Język prawniczy wobec zmian w prawie, „Studia Prawnicze” 1991, z. 1, s. 9.
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Pomimo upływu ponad 100 lat od odrodzenia się państwa i sądownictwa pol-
skiego język, jakim posługują się prawnicy w różnych częściach kraju, jest cały 
czas niejednolity, jakkolwiek niejednolitość ta zachowała się jedynie w formie 
szczątkowej. Regionalizmy mają związek z systemami prawnymi panującymi 
w poszczególnych zaborach, chociaż migracje ludności spowodowały, iż nie da 
się już skonstruować przekonującej historyczno-prawnej mapy archaizmów. 

W niniejszym opracowaniu zbadano pochodzenie i występowanie niektórych 
wyrażeń języka prawniczego, które w języku potocznym mogą być uznawane za 
archaizmy. Uznając jakieś wyrażenie za archaizm, posiłkowałem się definicją 
zawartą w opracowaniach z zakresu języka polskiego, a przedstawiona przeze 
mnie ocena często jest subiektywna, bowiem pojęcia te nierzadko nie występują 
w najnowszych słownikach języka polskiego, być może właśnie z powodu ich 
zadawnienia, ale częściej chyba jednak z uwagi na fakt, że stanowią one dość 
typowe profesjonalizmy (wyrazy lub związki wyrazowe charakterystyczne dla 
języka określonego środowiska zawodowego4).

Dokonując badań częstotliwości występowania pewnych wyrażeń, przydatne 
okazały się przede wszystkim zbiory orzeczeń zawarte w Systemie Informa-
cji Prawnej LEX5, jednym z najpopularniejszych i najbogatszych6. Dokonując 
porównania z językiem potocznym, wartościowym zasobem jest Narodowy Foto-
korpus Języka Polskiego7, który – jak deklarują jego twórcy – jest największym 
zbiorem leksykalnym polszczyzny XX w.8, oraz wyszukiwarka Google, choć nie 
dlatego, że fraza quod non est w google, non est in mundo jest prawdziwa. Faktem 
jest jednak, że trudno o lepszy, a na pewno łatwiej dostępny korpus współczesnej 
polszczyzny, niż ten będący efektem działania spółki z Mountain View. Niniejsze 
opracowanie ma nie być jednak opracowaniem statystycznym, dlatego przywo-
łane metody będą mieć jedynie charakter posiłkowy.

Niektóre z archaizmów, bardzo popularnych jeszcze w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, zanikły – jak się wydaje – na zawsze. Przykładem może być 
„wotant” – sędzia niebędący przewodniczącym składu9, które to słowo nie ma 
żadnego nowszego synonimu. W publikowanym orzecznictwie sądowym po 
1989 r. udało się odnaleźć tylko pięć przykładów jego użycia w: 2002 r.10, 2005 r.11, 

 4 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, http://www.sjpd.pwn.pl/ (dostęp: 
18.11.2021 r.).

 5 Dalej: SIP LEX.
 6 Na dzień 18 listopada 2021 r. zbiór ten liczył 2 473 490 orzeczeń sądów polskich i 93 017 

europejskich trybunałów. Orzeczeń innych sądów zagranicznych baza raczej nie notuje. 
 7 Dalej: NFJP.
 8 Zob. http://www.nfjp.pl/ (dostęp: 18.11.2021 r.).
 9 Tak: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa „Gutenberg”, t. XVIII, 

Kraków 1932, s. 202.
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2002 r., V KKN 283/01, LEX nr 56843.
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2005 r., I CK 4/05, LEX nr 602661.
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2006 r.12, 2008 r.13 i 2020 r.14. O tym jednak, że jest to sformułowanie ściśle praw-
nicze, świadczy fakt, że NFJP notuje tylko jedno jego użycie w literaturze15. 

Ustalenie pochodzenia tego słowa jest dość proste, bowiem nie budzi wątpli-
wości, że wywodzi się ono od łacińskiego votum, które według jednego ze swoich 
znaczeń, to: „głos, wyrażenie zdania”. W przeciwieństwie do wielu innych archa-
izmów, o których będzie mowa, nie mamy zatem do czynienia z żadnymi wpły-
wami germańskimi, gdyż niemieckim odpowiednikiem jest Beisitzer. Nie notuje 
wotanta Słownik staropolski16, ani inne popularne słowniki: warszawski17, wileń-
ski18 ani Słownik Lindego19. Jednak do II wojny światowej było to wyrażenie na 
tyle popularne, że wydaje się usprawiedliwione zaryzykowanie tezy, że było ono 
zrozumiałe także przez osoby spoza środowiska prawniczego. Świadczy o tym 
liczne posługiwanie się nim w publikacjach prasowych, we wszystkich częściach 
Polski, w których nigdy nie wyjaśniano jego znaczenia, jak choćby przy okazji 
relacjonowania procesów Jadwigi Borowskiej z pierwszej dekady XX w.20, Rity 
Gorgonowej21, czy procesu brzeskiego z lat 30.22. Prześledzenie występowania 
tego pojęcia wskazuje, że jeszcze w połowie XIX w. w ustawodawstwie miało 
ono inne znacznie. W rozporządzeniu Ministra Wyznań i Oświecenia z dnia 
14 lipca 1850 r.23 wotant (niem. Votant) to członek komisji egzaminacyjnej. 

Zawarte w § 360 Powszechnej ordynacji sądowej dla Galicji Zachodniej 
sformułowanie: „Derjenige, der als ordentlicher Richter die Streitsache zu 
entscheiden, oder auch nur seine Stimme dazu zu geben hätte…”24, w 1881 r. 
M. Korczyński tłumaczy jako: „Kto ma rozstrzygać rzecz sporną, jako sędzia 

12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2006 r., II KK 379/05, LEX nr 182950.
13 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2008 r., SNO 83/08, LEX nr 1289007.
14 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2020 r., I NWW 9/20, LEX nr 3008279.
15 Zob. http://www.nfjp.pl/lemma/wotant (dostęp: 19.01.2021 r.).
16 S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. X, Kraków 1988–1993; dalej: Słownik staro-

polski.
17 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 

1900–1927; dalej: Słownik warszawski.
18 F. Czepieliński [et al.] (red.), Słownik języka polskiego, Wilno 1861; dalej: Słownik wileń-

ski.
19 S. Linde (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814; dalej: Słownik Lindego.
20 Por. zamiast wielu: Przed procesem, „Nowości Ilustrowane” 1910, nr 3 (15 I), s. 17.
21 Por. zamiast wielu: Niezwykła wyprawa sądowa, „Dziennik Białostocki” 1933, nr 76 

(17 III), s. 1.
22 Por. zamiast wielu: Proces brzeski przed sądem apelacyjnym, „Naprzód” 1933, nr 151 

(6 VII), s. 1.
23 Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświecenia z dnia 14 lipca 1850 r. względem kwalifi-

kacyi weterynarzów, nie będących magistrami weterynarii (Dz.P.P. z 1850 r., nr 311).
24 Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien, Wien 1814.
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zwyczajny lub choćby jako wotant…”25, posługując się nim także i wcześniej26. 
Wotant szybko rozprzestrzenił się na publikacje popularne, w których jednak 
po II wojnie światowej zaniknął. Pojawia się jeszcze u Konopczyńskiego, który 
opisując proces brzeski, pisze o „wyjątkowo usłużnym wotancie Rykaczew-
skim”27, ale później nie pojawia się już w prasie przy okazji najsłynniejszych 
procesów okresu powojennego, jak w przypadku Władysława Mazurkiewicza28 
z lat 50., Karola Kota – z lat 60.29, czy sprawy połanieckiej z lat 70. XX w.

Dość znanym przykładem archaizmu, będącego jednocześnie regionalizmem 
i germanizmem, może być „decernat”, czyli pojęcie na oznaczenie wszystkich 
spraw przydzielonych do rozpoznania przez danego sędziego. Zdecydowanie rza-
dziej spotykamy się natomiast z określeniem „decernent”30. Określenie to wystę-
puje głównie na terenach byłego zaboru pruskiego bądź też zgoła na terenach 
poniemieckich; według portalu orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości31 – tylko 
w orzeczeniach z terenu apelacji gdańskiej, poznańskiej i szczecińskiej. Sfor-
mułowanie to występuje także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jednak zna-
mienne jest, że tylko w uzasadnieniach orzeczeń, w których sprawozdawcami byli 
sędziowie pochodzący z tych terenów albo też w części powtarzającej ustalenia 
poczynione przez sądy powszechne. W pozostałych rejonach Polski popularniej-
szym synonimem jest określenie „referat”, jako zbiór wszystkich spraw przydzie-
lonych do rozpoznania sędziemu, zaś na określenie „decernenta” – „referent” 
lub „sprawozdawca”. Migracje ludności doprowadziły do zatarcia się historycz-
nych granic także w tym zakresie. Na dowód tego można przywołać działalność 
orzeczniczą Sądu Okręgowego w Kaliszu, w której używa się tego określenia 
dość swobodnie32, kiedy wiadomo, że Kalisz był najdalej na zachód wysuniętym 
miastem Cesarstwa Rosyjskiego, a do Prus – poza latami 1793–1807 – nigdy nie 
należał. Współcześnie leży także poza granicami apelacji poznańskiej, dlatego 
źródeł używania tam tych sformułowań należałoby poszukiwać w indywidual-
nych doświadczeniach decernentów. 

25 Patent cesarski z dnia 19 grudnia 1796 r. – Allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien. 
Wersja polska: M. Korczyński (red.), Ustawa sądowa dla Galicyi Zachodniej, Kraków 1881.

26 M. Korczyński, Pogląd na reformę postępowania cywilno-sądowego w Austryi, Kraków 
1867, s. 61.

27 W. Konopczyński, Historia polityczna Polski 1918–1939, Warszawa 1995, s. 149. Jest to 
oczywiście wydanie pośmiertne, chociaż pierwsze. Konopczyński zmarł w 1952 r.

28 Por. np. „Echo Krakowa” 1956, nr 185 (7 VIII) i n.
29 Por. np. „Echo Krakowa” 1967, nr 103 (3 V) i n.
30 Por. np. postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2018 r., 

XV Ca 1579/18, LEX nr 2689103. 
31 Portal orzeczeń sądów powszechnych (https://orzeczenia.ms.gov.pl/) notuje 34 przykłady 

użycia tego sformułowania (stan na dzień 19 stycznia 2021 r.).
32 Por. np. postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 7 października 2013 r., 

II Cz 770/13, niepubl.
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Co ciekawe ani „decernat”, ani „decernent” nie pojawiają się w niemieckiej 
ustawie o postępowaniu cywilnym z 1877 r.33 w urzędowym polskim tłumacze-
niu z 1923 r.34. Sformułowaniem tym nie posługuje się także tekst oryginalny ani 
też tekst oryginalny niemieckiego kodeksu postępowania karnego z dnia 1 lutego 
1877 r.35 lub niemiecka ustawa o organizacji sądownictwa z dnia 27 stycznia 
1877 r.36. Zakorzenienie tych sformułowań jest zatem jeszcze głębsze. Ostatnim 
aktem prawnym o zasadniczym znaczeniu, który posługiwał się tym określe-
niem, była Powszechna Ordynacja Sądowa dla Państw Pruskich z 1793 r.37, która 
przewidywała jeszcze w pełni inkwizycyjne postępowanie sądowe. Wielokrotnie 
występuje tam określenie „decernent”, choć ani razu „decernat”. Zadania decer-
nenta definiowane są tam w sposób następujący:

„§ 12. (…) Naczelnik kolegii na sporządzony względem zgłoszenia się proto-
kół mianować będzie decernenta, a ten przedstawi sprawę na naybliższem posie-
dzeniu sądu (…). § 13. Podonież o podanych na piśmie przez samego powodu 
lub iego Pełnomocnika ze skargą zgłoszeniach, wyznaczony decernent sądowi 
relacyą uczynić powinien”.

Określenie to, jak widać, przetrwało nie tylko ordynację z 1793 r. i proces 
inkwizycyjny, lecz także państwo pruskie. Stało się tak zapewne ze względu 
na fakt, iż znikając z języka prawnego, na stałe weszło do niemieckiego języka 
prawniczego i tam też się przechowało. Zarówno określenie „decernat” (jako 
„wydział”), jak i „decernent” (jako „wyrokujący, sędzia rozstrzygający sprawę”) 
znalazły się w wydanym w Poznaniu w 1893 r. dziele E. S. Kortowicza pod 
wiele mówiącym, barokowym, tytułem „Oczyściciel mowy polskiej czyli słow-
nik obcosłów składający się z blisko 10 000 wyrazów i wyrażeń z obcych mów 
utworzonych a w piśmie i mowie polskiej niepotrzebnie używanych, oraz z wyra-
zów gminnych, przestarzałych i ziemszczyzn w różnych okolicach Polski uży-
wanych”38. „Decernat” nie był zresztą pojęciem ściśle sądowym. Naczelna Rada 

33 Civilprozeßordnung vom 30. Januar 1877, Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, nr 6, 
s. 83–243.

34 Ustawa o postępowaniu cywilnem obowiązująca na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospoli-
tej Polskiej (przekład urzędowy), Warszawa–Poznań 1923.

35 Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877, Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, nr 8, 
s. 253–346.

36 Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877, Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, 
nr 4, s. 41–76.

37 W urzędowym tłumaczeniu na język polski ukazała się jako Powszechna Ordynacja Sądo-
wa dla Państw Pruskich, cz. I, Poznań 1824.

38 E. S. Kortowicz, Oczyściciel mowy polskiej czyli słownik obcosłów składający się z blisko 
10 000 wyrazów i wyrażeń z obcych mów utworzonych a w pośmie i mowie polskiej niepotrzebnie 
używanych, oraz z wyrazów gminnych, przestarzałych i ziemszczyzn w różnych okolicach Polski 
używanych, Poznań 1891, s. 62.



222 JAKOB MAZIARZ

Ludowa – działająca u zarania II Rzeczypospolitej organizacja polityczna ziem 
polskich zaboru pruskiego – dzieliła się na wydziały, sekcje i decernaty39.

Większość regionalizmów języka prawniczego nie wiąże się jednak z terenami 
byłego zaboru pruskiego. Obecność języka polskiego w działalności publicznej 
była tam niewielka, dlatego nie był on narażony na przenikanie obcych elemen-
tów. Różnice językowe między poszczególnymi rejonami odrodzonego państwa 
były powodem dużej dyskusji w czasopismach prawniczych, a oś sporu przebie-
gała głównie między prawnikami z byłych terenów Królestwa Kongresowego, 
którzy przypisywali sobie zachowanie oryginalnego języka polskiego, a praw-
nikami z byłej Galicji, którym zarzucano nadmierną germanizację języka40. 
Pomimo upływu lat znaczna część tych germanizmów przetrwała i jest używana 
w języku sądowym, obecnie już nie tylko na terenie byłego zaboru austriackiego. 

Bodaj jednym z najciekawszych jest określenie „do niepodzielnej ręki”, 
oznaczające współwłasność łączną. Jest ono kalką austriackiego „Gemeinschaft 
zur gesamten Hand (Gesamthandsgemeinschaft)”. Pojęcie to nie pojawia się 
jednak w ABGB w pierwotnym brzmieniu41, które to posługiwało się określe-
niami: wspólna własność (gemeinschaftliches Eigentum), wspólność własności 
(Gemeinschaft des Eigentumes) albo współwłasność (Miteingentum). Było ono 
zresztą przez lata przedmiotem kontrowersji, czy ABGB nie posługuje się tym 
pojęciem, gdyż nie zna tej instytucji, czy też – choć instytucja jest znana, to na 
jej oznaczenie używa się innych terminów42. Dominowało to pierwsze stanowi-
sko. R. Longchamps de Bérier pisał po ponad 100 latach obowiązywania ABGB: 
„Zapatrywanie Wellpachera (…), że prawo austr[iackie] zna także spółwłasność 
do niepodzielnej ręki dotychczas nie przyjęło się w nauce”43. Był to jednak ter-
min już od dawna znany, zaczerpnięty z dawnego prawa germańskiego44. Pocho-
dzenie tego pojęcia jest zresztą znaczące. Prawo rzymskie nie znało instytucji 
odpowiadającej współczesnej współwłasności łącznej, a ta pojawiła się dopiero 
w prawie germańskim – właśnie jako własność niepodzielnej ręki. Był to charak-
terystyczny przejaw dominacji pierwiastków kolektywnych nad – swoistymi dla 
prawa rzymskiego – indywidualnymi. Z prawa germańskiego instytucja ta prze-
niknęła do prawa polskiego, gdzie występowała pod nazwą „własność pospólnej 
ręki”. W austriackim języku prawniczym Gemeinschaft zur gesamten Hand poja-

39 Organizacja prac Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej, „Tygodnik Urzędowy Naczelnej 
Rady Ludowej” 1919, nr 1, s. 2–3.

40 W ostatnim czasie bliżej na ten temat pisał K. Koźmiński. Por. idem, Język prawny II Rze-
czypospolitej, „Studia Iuridica” 2020, t. LXXXVI, s. 112–128.

41 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oester-
reichischen Monarchie, Justizgesetzsammlung 1811, nr 946.

42 A. Ohanowicz, Współwłasność w prawie prywatnem austriackiem, Lwów 1916, s. 3.
43 R. Longchamps de Bérier, Prawo cywilne b. Królestwa Kongresowego, s.n. 1925, s. 108. 

Tak też A. Ohanowicz, Współwłasność…, s. 3.
44 A. Ohanowicz, Współwłasność…, s. 1.
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wiła się dopiero w § 58 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1916 r. o pozbawieniu 
własnowolności45. 

Konstrukcja własności niepodzielnej ręki występowała natomiast z całą pew-
nością w BGB46 (§§ 428 i 1438)47, chociaż i tu ustawodawca nie posługiwał się 
określeniem gesamten Hand, ale Gesammtgläubiger i Gesammtgut, co słusznie 
w urzędowym tłumaczeniu przełożono jako: „wierzyciele łączni” i „mienie łącz-
ne”48. Nie przeszkadzało to jednak orzecznictwu posługiwać się określeniem 
„niepodzielnej ręki”. W orzeczeniu z 1925 r. Sąd Najwyższy napisał: „Użycie 
wyrazów zur gesamten Hand w wypadku, w którym taki stosunek prawny nie 
ma bezpośredniego zastosowania, nie powoduje bezskuteczności umowy”49, 
a dwa lata później: „Stosunki prawne, wynikające ze wspólności do niepodzielnej 
ręki, nie są unormowane przez kodeks cywilny [BGB – przyp. autora] drogą prze-
pisów ogólnych, lecz określone przy poszczególnych instytucjach i to z różnemi 
odchyleniami. Wspólną zasadą jest odrębność majątkowa oraz możność wspól-
nego jedynie dysponowania przedmiotem do wspólności należącym, z czego 
płynie konieczność wspólnego pozywania czynnego i biernego osób, pozosta-
jących w takiej wspólności”50. Określenie „do niepodzielnej ręki” występowało 
także w aktach normatywnych wydanych w okresie II Rzeczypospolitej. W Pol-
sce było to pojęcie języka prawnego aż do 1946 r., kiedy to uchylono przepisy 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. – 
Przepisy wprowadzające prawo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym51, któ-
rego art. LXV brzmiał: „Przepisów o egzekucji celem zniesienia współwłasności 
nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej nie stosuje się do współwłasności 
niepodzielnej ręki”52.

Okazało się to jednak niewystarczające do tego, aby samo określenie prze-
trwało w języku prawniczym na tych terenach, gdzie BGB miało moc obowiązu-
jącą. Obecnie jest ono charakterystyczne wyłącznie dla terenów poaustriackich, 
a wymienienie wszystkich orzeczeń, które się nim posługują, choćby w ostat-
nich latach, byłoby niemożliwe. Portal orzeczeń sądów powszechnych notuje 
122 orzeczenia, z czego 56 na terenie samej apelacji krakowskiej53. 

45 Rozporządzenie cesarskie z dnia 28 czerwca 1916 r. o pozbawieniu własnowolności (Ordy-
nacja pozbawienia własnowolności) (Dz.U.P. z 1916 r., nr 207).

46 Bürgerliches Gesetzbuch vom. 18 August 1896, Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1896, 
nr 21, s. 195–603.

47 A. Ohanowicz, Współwłasność…, s. 4.
48 Z. Lisowski (red.), Kodeks cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospoli-

tej Polskiej (przekład urzędowy), Warszawa–Poznań 1926.
49 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1925 r., C 345/2, OSP 1925, nr 4, poz. 171.
50 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1927 r., C 224/26, OSP 1927, nr 7, poz. 423.
51 Dz.U. 1932 r., nr 93, poz. 803.
52 Utracił moc na podstawie dekretu z dnia 8 października 1946 r. – Przepisy wprowadzające 

prawo spadkowe (Dz.U. z 1946 r., nr 60, poz. 329).
53 Stan na dzień 19 stycznia 2021 r.
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Podobnie za archaizm uznawano już w dwudziestoleciu międzywojennym 
sformułowanie „przyznać ze Skarbu Państwa” zamiast „od Skarbu Państwa” 
(99 przypadków według portalu orzeczeń sądów powszechnych54). Jest to pozo-
stałość szerszej tendencji, która jakkolwiek obecnie wiąże się tylko ze Skarbem 
Państwa, kiedyś stosowana była wobec wszystkich stron („koszta zasądzone 
ze mnie” podawał Jakub Glass)55. Już w 1917 r. te określania nazywano „hor-
rendami, należącymi do niedawnej (…) przeszłości”56. Jak się okazuje – nie do 
końca. Portal orzeczeń sądów powszechnych (działający od 2012 r.) notuje 10 064 
przykładów użycia tego horrendum57.

Innym krytykowanym w dwudziestoleciu międzywojennym określeniem 
było „naprowadzić”, jako synonim „ustalić” lub „określić”. Określenie to także 
cały czas funkcjonuje i ma się dobrze, chociaż już 100 lat temu zwracano uwagę, 
że to kalka z niemieckiego: anführen i angeführt, i mogłaby być zastąpiona bar-
dziej naturalnymi zwrotami: przywiedziony, przytoczony, wzmiankowany lub 
wspomniany. W uzasadnieniu postanowienia z 2012 r. Sąd Najwyższy wskazuje, 
iż „naprowadzenie okoliczności faktycznych (…) może w praktyce sprawiać 
duże trudności”58, przy czym jest to parafraza innego wcześniejszego orzeczenia 
Sądu Najwyższego pochodzącego z lat 90.59. Określenie to popularne jest także 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Szczecinie w 2006 r. wskazywał: „To strona ma naprowadzić dowody świad-
czące o tym, że postępowanie zakończone decyzją ostateczną dotknięte było 
jedną z wad”60. Wojewódzki Sad Administracyjny w Rzeszowie zaś w 2007 r. 
uzasadniał: „W tym miejscu naprowadzić należy, że (…) dyrektor oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym 
do stosowania egzekucji”61.

Nieco mniej popularnym określeniem z zakresu prawa procesowego jest 
„zaczepienie wyroku”. Jakkolwiek można je spotkać także w najnowszym 
orzecznictwie zarówno sądów powszechnych62, jak i Sądu Najwyższego63, to już 
bez mała 100 lat temu sformułowanie to budziło kontrowersje. W 1922 r. Wacław 

54 Według stanu na dzień 11 października 2021 r. 
55 J. Glass, Współczesna polszczyzna sądowa, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1919, nr 7, s. 54.
56 Ibidem.
57 Stan na dzień 19 listopada 2021 r.
58 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 r., II CSK 462/12, LEX nr 1314393.
59 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 października 1999 r., I CKN 154/98, LEX 

nr 1634855.
60 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2006 r., 

II SA/Sz 950/06, LEX nr 902047.
61 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 października 

2007 r., I SA/Rz 583/07, LEX nr 401583.
62 Por. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2019 r., I ACa 

18/18, LEX nr 2689769.
63 Por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., III CZ 35/18, LEX 

nr 2558633.
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Makowski pisał, że określenie: „wyrok zaczepiony (…) wywołuje w Kongre-
sówce wesołość, albowiem wyraz zaczepiać ma odcień trywialny, (…) donżuan 
zaczepia wieczorem samotnie idącą kobietę, żebrak zaczepia przechodnia, ban-
dyta – podróżnego”64. Makowski nie był w tej opinii odosobniony, skoro w 1925 r. 
warszawski językoznawca Adam Kryński, pisał:

„Nowotwory: zaczepić wyrok, zaczepienie wyroku, oraz zaczepione zarzą-
dzenie – są to istne dziwactwa językowe. Mimo to słyszy się je w sądach pol-
skich, jak to sami sądownicy z ubolewaniem wyznają. I rzeczywiście zestawienie 
obok siebie tych dwu wyrazów: »zaczepić« i »wyrok« prędzej możliweby było 
w stylu żartobliwym lub humorystycznym, obok innych wyrazów i wyrażeń nie-
okrzesanych, lub charakterze żargonowym, nigdy zaś nie może uchodzić za właś-
ciwe poważnemu językowi sądowemu”65.

Przypadki użycia tego określenia nie są pojedyncze. Pojawiają się w każdym 
okresie całej ponad stuletniej historii odrodzonego sądownictwa polskiego66, 
w tym także w orzecznictwie sądów administracyjnych67. Współczesne słowniki 
języka polskiego nie notują prawniczego znaczenia tego wyrazu68, chociaż w star-
szych jeszcze słownikach występowało znaczenie bliskie prawniczemu: „zacząć 
spór, sprzeczkę walkę, wystąpić przeciw komu lub czemu; zaatakować”69. Wpływ 
na to miał być może fakt, że żaden z nich nie ukazał się w całości na terenie 
zaboru i byłego zaboru austriackiego70. Nie jest to obecnie, wbrew stanowisku 
sformułowanym w 1922 r., określenie właściwe tylko prawnikom pochodzącym 
z byłej Galicji, skoro pojawia się w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie71, wcale nie rzadziej niż Sądu Apelacyjnego w Krakowie72. 

64 W. Makowski, Język prawniczo-sądowy w Polsce odrodzonej, „Gazeta Sądowa Warszaw-
ska” 1922, nr 10, s. 76–77. Por. też: J. Glass, Współczesna polszczyzna…, s. 63.

65 A. Kryński, O języku urzędowym doby dzisiejszej, zwłaszcza w sądownictwie, Warszawa 
1925, s. 24–25.

66 Por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 1970 r., II CZ 103/70, OSNC 
1971, nr 3, poz. 58, i wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 13 kwietnia 1999 r., II CKN 124/98, LEX 
nr 521913; z dnia 11 lutego 2000 r., II UKN 403/99, LEX nr 1218278, oraz z dnia 25 października 
2012 r., I CSK 139/12, LEX nr 1274944.

67 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r., V SA 2002/00, 
„Przegląd Prawniczy” 2002, nr 4, s. 63.

68 Por. np. Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl.
69 Słownik warszawski, t. VIII, s. 54–55. Podobnie Słownik Lindego, t. VI, s. 621.
70 Słownik Lindego ukazał się w Warszawie; w 1861 r. ukazał się w Wilnie słownik pod 

redakcją Aleksandra Zdanowicza i innych, a w latach 1900–1927 w Warszawie słownik Jana 
Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego. 

71 Por. wyroki: z dnia 27 marca 2019 r., I ACa 38/18, LEX nr 2668791; z dnia 10 kwiet-
nia 2019 r., I ACa 18/18, LEX nr 2689769, oraz z dnia 16 listopada 2012 r., I ACa 514/12, LEX 
nr 1298997.

72 Z opublikowanego orzecznictwa jedynie trzy wyroki: z dnia 7 listopada 2017 r., I ACa 
404/17, LEX nr 2553025; z dnia 24 lipca 2014 r., I ACa 515/14, LEX nr 1587215, oraz z dnia 
10 kwietnia 2015 r., I ACa 106/15, LEX nr 1746818.
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Innym określeniem tradycyjnie wiązanym z językiem prawniczym byłej 
Galicji jest „wyrzeczenie” i „wyrzekać”, jako synonim „orzeczenia” i „orzekać”. 
Sformułowanie to może na pierwszy rzut oka budzić zdziwienie, gdyż powszech-
nie przyjęte znaczenie czasownika „wyrzekać” to: rezygnować, zrzekać się cze-
goś. Tymczasem w apelacji krakowskiej to sformułowanie nadal jest relatywnie 
popularne jako synonim czasownika „orzekać”73. Znaczenia tego nie notują 
żadne współczesne słowniki, chociaż w porównaniu z niektórymi innymi przy-
wołanymi tu archaizmami, jest to określenie popularne. SIP LEX notuje 3635 
orzeczeń sądowych z użyciem tego określenia74, z czego 3084 w XXI w., a 2477 
w ostatnim dziesięcioleciu (tj. od 1 stycznia 2011 r.). Nie oznacza to oczywiście, 
że popularność tego określenia rośnie. Lawinowo rośnie natomiast liczba publi-
kowanych orzeczeń. 

Dokonując analizy ostatnich trzech lat kalendarzowych, widać, że baza 
notuje 643 przykładów użycia sformułowania „wyrzekać” w latach 2018–2020. 
Zdecydowana większość dotyczyła sądów powszechnych i wojewódzkich sądów 
administracyjnych położonych w dawnej Galicji (221 – Kraków, 13 – Rzeszów, 
11 – Nowy Sącz; pojedyncze przypadki z innych sądów apelacji krakowskiej 
– i zdecydowanie rzadziej – rzeszowskiej). Zaskakująca jest popularność tego 
wyrażenia w Łodzi, gdzie zanotowano 131 przypadków jego użycia. Mniej dziwi 
jego popularność na Śląsku (46 – Gliwice, i 40 – Katowice). Da się zauważyć uży-
cie tego sformułowania w Warszawie (40 przypadków). W pozostałych sądach 
rejonowych Polski jest to określenie w zasadzie nieznane. Pojawia się także 
w 15 orzeczeniach Sądu Najwyższego i 48 orzeczeniach Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego. W tych wypadkach należałoby to uznać za pokłosie różnej prowe-
niencji sędziów tych sądów75.

Sformułowanie „wyrzeczenie” nie jest pochodną wpływów austriackich. Jest 
to określenie charakterystyczne dla XIX-wiecznej polszczyzny wszystkich zabo-
rów. Słownik warszawski, podając sześć znaczeń słowa „wyrok” (z których jed-
nak dopiero na szóstym miejscu wskazuje: „orzeczenie sądu”76), na pierwszym 
wskazuje właśnie: „wyrzeczenie”. Wcześniej Samuel Linde pisze: „wyrzec – (…) 
wyrokować, wyroczyć, wyrok dawać (niem. ein Urteil, aussprechen)”77. 

Sformułowanie to jest jednak na tyle stare, że używano go nie tylko w cza-
sach powstania listopadowego („bynajmniej nie wyrzekliśmy, że usuwany całą 

73 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2014 r., III AUa 1114/13, LEX 
nr 1469311; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 r., I ACz 130/13, 
niepubl.; wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 13 listopada 2013 r., III Ca 674/13, 
LEX nr 1716499.

74 Stan na dzień 19 stycznia 2021 r.
75 Co stało się zwłaszcza jasne po wprowadzeniu art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072, z późn. zm.), znajdującej od-
powiednie zastosowanie do sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i wojskowych. 

76 Słownik warszawski, t. VII, s. 1008.
77 Słownik Lindego, t. VI, s. 482.
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dynastyę Romanowych od konkurencyi od tronu”78) czy Kołłątaja („Wyrzekli-
śmy, że ktokolwiek stanie na ziemi polskiej, jest tym samym wolny”79), ale także 
używał go już Paweł Szczerbic [„Stąd rzeczony iest sędzią (…), iże sądzi i dekreta 
prawne wyrzeka”80]. Jest zatem to jeden z najstarszych zachowanych archaizmów 
języka prawniczego, którego liczne przykłady zastosowania trudno nawet wymie-
nić. Sformułowanie to sięga średniowiecza, a Słownik staropolski jasno wska-
zuje, że jednym ze znaczeń „wyrzeczenia” jest „orzeczenie, wyrok (sądu a[lbo] 
jednaczy, ortyl, sententia”81. Jeden z najstarszych przywoływany przez twórców 
tego słownika przykładów pochodzi z 1408 r. [„(…) quod non uenit audire decre-
tum per arbitros vlg. wirzeczena”82]. W dwudziestoleciu międzywojennym było 
to pojęcie języka prawnego („Darowuje się karę pozbawienia wolności, wyrze-
czoną w rozmiarze, nie przenoszącym pół roku” mówił art. 2 ust. 1 pkt b ustawy 
z dnia 14 maja 1920 r. o udzieleniu amnestji w b. dzielnicy pruskiej83). Podobnie 
było w XIX w. Zgodnie z § 1. tytułu szesnastego Powszechnej ordynacji sądowej 
dla państw pruskich: „Gdy wyrzeczono w instancji rewizyjnej (…) wyrok takowy 
jest prawomocny”84. W oryginale przepis ten brzmiał: „Wenn in der Revisionsin-
stanz gesprochen worden; so ist ein solches Urtel rechtskräftig”85.

Zapomnianym we współczesnym orzecznictwie archaizmem – we właści-
wym swoim znaczeniu – jest „wygodzenie” (w języku staropolskim nazywane 
także komodatem; łac. commodatum) będące synonimem użyczenia86, często 
jednak mylnie utożsamiane z rzymskim prekarium87. Czasem używane zgoła 
w zupełnie nieprawniczym rozumieniu, jako niespecjalnie popularne w języku, 
określenie na uczynienie sobie czegoś wygodniejszym88. To ostatnie znacze-
nie pokrewne jest notowanemu przez słowniki, oznaczającemu „odpowiedzieć 

78 M. Rostworowski (red.), Dyaryusz Sejmu z r. 1830 i 1831, t. I, Kraków 1907, s. 300–301.
79 H. Kołłątaj, Uwagi nad Teraznieyszem Polozeniem Tey czesci ziemi polskiey, którą od 

pokoiu tylżyckiego, zaczęto zwać Xięstwem Warszawskim, Lipsk 1808, s. 204.
80 P. Szczerbic, Speculum Saxonum, Lwów 1631, s. 407.
81 Por. Słownik staropolski, t. X, s. 547–548.
82 Ibidem, za: F. Piekosiński, Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich 

z XV wieku, t. I, z. I, Kraków 1902, s. 371.
83 Dz.U. z 1920 r., nr 42, poz. 252.
84 Powszechna ordynacya sądowa dla państw. pruskich: Z rozkazu Rządu przełożona na 

jez. polski podług nowego wyd. z r. 1816, część 1, Poznań 1824.
85 Allgemeine Gerichtsordnung für die preussischen Staaten. Th.1 Prozessordnung, Berlin 

1822.
86 Ostatnio np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r., V CSK 590/15, LEX 

nr 2042674.
87 W tej kwestii por. P. Księżak, Precarium w prawie polskim, „Rejent” 2007, nr 2 (190), 

s. 58.
88 Por. wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 21 marca 2018 r., 

IV K 433/17, LEX nr 2514727: „Kierowała nim niska motywacja – decydując się na jazdę pomimo 
działania na niego narkotyków, chciał sobie wygodzić, mając przy tym możliwość skorzystania 
z komunikacji miejskiej lub dojścia na piechotę”.
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potrzebie, oczekiwaniu, dogodnym się okazać” albo „wyświadczyć komuś przy-
sługę”89. W prawie okresu przedrozbiorowego umowa wygodzenia była uregulo-
wana wyłącznie w prawie miejskim90. W prawie ziemskim użyczenie utożsamiane 
było z pożyczką91. Przedmiotem takiej umowy mogły być zatem zarówno rzeczy 
oznaczone co do gatunku, jak i co do tożsamości. Dopiero zmiany wprowadzone 
przez ustawodawstwa zaborcze wyodrębniły definitywnie użyczenie (wygo-
dzenie) jako formę umowy. Paragraf 74 ustawy cywilnej dla Galicji Zachodniej 
mówił: „Użyczyć, i wygodzić ma prawie iednakowe znaczenie, obydwa wyrazy 
nie tylko danie, ale też także wzięcie rzeczy iakiey do czasowego użycia ozna-
czają. Zawierają one w sobie oddanie tak rzeczy znikomych, iako nieznikomych, 
i są wszelkim tego rodzaju ugodom wspólne”. W kolejnych paragrafach ustawo-
dawca precyzował, że wygodzenie dotyczy rzeczy oznaczonych co do tożsamości 
(§ 77), a użyczenie – co do gatunku (§ 78). Nie było to jednak rozróżnienie mające 
pokrycie w dotychczasowym dorobku nauki prawa, a przyjęte wyłącznie na 
potrzeby tej kodyfikacji. W takim znaczeniu sformułowaniem tym posługiwał się 
Sąd Najwyższy przed II wojną światową92, zaś po 1989 r. da się odnotować jedy-
nie pojedyncze przypadki użycia tego sformułowania we właściwym, prawni-
czym rozumieniu93. Częściej zdarzają się użycia w nieprawidłowych kolokacjach 
(m.in. „prekaryjne wygodzenie”94, „przenocowanie członka rodziny nie stanowi 
posiadania zależnego podobnego do najmu lub użyczenia, tylko wygodzenie”95).

Specyficznym archaizmem jest sformułowanie „urządzenie księgi wieczy-
stej”. Jego wyjątkowość wynika z faktu, iż cały czas jest to pojęcie języka praw-
nego zawarte w art. 747 pkt 3 k.p.c., które jednak wyraźnie jest wypierane przez 
zawarte w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece96 sfor-
mułowanie: „prowadzenie księgi wieczystej” (art. 23). Do czasu wejścia w życie 
tej ustawy nie było wątpliwości, że księgi wieczyste są „urządzone”, a nie „pro-
wadzone”. Tym starszym określeniem posługiwało się, obowiązujące do czasu 
wejścia w życie obecnej ustawy, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych97. Posługi-
wało się nim także obowiązujące do niedawna rozporządzenie 1968 r. w sprawie 

89 Słownik warszawski, t. VII, s. 867; Słownik wileński, s. 1954.
90 W. A. Maciejowski, Historya prawodawstw słowiańskich, Warszawa 1865, s. 377.
91 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911, s. 554–556.
92 Por. np. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 1933 r., II C 1942/33, OSN(C) 

1934, nr 5, poz. 323, albo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1936 r., II K 838/36, 
OSN(K) 1937, nr 2, poz. 54.

93 Por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 
2010 r., III SA/Gd 553/10, LEX nr 756385.

94 Wyrok Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 9 maja 2013 r., I C 205/12, LEX nr 1907663.
95 Wyrok Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 10 marca 2016 r., I Ns 753/15, 

LEX nr 2087921.
96 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2204, z późn. zm.
97 Dz.U. z 1946 r., nr 66, poz. 366.
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czynności komorników98. O zdecydowanej popularności tego nowszego określe-
nia może świadczyć fakt, że w okresie ostatnich 10 lat, baza SIP LEX odno-
towała 1850 orzeczeń używających określenia „urządzona księga wieczysta” 
i aż 21 341 używających określenia „prowadzona księga wieczysta”. Jakkolwiek 
zgromadzone w niej dane w liczbach bezwzględnych są całkowicie niewiary-
godne z uwagi na lawinowo rosnącą liczbę publikowanego orzecznictwa, to jed-
nak doskonale obrazuje ona proporcje między tymi określeniami. O ile zatem 
w międzywojniu o „urządzonej księdze wieczystej” można mówić w 4 przypad-
kach, a o „prowadzonej” – w 299, to w okresie powojennym do 1989 r. te pro-
porcje wynoszą 62 do 54. W latach 1990–2008 zmieniają się wyraźnie: 676 do 
1049, a w ostatnim dziesięcioleciu – 1886 do 21 341. W ustawodawstwach zabor-
czych posługiwano się oboma tymi pojęciami, przy czym dość konsekwentnie 
przypisywano im inne znaczenie. Urządzenie księgi wieczystej było czynnością 
jednorazową (założeniem księgi); dalej księga ta była już „prowadzona”100. Usta-
wodawca polski w okresie międzywojennym nie przewidywał już „urządzania” 
ksiąg wieczystych, lecz ich „zakładanie”101, chociaż był niekonsekwentny, skoro 
w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r.102, podobnie jak dzisiaj, 
posługiwał się sformułowaniem „urządzenie księgi hipotecznej”. 

Archaicznym sformułowaniem, używanym zwłaszcza w kontekście pozba-
wienia kogoś posiadania rzeczy, jest „wyzucie”. Jakkolwiek występuje ono 
także w języku literackim (zwłaszcza jako wyzuty – „całkowicie pozbawiony 
jakiejś dodatniej cechy, pozytywnych uczuć, emocji”103). Zapomniane jest nato-
miast najstarsze znaczenie słowa „wyzuwać” – zdejmować obuwie lub suknie104. 
Z wszystkich przytoczonych tu archaizmów języka prawniczego jest to jeden 
z najpopularniejszych, o czym świadczy fakt, iż w bazie SIP LEX występuje 
1203 razy, począwszy od 1918 r.105. Samo słowo pochodzi z języka prasłowiań-
skiego i występowało już w staropolskim języku prawnym. W zasadzie jednak 

 98 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności 
komorników (Dz.U. z 1968 r., nr 10, poz. 52).

 99 Poszukiwanie określenia „prowadzona księga wieczysta” i „urządzona księga wieczysta” 
nie daje miarodajnych rezultatów, bowiem do 1946 r. w Polsce nie posługiwano się w zasadzie tym 
terminem, a jego odpowiednikiem była: księga hipoteczna (tereny b. zaboru rosyjskiego), księga 
gruntowa (tereny b. zaboru pruskiego) lub wykaz hipoteczny (tereny b. zaboru rosyjskiego).

100 Por. § 1 i 2 ust. 1 ustawy z 24 marca 1897 r. o księgach wieczystych (Ustawa o księgach 
wieczystych obowiązująca na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa–Po-
znań 1924).

101 Ustawa z dnia 19 marca 1925 r. o ponownem zakładaniu zaginionych, zniszczonych lub 
wywiezionych z granic Państwa ksiąg lub akt hipotecznych (Dz.U. z 1925 r., nr 38, poz. 254).

102 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego (Dz.U. nr 83, poz. 651).

103 Internetowy słownik języka polskiego PWN.
104 Słownik wileński, s. 2044; Słownik warszawski, t. VII, s. 1118.
105 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1918 r., 111/18, OSN(K) 1918, nr 1, 

poz. 28.
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w języku staropolskim popularniejszym było określenie „wybicie”106, które 
jednak stopniowo ustępowało wyzuciu. W Zbiorze Praw Sądowych z 1776 r. 
(Kodeksie Zamoyskiego) znajdziemy oba te określenia, w tym także w swoim 
najpopularniejszym kontekście – wybicia z posiadania107, chociaż uważna lek-
tura tekstu pozwala stwierdzić, że wyzucie jest określeniem szerszym. Paragraf 5 
stanowił: „O wybicie gwałtowne z possessyi dobr lub innym sposobem wyzucie 
z nich…”108. Współcześnie nie udało się odnaleźć ani jednego przypadku uży-
cia sformułowania „wybicie z posiadania” w orzecznictwie sądowym. Zdarza się 
ono natomiast w publikacjach naukowych i to tych dotyczących obowiązującego 
prawa rzeczowego, nie zaś tylko jego historii109.

Regionalizmem jest także sformułowanie „naocznia” (względnie: „naocz-
nia sądowa”), jako synonim wizji lokalnej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego 
określenie to pojawiało się jeszcze w latach 60. XX w.110. Pojawia się ono także 
później, już w XXI w., w orzecznictwie sądów administracyjnych111, ale już tylko 
jako pewna ciekawostka mająca na celu uzmysłowienie istoty wizji lokalnej. 
Faktycznie, ma rację A. Bojańczyk, który twierdzi, że trudno odnaleźć praw-
nicze pochodzenie tego słowa112. Od strony językowej jest ono zupełnie jasne, 
ale nie posługuje się nim żaden z XIX-wiecznych zaborczych kodeksów proce-
dury. Nie ma go również w słownikach języka polskiego tego okresu. Fakt, że 
we właściwym znaczeniu określenie to zachowało się tylko na terenie byłej Gali-
cji113, mógłby sugerować kierunek poszukiwań114. Wydaje się, że jest to kierunek 
słuszny, a „naocznia” jest kalką niemieckiego Augenschein (Augen – oczy), cho-
ciaż nawet w oficjalnym tłumaczeniu Kodeksu postępowania karnego z 1873 r. 
Augenschein jest tłumaczone jako „oględziny”. Jeden ze starszych przykładów 

106 Por. np. postanowienia proszowickie przy okazowaniu z 1587 r., VL, t. II, s. 233–234.
107 Por. np. art. 15 § 10 i 25 § 5.
108 A. Zamoyski, Zbiór praw sądowych, Warszawa 1778, s. 143.
109 Por. np. K. P. Sokołowski, Posiadanie samoistne a zasiedzenie nieruchomości, „Państwo 

i Prawo” 2010, nr 11, s. 71–82, albo T. Barański, (w:) H. Izdebski (red.), Ustawa o własności lokali. 
Komentarz, Warszawa 2019, art. 12.

110 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1963 r., II K 616/62, OSN(KW) 1964, nr 2, 
poz. 26, i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1969 r., VI KZP 15/69, OSNPG 
1969, nr 12, poz. 174.

111 Por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 
2006 r., I SA/Gd 451/04, LEX nr 515018.

112 A. Bojańczyk, Świadkownia i inne umarłe, „Palestra” 2005, nr 11–12, s. 137.
113 Por. wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 21 grudnia 2012 r., I C 1257/08, 

niepubl.
114 Jednym z lepszych źródeł poszukiwania germanizmów w polskim języku prawniczym jest 

kolejne dzieło o barokowym podtytule: „Słownik polsko niemiecki zawierający 700 niemieckich 
zwrotów, między nimi 3500 zwrotów prawniczych wyjętych z orzeczeń Najwyższego Trybunału 
Sprawiedliwości i Trybunału Państwa we Wiedniu”. Por. W. Cichocki (red.), Słownik polsko nie-
miecki zawierający 700 niemieckich zwrotów, między nimi 3500 zwrotów prawniczych wyjętych 
z orzeczeń Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Państwa we Wiedniu, Kraków 
1911.
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użycia tego określenia znjduje się w „Przeglądzie sądowym i administracyj-
nym” Ernesta Tilla, w którym opublikowano orzeczenie Najwyższego Trybunału 
w Wiedniu z dnia 21 kwietnia 1891 r., l. 4799, w którym mowa o „stwierdzeniu 
naocznią sądową”115. Więcej wyjaśnia późniejszy o kilka lat numer tego samego 
periodyku116, w którym Józef Münz opublikował swoją recenzję polskiego prze-
kładu117 normy jurysdykcyjnej z 1895 r.118 – dosyć krytyczną119, w której wytyka 
tłumaczowi – radcy sądu krajowego w Samborze120 – liczne błędy, przede wszyst-
kim jednak to, że: „Starając się o wierny przekład, zachował też wszelkie cechy 
niemieckiego oryginału, nie bez ujmy dla ducha i czystości języka polskiego”121. 
Autor w każdym razie krytykuje przetłumaczenie zwrotu zawartego w § 117 
instrukcji: „die Vornahme eines Augenscheines and Sachverstdndigenbefundes” 
jako: „podjęcie naoczni i oględzin przez biegłych” 122, ponieważ naoczania i oglę-
dziny to synonimy (z czym trudno się nie zgodzić)123 – co sugeruje, że było to już 
wówczas określenie utarte. Nierozstrzygnięte jest zagadnienie, kiedy to słowo 
pojawiło się w języku prawniczym i potocznym – w zasobach bibliotek cyfro-
wych124 nie występuje jednak ono wcześniej niż w latach 90. XIX w. – a i to 
rzadko. Popularność zyskuje dopiero na początku XX w.

Określenie „zapadłość” prawnicy z Kongresówki uważali za „barbarzyń-
stwo zawdzięczające swe istnienie niewolniczemu przekładowi niemieckiego 

115 Praktyka cywilno-sądowa, „Przegląd Sądowy i Administracyjny: część praktyczna” 1891, 
s. 353.

116 J. Münz, Ustawa o wykonywaniu sądownictwa i właściwości Sądów zwyczajnych w spo-
rach cywilnych i ustawa o postępowaniu sądowem w sporach cywilnych wraz z ustawami wpro-
wadczemi [recenzja], „Przegląd Sądowy i Administracyjny: rozprawy i zapiski literackie” 1896, 
s. 159–166.

117 Ustawa o wykonywaniu sądownictwa i właściwości Sądów zwyczajnych w sporach cywil-
nych i ustawa o postępowaniu sądowem w sporach cywilnych wraz z ustawami wprowadczemi 
(tłum. A. Mora-Bieńczewski), Przemyśl 1895.

118 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1895 r. o wykonywaniu sądownictwa i właściwości Sądów zwy-
czajnych w sprawach cywilnych (Norma jurysdykcyjna) (Dz.U.P. z 1895 r., cz. LVIII, poz. 111).

119 Autor recenzji przedstawia również uwagi, które dzisiaj nie spotkałyby się raczej z akcep-
tacją. Wśród nich: „Przymiotnik »upadłościowy« nie jest polskim, stąd też unikać należy zwrotu: 
postępowanie upadłościowe”. Por. J. Münz, Ustawa…, s. 160.

120 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: na rok 
1895, Lwów 1895, s. 71.

121 J. Münz, Ustawa…, s. 159.
122 Nie było to jednak jedyne tłumaczenie zaprezentowanego zwrotu. W innym – lwowskim – 

August Balasits przekłada je: „Wszelkie akty realne, a w szczególności: oględziny sądowe i za-
opiniowanie przez znawców”. Por. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1895 o wykonywaniu sądownictwa 
i właściwości sądów zwyczajnych w sprawach cywilnych (norma jurysdykcyjna) razem z ustawą 
zaprowadzającą ustawę o wykonywaniu sądownictwa i właściwości sądów zwyczajnych w spra-
wach cywilnych (tłum. A. Balasits), Lwów 1895, s. 82.

123 J. Münz, Ustawa…, s. 163.
124 ANNO Historische Zeitungen und Zeitschriften, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Śląska 

Biblioteka Cyfrowa, Polona, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
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Fälligkeit” ( fallen – m.in. padać, zapadać; -keit – końcówka charakterystyczna 
dla niektórych rzeczowników w języku niemieckim). Za nieco bardziej szczę-
śliwą formę uważano „zapadalność”, niemniej jednak zamiast tego proponowano 
używać określeń „płatność” i „wymagalność”125. Do 1946 r. „zapadłość” stano-
wiła element języka prawnego, jako że ABGB w swoim § 1154a mówił: „Kto 
pełni usługi za wynagrodzeniem od sztuki lub podług świadczeń jednostkowych, 
może żądać przed zapadłością wynagrodzenia zaliczki”. Analiza współczesnego 
orzecznictwa wskazuje, iż oba te terminy nie wyszły z użycia, aczkolwiek wyraź-
nie częstsze jest użycie słowa „zapadalność”. W orzecznictwie sądów Sądu Naj-
wyższego „zapadłość” pojawia się ostatnio w 1954 r.126 i kilka razy później, ale 
wtedy już tylko w ramach przytoczenia treści prokuratorskiego zarzutu127 albo 
żądania pozwu128; w orzecznictwie sądów administracyjnych – w 2016 r.129.

Archaizmem występującym w języku prawniczym jest czasownik zwrotny 
„oświadczyć się”. W języku potocznym określenie to sprowadza się właściwie 
tylko do instytucji zaręczyn i tylko w tym znaczeniu notuje je internetowy słow-
nik PWN130. O tym, jaką ewolucję przeszło to sformułowanie, świadczy fakt, że 
jeszcze Słownik warszawski języka polskiego notował sześć znaczeń, z których 
jednak pierwsze brzmiało: „wystąpić ze swoim poglądem”131. Podobnie Słownik 
wileński notował najpierwsze znacznie jako: „otwierać swe zdanie, swą myśl, 
deklarować się”132. Słownik polszczyzny XVI w. w ogóle nie łączy zaś „oświad-
czenia się” z kwestiami matrymonialnymi133. Żaden słownik również nie wiąże 
tego sformułowania ściśle z ustosunkowaniem się do czegoś, tak jak zdaje się być 
używane to słowo w języku prawniczym. Tymczasem konstrukcja „oświadczyć 
się na” jest cały czas bardzo popularna – najczęściej w związku z wezwaniem 
do ustosunkowania się do pisma strony przeciwnej. W ten sposób Sąd Najwyż-
szy w międzywojniu pisał o oświadczaniu się na skargę wzajemną134, pismo 

125 W. Makowski, Język prawniczo-sądowy w Polsce odrodzonej, „Gazeta Sądowa Warszaw-
ska” 1922, nr 9, s. 76–77.

126 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1954 r., I C 855/53, OSNCK 1955, nr 2, 
poz. 27.

127 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 2006 r., V KK 389/05, OSN(K) 2006, nr 1, 
poz. 945.

128 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1972 r., II CR 57/72, OSN(C) 1972, nr 10, 
poz. 183; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 2006 r., V KK 389/05, OSNwSK 2006, 
nr 1, poz. 945, albo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 kwiet-
nia 2011 r., I SA/Gl 1346/10, LEX nr 845993.

129 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 października 
2016 r., II SA/Rz 10/16, LEX nr 2162460

130 https://sjp.pwn.pl/slowniki/ (dostęp: 18.11.2021 r.).
131 Słownik warszawski, t. III, s. 896–897.
132 Ibidem, s. 943.
133 http://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/80589 (dostęp: 18.11.2021 r.).
134 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1935 r., III C 1156/34, OSN(C) 1936, 

nr 7, poz. 274.
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pozwanego135, przysięgę136, wyjaśnienia innych oskarżonych137, a już w latach 
ostatnich – na treść opinii psychiatryczno-psychologicznej138. Sąd Apelacyjny 
w Katowicach pisał, że oświadczyć się można na treść wniosku139 (dlaczego nie 
na sam wniosek?), odpowiedź na pozew140 i stanowisko pozwanego141.

Już w 1922 r. zauważano, że bardziej poprawnie powinno się mówić o „oświad-
czeniu się co do”142. W tej też formie pojęcie to ciągle występuje także w języku 
prawnym. Zgodnie z § 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 
1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na 
własność Państwa143 (akt prawny teoretycznie obowiązujący, bowiem nie zostały 
uchylone przepisy, na podstawie których zostało wydane rozporządzenie – cho-
ciaż w całości zostały one w zasadzie skonsumowane144) osoba lub organizacja, 
sporządzają protokół przejęcia, winna w miarę możności oświadczyć się co do 
zgłoszonych uwag i zarzutów. Samo sformułowanie jest kalką niemieckiego sich 
äußern zu. Paragraf 55 in fine austriackiej ordynacji egzekucyjnej z 1896 r. stano-
wił: „Ebensowenig erfordert die Einvernehmung, dass jeder der zu befragenden 
Personen Gelegenheit gegeben wird, sich über die von den übrigen Personen abge-
gebenen Erklärungen zu äußern”145, co oficjalnie przetłumaczono jako: „Nie mniej 
też przesłuchanie nie wymaga, by każdej stronie, która ma być przesłuchana, dano 
sposobność do oświadczenia się na złożone przez resztę stron zeznania”146.

Archaicznym, niemniej jednak ciągle bardzo popularnym w orzecznictwie 
sądowym jest także sformułowanie „ostać się”, rozumiane jako „zostać”, „pozo-
stać”147. O popularności tego stwierdzenia w języku prawniczym zdaje się świad-
czyć najdobitniej to, że w SIP LEX zanotowano 39 961 orzeczeń z jego użyciem 
(najczęściej oczywiście w złożeniu: „ostać się nie może”, w różnej kolejności 

135 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1934 r., III C 314/33, OSN(C) 1935, nr 2, 
poz. 68.

136 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 1926 r., C 26/26, LEX nr 1626467.
137 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1936 r., II K 181/36, LEX nr 1639851.
138 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2017 r., I UK 387/16, LEX nr 2397632.
139 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 stycznia 2018 r., I S 91/17, LEX 

nr 2453697.
140 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 grudnia 2015 r., I ACa 666/15, LEX 

nr 1971098.
141 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2014 r., I ACa 340/14, LEX 

nr 1602920.
142 W. Makowski, Język prawniczo-sądowy…, nr 10, s. 85.
143 Dz.U. nr 16, poz. 62, z późn. zm.
144 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi 

gospodarki narodowej (Dz.U. z 1946 r., nr 3, poz. 17).
145 Gesetz vom 27. Mai 1896, über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsord-

nung – EO), RGBl. 1896, nr 79, s. 280.
146 Ustawa z dnia 27 maja 1896 r. o postępowaniu egzekucyjnem i zabezpieczającem (Ordyna-

cya egzekucyjna) (Dz.U.P. z 1896 r., nr 79).
147 https://sjp.pwn.pl/sjp/ostac-sie-I;2496601.html.
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poszczególnych słów), w sytuacji kiedy wyszukiwarka Google notuje jedynie 
22 700 wyników148. Pojęcie to nie jest nazwą instytucji prawnej, niemniej jednak 
jest ono wielce charakterystyczne także dla współczesnego języka prawniczego, 
który jest chyba ostatnią odmianą języka, w której sformułowanie to jest uży-
wane tak często. Podobnie, jak i w innych przypadkach, powodów tego stanu 
rzeczy należałoby poszukiwać w aktach prawnych, które kreują język prawny. 
Obecnie pojęcie to w języku prawnym nie jest obecne. Rozporządzenie Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu przepisów hipotecznych obowiązujących na obszarach, na których 
obowiązuje rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 
31 sierpnia 1919 r., dotyczące wprowadzenia ustroju hipotecznego149 (utraciło 
moc w 1947 r.), znało sytuację, kiedy „czynność całkowicie ostać się nie może” 
(art. 25 ust. 2). Przepis ten był zresztą praktycznie powtórzeniem art. 25 ust. 1 
ustawy z 1818 r. – Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywi-
leiach i hypotekach w mieysce tytułu XVIII. księgi III. kodexu cywilnego150. 
Chociaż w innych aktach prawnych pojęcie to nie występowało, to zyskało sporą 
popularność w judykaturze, o czym świadczy fakt, że portal orzeczeń sądów 
powszechnych wskazuje, iż sformułowania tego użyto 1109 razy w opublikowa-
nych orzeczeniach, natomiast według Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Admi-
nistracyjnych151 to sformułowanie padło w 3748 orzeczeniach152. Co naturalne, 
określenie to jest popularne zwłaszcza tam, gdzie sąd nadrzędny orzeka kasa-
cyjne, bowiem w takim wypadku często korzysta z utartej formuły: „zaskar-
żony wyrok (zaskarżone postanowienie) ostać się nie może (nie może się ostać)”. 
Sformułowanie to występuje właściwie tylko w tym jednym kontekście i próżno 
byłoby poszukiwać sytuacji, kiedy zostało użyte w sytuacji, gdy „zaskarżone 
orzeczenie ostać się mogło”. 

Podobnie wygląda sytuacja ze sformułowaniem „polegać na prawdzie”, które 
w wyszukiwarce Google daje jedynie 20 200 wyników153, w sytuacji gdy w bazie 
SIP LEX występuje ponad 6500 orzeczeń sądowych154, w których użyto tej kolo-
kacji, począwszy od 1924 r.155 do 2021 r. Jest to bardzo popularne określenie, 
które notują już średniowieczne źródła prawnicze i późniejsze źródła sądowe156. 
Jest to również kalka z języka niemieckiego: beruhen auf Wahrheit, powszechna 

148 W obu przypadkach dane na dzień 18 listopada 2021 r.
149 Dz.U. nr 53, poz. 510.
150 Dziennik Praw Królestwa Polskiego 1818, t. V, nr 21.
151 https://orzeczenia.nsa.gov.pl/.
152 W obu przypadkach stan na dzień 19 listopada 2021 r.
153 Stan na dzień 18 listopada 2021 r.
154 Stan na dzień 18 listopada 2021 r.
155 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 1924 r., C 159/24, LEX nr 1626733.
156 Por. Akta i czynności sądowe tyczące się processu Polaków oskarżonych w roku 1847ym 

o zbrodnią stanu, Berlin 1847, t. I, s. 442.
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niegdyś w języku literackim, zarówno niemieckim157, jak i polskim, na tyle nawet, 
że sformułowania tego użyto w tłumaczeniu mów Demostenesa z IV w. przed 
Chrystusem158. Z języka literackiego sformułowanie to przeniknęło – prawdo-
podobnie w XIX w. – do języka sądowego159 i już tam pozostało160. Sformułowa-
nie „polegać na prawdzie” występuje także w orzecznictwie międzywojennym, 
a pomimo swojej archaiczności, zdaje się obecnie przeżywać renesans. Z okresu 
przed 1939 r. bazy zawierające orzecznictwo sądów polskich notują tylko pię-
ciokrotne użycie tego sformułowania161 w orzecznictwie sądów powszechnych 
(którym do 1962 r. był także Sąd Najwyższy), natomiast w samym tylko 2020 r. 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego zostało ono użyte 19 razy – a przecież doty-
czy głównie oceny prawdziwości twierdzeń formułowanych przez źródła oso-
bowe – czym Sąd Najwyższy z zasady się nie zajmuje. 

„Obraza prawa” jest cały czas pojęciem języka prawnego, dość często uży-
wanym także i w najnowszych aktach prawnych162. Budzi ono pewne niezrozu-
mienie społeczne, kiedy zdarza się, że „obraza prawa” jest poczytywana jako 
szczególnie dotkliwa forma uchybienia przepisom163. Tymczasem, jak wiadomo, 
w języku prawniczym jest to pojęcie neutralne. Polska wersja wyroku Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2017 r. zawiera passus: 
„Zatem Sąd obraził prawo”164, chociaż w innych wersjach językowych już tym 
sformułowaniem się nie posługuje. W wersji niemieckiej jest to: „Daher hat das 
Gericht einen Rechtsfehler begangen” (dosł. „popełnił błąd prawny”, albo mniej 
dosłownie, ale częściej – „naruszył prawo”). W wersji angielskiej „the General 
Court erred in law” (dosł. „zbłądził w prawie”); we francuskiej – „le Tribunal 
a commis une erreur de droit” (dosł. „popełnił błąd prawa”). Nigdzie nie pojawia 
się zatem związek frazeologiczny „obraza prawa”, chociaż zna go język niemiecki 
– który akurat w przywołanej wyżej sprawie był językiem postępowania – wszak 
jest on kalką z niemieckiego Rechtsverletzung. Jeszcze w XIX w. i I połowie 

157 „Der Künste Ziel beruht auf Wahrheit und auf Luft” pisał w 1846 r. F. Ch. von Scheyb, 
w: idem, Theresiade: ein Ehren-Gedicht, t. II, Wien 1746 [brak numeracji stron, faktycznie stro-
na 46]. 

158 Demostenes, Mowa o wiencu czyli w obronie Ktezyfonta (tłum. Ludwik Małecki), Nowy 
Sącz 1887, s. 19.

159 Por. np. Akta i czynności sądowe tyczące się processu Polaków…, s. 149.
160 F. Ch. von Scheyb, Theresiade…
161 M.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1929 r., II 3 K 304/29, OSN(K) 

1930, poz. 94, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1932 r., II 2 K 573/32, OSN(K) 1932, 
10, poz. 185. Stan na dzień 18 listopada 2021 r.

162 Por. np. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (tekst jedn. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 66, z późn. zm.).

163 Por. np. M. Masłowski, Proces o sześć groszy: Sąd obraził prawo?, „Gazeta Wyborcza”, 
29 lipca 2009 r., https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,6874448,proces-o-szesc-groszy-sad-obra-
zil-prawo.html (dostęp: 18.11.2021).

164 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielka Izba) z dnia 14 marca 
2017 r., C-162/15 P, ECLI:EU:C:2017:205, pkt 56.



236 JAKOB MAZIARZ

XX w. „obraza prawa” była czymś, czego mógł dopuścić się każdy („A brat pani 
dotkliwie obraził prawo”, pisał Filip Oppenheim pod koniec 1932 r. w odcinko-
wej powieści publikowanej w „Dzienniku Bydgoskim” – „Życie na sprzedaż”165). 
Dzisiaj jest to już raczej sformułowanie zastrzeżone dla sądów166.

Bronisław Wróblewski już w 1941 r. uznawał, że styl sądowy jest narażony 
na zarzut używania form archaicznych oraz przesadne powielanie stylu aktów 
urzędowych. Wróblewski za Huberem wskazywał, że są w języku prawniczym 
słowa o znaczeniu tak już utrwalonym, że niemożliwym do zmiany167. Podając 
przykłady, oprócz takich, które zachowały swoją aktualność (testament, kodeks), 
wymienił jednak i te, które na skutek upływu nieco ponad 70 lat zatraciły już 
swoje miejsce (konkurs, komandyty). Jakub Glass w 1922 r. poddał język praw-
niczy I Rzeczypospolitej krytyce, twierdząc, że: „materjał językowy, jaki mogli-
byśmy zaczerpnąć z pomników prawa dawnej Rzeczypospolitej, nie jest tak 
obfity, jakbyśmy a priori mogli przypuszczać”168. Istotnie – trudno nie zgodzić 
się z twierdzeniem, że niewiele pozostało po dorobku prawnym państwa polsko-
-litewskiego, także w zakresie semantyki. Nawiązania kreowane przez ustrojo-
dawcę i ustawodawcę często niewiele mają wspólnego z pierwowzorem (czego 
najlepszym dowodem jest słowo „Sejm” jako określenie na izbę niższą parla-
mentu ustalone w konstytucji marcowej, a później utrwalone; współcześnie także 
„starosta” jako organ samorządu terytorialnego). Okazuje się, że bardzo niewiel-
kie pozostałości epoki staropolskiej możemy odnaleźć w najmniej spodziewanym 
miejscu. Zapewne niewiele osób zdaje sobie sprawę, że mówiąc o „wyrzecze-
niu sądu”, w istocie posługujemy się tą samą nomenklaturą jak Paweł Szczerbic 
pod koniec XVI w. i pisarze sądowi z początku XV w. Podobnie, raczej niewiele 
jest osób, które myląc wygodzenie z prekarium, zdają sobie sprawę, że w istocie 
mówią o dwóch zupełnie odrębnych systemach prawnych. Faktem jest jednak, 
że zdecydowana część archaizmów współczesnej polszczyzny prawniczej ma 
pochodzenie zaborcze, stanowiąc jednocześnie germanizmy (nie tylko właściwe, 
lecz także semantyczne). Niezależnie jednak od ich proweniencji geograficznej 
i narodowej, poznanie pochodzenia, a przez to także faktycznego znaczenia słów, 
nie tyle ułatwia, co właściwie umożliwia posługiwanie się nimi.

Konkluzją niech będą słowa przywoływanego już wyżej profesora uniwersy-
tetu lwowskiego Augusta Balasitsa:

165 F. Oppenheim, Życie na sprzedaż (9), „Dziennik Bydgoski”, 29 grudnia 1932 r., nr 299, s. 3.
166 SIP LEX notuje użycie sformułowania „obraza prawa” w ponad 19 000 orzeczeń sądowych 

wydanych w ostatnim dziesięcioleciu (2011–2021).
167 B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 1948, s. 115 (książkę wydano dopiero 

pośmiertnie, ale z treści rękopisu wynika, że została ona sporządzona w Wilnie w 1941 r. Por. 
R. Ingarden, W. Wolter, Wstęp, (w:) B. Wróblewski, Język prawny…, s. 1) za: S. Gołąb, Przed 
projektem polskiego kodeksu cywilnego, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1920, nr 1–4.

168 J. Glass, O języku prawniczym polskim, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1922, nr 29–30, 
s. 250.
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„My prawnicy potrzebujemy w części odrębnego języka i nie możemy się 
liczyć z wszystkimi skrupułami gramatyków. Bardzo niewdzięcznem staje się 
zadanie tłumacza i z tej dalszej przyczyny, że nie może w pełnej mierze czerpać 
ze skarbnicy bogatego i wspaniałego polskiego języka sądowego”169.
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EKONOMICZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA 
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W SAMORZĄDACH 

TERYTORIALNYCH – WYBRANE ASPEKTY

ECONOMIC AND LEGAL DETERMINANTS OF LOW-EMISSION 
ECONOMY IN LOCAL GOVERNMENTS: SELECTED ASPECTS

Abstract

The development of a low-emission economy in Poland is dictated by the requirement 
to reduce GHG and other air pollutants in all areas of the economy. The greatest 
expectations in terms of air quality improvement are related to limiting the use of coal 
for energy production, implementing new technologies, and increasing energy efficiency. 
It is the responsibility of local governments to develop appropriate strategies to help 
achieve these goals, especially in the areas of construction and public transportation. 

The article presents an analysis of legal regulations in the field of low-carbon 
economy in Poland. It discusses the role of local government in the development of 
a low-carbon economy. It also determines main problems and challenges in implementing 
a low-emission economy. 
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WPROWADZENIE

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Polsce wynika z wymogu zmniejszenia 
ilości gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza we wszyst-
kich obszarach gospodarki. Największe oczekiwania w zakresie poprawy jako-
ści powietrza wiążą się z redukcją wykorzystania węgla do produkcji energii, 
wdrażaniem nowych technologii, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz 
zwiększeniem efektywności energetycznej. To właśnie na samorządach lokal-
nych spoczywa odpowiedzialność za opracowanie odpowiednich strategii, które 
pomogą osiągnąć wskazane cele, szczególnie w zakresie budownictwa i trans-
portu publicznego. Ze względu na znaczne koszty organizacji tych procedur 
samorządy mogą liczyć także na wsparcie finansowe.

Z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych finansowych jest 
wiele działań inwestycyjnych i priorytetów unijnych w celu wspierania przej-
ścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Na działania w tym 
zakresie zaplanowano w latach 2014–2020 ponad 58 mln euro, z czego 41,3 mln 
euro z Funduszy Unii Europejskiej i 17 mln euro ze środków krajowych1.

W ramach realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego 
udział odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii dla Polski do 2020 r. 
powinien wynieść 15%2. Zgodnie z ogólnounijnym celem na 2030 r. Polska dekla-
ruje osiągniecie do 2030 r. 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto 
(zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele 
transportowe). Zależne jest to od konkurencyjności tych źródeł oraz ich miejsca 
i użyteczności dla systemu. Niespełnienie wymagań może wiązać się ze znacz-
nymi karami. W rezultacie Polska stanie prawdopodobnie przed koniecznością 

1 Dane ze strony: https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/4#. (dostęp: 20.05.2021 r.).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie 
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE L nr 140 z 2009 r., s. 16).
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dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, 
które odnotowują jej nadwyżkę. Koszty transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł3. 
Istotny wpływ na skalę wykorzystania OZE będzie mieć postęp technologiczny – 
zarówno w zakresie aktualnie znanych sposobów wytwarzania energii, jak 
i w zupełnie nowych technologiach, ale także w technologiach magazynowania 
energii4. 

W związku z tym w artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy 
regulacji prawnych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Zaprezen-
towano także rolę samorządu terytorialnego (ze szczególnym uwzględnieniem 
samorządu gminnego) w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto zdefinio-
wano także główne problemy i wyzwania związane z wdrażaniem gospodarki 
niskoemisyjnej.

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – UWARUNKOWANIA 
FORMALNOPRAWNE

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej ukierunkowana jest 
na stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych w procesie wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła. Zarówno zmiany legislacyjne, jak i podejmowane działania 
wskazują, że energetyka oparta na węglu będzie redukowana docelowo do zera 
wraz z budową gospodarki nisko- i zeroemisyjnej5. Najistotniejsze pakiety ustaw, 
jak również zmiany w celach polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europej-
skiej zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Jednym z kamieni milowych rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Unii Euro-
pejskiej było przyjęcie w 2008 r. przez Radę Europejską zbioru wielosektorowych 
regulacji prawnych6 – zwanego pierwszym unijnym pakietem energetyczno-

3 Informacja o wynikach kontroli, Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, Departa-
ment Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Warszawa 2018, s. 10.

4 Ministerstwo Energii, Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, Założe-
nia i cele oraz polityki i działania, Projekt w. 3.1 z 4 stycznia 2019 r., s. 19.

5 M. Koczan, Proces kształtowania celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europej-
skiej do 2030 roku. Konsekwencje dla Polski, „Wschodnioznawstwo” 2020, t. 14, s. 159.

6 Do pierwszego unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego zalicza się:
– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. umoż-

liwiającą usprawnienie i rozszerzenie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (Dz.Urz. UE L nr 140 z 2009 r., s. 63);

– decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emi-
sji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.Urz. UE L nr 140 z 2009 r., s. 136);
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-klimatycznym (tzw. pakiet 3x20 lub 20–20–20). Pakiet ten zakładał do osią-
gnięcia w pespektywie 2020 r.:

1) zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych (rok bazowy 1990); 
2) zwiększenie do 20% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii 

w Unii Europejskiej; 
3) zwiększenie o 20% efektywności energetycznej.
Tabela 1. Najistotniejsze zmiany w celach polityki energetyczno-klimatycznej 

Unii Europejskiej

Lata Nazwa pakietu energetyczno-
-klimatycznego ustaw

Emisja gazów 
cieplarnianych
(zmiana w %)

Udział energii ze 
źródeł odnawial-

nych (zmiana w %)

Wydajność 
energetyczna 
(zmiana %)

2008 Pierwszy unijny pakiet 
energetyczno-klimatyczny, 

tzw. pakiet 3x20 lub 20‒20‒20

zmniejszenie o 20% 
w 2020 r. 

poniżej poziomu 
w 1990 r.

20% w 2020 r. zwiększenie 
o 20% 

w 2020 r.

2016 Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków, tzw. Pakiet 

Zimowy

zmniejszenie o 40% 
w 2030 r. 

poniżej poziomu 
w 1990 r.

zwiększenie do 
32% w 2030 r.

zwiększenie 
o 32,5% 
w 2030 r.

2019 Europejski Zielony Ład Reedukacja do 
poziomu 50%‒55% 

poniżej poziomu 
w 1990 r.

x x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Brussels European Council 2007.

Dalsze działania Komisji Europejskiej doprowadziły do wdrożenia następ-
nych regulacji prawnych, które powołały unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji (EU ETS) oraz wypracowały kolejne, bardziej ambitne cele energetyczne 
i klimatyczne7.

W listopadzie 2016 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet energe-
tyczno-klimatyczny pod nazwą Czysta energia dla wszystkich Europejczy-
ków (Clean Energy for All Europeans Package) znany pod nazwą Pakiet Zimowy. 

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w spra-
wie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, 
Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 
2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz.Urz. UE L nr 140 z 2009 r., 
s. 114); 

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie 
uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

7 M. Koczan, Proces…, s. 159–160 i n.; K. Szpak, Polityka klimatyczna Unii Europejskiej 
w perspektywie 2050 roku, (w:) J. Gajewski, W. Paprocki (red.), Polityka klimatyczna i jej realiza-
cja w pierwszej połowie XXI wieku, Sopot 2020, s. 35 i n. 
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Do głównych postanowień, których osiągnięcie założono w perspektywie 2030 r., 
można zaliczyć:

1) zmniejszenie o 40% emisji gazów cieplarnianych (rok bazowy: 1990);
2) zwiększenie do 32% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii 

w Unii Europejskiej;
3) zwiększenie o 32,5% efektywności energetycznej;
4) zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii. 
Obecnie najważniejszą koncepcją Unii Europejskiej w zakresie polityki ener-

getyczno-klimatycznej jest Europejski Zielony Ład (dalej: EZŁ). Wprowadzona 
w grudniu 2019 r. strategia jest zbiorem niemal 50 działań w różnych sektorach 
zmierzających do ochrony klimatu. Jednym z głównych celów jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej do połowy XXI w. Istotnym zapisem jest redukcja 
emisji gazów cieplarnianych do poziomu 50%–55% względem roku bazowego 
1990. Przyczyni się to do istotnych wzrostów cen praw do emisji8:

1) redukcja 50% (scenariusz GHG50) – 34 euro w 2025 r. i 52 euro w 2030 r.,
2) redukcja 55% (scenariusz GHG55) – 41 euro w 2025 r. i 76 euro w 2030 r.
Europejski Zielony Ład zakłada wprowadzenie nowych środków realizacji 

polityki klimatycznej. Wśród nich można wymienić m.in.:
– objęcie unijny system handlu uprawnieniami do emisji nowych sektorów, 

tj. gospodarki morskiej oraz aktualizacja dotychczasowych celów redukcyjnych;
– opodatkowanie energii wraz z likwidacją zwolnień podatkowych w zakre-

sie paliwa lotniczego i żeglugowego;
– wprowadzenie mechanizmów dostosowywania cen towarów na granicach 

z uwzględnieniem emisji CO2, aby zmniejszyć ryzyko ucieczki emisji;
– pobudzanie inwestycji publicznych i prywatnych;
– kształtowanie wytycznych wobec inwestorów, ubezpieczycieli, przedsię-

biorstw, samorządów i obywateli;
– wprowadzenie tzw. prawa do naprawy;
– nowe, zaostrzone normy emisji CO2 dla pojazdów drogowych;
– transfer środków w ramach wspólnej polityki rolnej na cele klimatyczne 

(40%);
– zalesianie i ponowne zalesianie terenów;
– rozszerzenie celu klimatycznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

z 25 do 50. 
W EZŁ emisje CO2 mają być zbilansowane z jego pochłanianiem, np. przez 

lasy. Początkowo zielony ład planowano uzyskać wyłącznie przez produkcję 
energii z odnawialnych źródeł energetycznych9. Przekonano się jednak, że nie 

8 R. Jeszke, M. Rosłaniec, M. Pyrka, I. Tobiasz, P. Mzyk., „Europejski Zielony Ład” a pod-
niesienie ambicji klimatycznych UE do 2030 roku, „Polish Brief Energy” 2020, nr 1–2, s. 22.

9 Odnawialne źródła energii mają stanowić rozwiązanie problemu wzrastającego zapotrze-
bowania na energię elektryczną i coraz większego korzystania z zasobów kopalnych. Równo-
cześnie mają być głównym elementem nowego zielonego ładu w energetyce, w którym emisje 
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jest to możliwe, stąd trwają prace nad magazynowaniem energii w postaci tzw. 
zielonego wodoru, produkowanego z energii odnawialnej. Należeć do nich będą 
przyjęte:

1) w marcu 2011 r. – Plan działania prowadzący do przejścia na konkuren-
cyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.;

2) w grudniu 2011 r. – Plan działania w zakresie energii do 2050 r.;
3) w marcu 2013 r. – tzw. Zielona Księga, rozpoczynając tym samym proces 

konsultacji ram polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r.
Konsekwencje tych działań można także odnotować w rozwiązaniach przy-

jętych w Polsce. Przegląd wybranych aspektów w tym zakresie zaprezentowano 
w tabeli 2.
Tabela 2. Wybrane dokumenty programowe i regulacje prawne powiązane z realizacją 

propozycji Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)

Dokumenty 
planistyczne

Regulacje prawne

Polska 2030. Trzecia 
fala nowoczesności. 
Długookresowa strate-
gia rozwoju kraju

Strategia Rozwoju 
Kraju do 2020 roku
Strategia Innowacyj-
ność i Efektywność 
Gospodarki

Strategia Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego
Strategia Rozwoju 
Transportu do 2020 
roku
Strategia Bezpieczeń-
stwo Energetyczne 
i Środowisko

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 
2010‒2020, Regio-
ny, Miasta, Obszary 
Wiejskie

– ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 610, z późn. zm.)

– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 716, z późn. zm.)

– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (tekst 
jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2167, z późn. zm.)

– ustawa z dnia 31 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2365)

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wy-
kazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozli-
czeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną 
im liczbą uprawnień do emisji (Dz.U. z 2014 r., poz. 472)

– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w spra-
wie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej warto-
ści świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostko-
wej opłaty zastępczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1039)

– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywno-
ści energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz 
metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012 r., poz. 962)

CO2 będą zbilansowane z jego absorbcją. Wśród odnawialnych źródeł energii Unia Europejska 
wyróżnia energię wyprodukowaną: z wiatru na lądzie i na morzu, pochodzącą ze słońca, paneli 
fotowoltaicznych (PV), biomasy i biogazu oraz przepływów wody i falowania, a także pływów 
morskich. 
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Strategia Zrównowa-
żonego Rozwoju Wsi, 
Rolnictwa i Rybactwa 
na lata 2012‒2020

– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2015 r. w spra-
wie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł ener-
gii w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.  2063)

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źró-
deł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. (Dz.U. 
z 2015 r., poz.  975)

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973)

– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)

Źródło: Opracowanie własne.

ROLA SAMORZĄDU W ROZWOJU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ

Polityka energetyczna kojarzy się głównie z aktywnością państwa podejmo-
waną w celu oddziaływania na funkcjonowanie krajowego sektora energetycz-
nego. Według tych założeń to władza centralna kształtuje strategie działania, 
uchwala przepisy, jak również monitoruje ich wdrażanie. Jednakże wzrost zainte-
resowania gospodarką niskoemisyjną, pozwala spojrzeć na politykę energetyczną 
państwa z perspektywy regionalnej i lokalnej, a co się z tym wiąże, zastosowanie 
idei multilevel governance, czyli zarządzania na wielu poziomach. W praktyce 
pozwoliłoby to wdrażać nowoczesne rozwiązania, dzięki bezpośredniemu zaan-
gażowaniu obywateli, samorządów oraz przedsiębiorców.

Odzwierciedleniem idei multilevel governance jest zobowiązanie w ramach 
tzw. Pakietu Zimowego Unii Europejskiej państw członkowskich do przygoto-
wania własnych narodowych strategii w tym zakresie. Polska przygotowała taki 
dokument pod nazwą: Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. 
Dokument zawiera wiele odniesień do wymiaru społecznego w kontekście pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Należy zauważyć, że regulacje prawne narzuciły na poszczególne szczeble 
samorządu terytorialnego szereg zadań w zakresie kształtowania ochrony środo-
wiska oraz obszary gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie te zostały przedstawione 
w tabeli 3. 
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Tabela 3. Zadania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego w zakresie 
kształtowania ochrony środowiska oraz obszarów gospodarki niskoemisyjnej

Wyszczególnienie Gmina Powiat Województwo

Ochrona 
środowiska

‒ ład przestrzenny
‒ ochrona środowi-

ska i przyrody
‒ gospodarka wodna

‒ geodezja, kartografia 
i kataster

‒ gospodarka wodna
‒ ochrona środowiska 

i przyrody
‒ rolnictwo, leśnictwo 

i rybactwo śródlądowe
‒ ochrona przeciwpo-

wodziowa, przeciwpo-
żarowa i zapobieganie 
innym nadzwyczaj-
nym zagrożeniom 
życia i zdrowia ludzi 
oraz środowiska

‒ zachowanie wartości 
środowiska kulturowego 
i przyrodniczego z uwzględ-
nieniem potrzeb przyszłych 
pokoleń

‒ kształtowanie i utrzymanie 
ładu przestrzennego

‒ racjonalne korzystanie 
z zasobów przyrody oraz 
kształtowanie środowi-
ska naturalnego, zgodnie 
z zasadą zrównoważonego 
rozwoju

Obszary 
oddziaływania 
na tworzenie 
gospodarki 
niskoemisyjnej

‒ lokalny transport 
zbiorowy 

‒ planowanie i or-
ganizacja zaopa-
trzenia w ciepło, 
energię elektryczną 
i paliwa gazowe na 
obszarze gminy

‒ planowanie oświe-
tlenia na terenie 
gminy

‒ finansowanie 
oświetlenia na 
terenie gminy

‒ planowanie i 
organizacja działań 
mających na celu 
racjonalizację zu-
życia energii i pro-
mocję rozwiązań 
zmniejszających 
zużycie energii na 
obszarze gminy

‒ transport zbiorowy 
i dróg publicznych

‒ gospodarka nierucho-
mościami

‒ utrzymanie powia-
towych obiektów 
i urządzeń użytecz-
ności publicznej oraz 
obiektów administra-
cyjnych

‒ pobudzanie aktywności 
gospodarczej, podnoszenie 
poziomu konkurencyjności 
i innowacyjności gospodarki 
województwa

‒ tworzenie warunków rozwo-
ju gospodarczego 

‒ utrzymanie i rozbudowa 
infrastruktury społecznej 
i technicznej o znaczeniu 
wojewódzkim

‒ pozyskiwanie i łączenie 
środków finansowych: 
publicznych i prywatnych, 
w celu realizacji zadań 
z zakresu użyteczności 
publicznej

‒ wspieranie rozwoju nauki 
i współpracy między sferą 
nauki i gospodarki, popiera-
nie postępu technologiczne-
go oraz innowacji

‒ promocja walorów i możli-
wości rozwojowych woje-
wództwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm.); 
art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm.).
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Bazując na zapisach zawartych w tabeli 3, należy także podkreślić, iż głów-
nym obszarem odpowiedzialności administracji publicznej różnych szczebli jest 
dostarczenie społeczeństwu wymaganego minimum dóbr i usług publicznych10. 
Szczególnie dotyczy to organów gminy, która jest podstawową i najbliższą miesz-
kańcom jednostką odpowiedzialną za realizację tych zadań. W obecnej sytuacji 
coraz silniejsze staje się dążenie do świadomego planowania i zarządzania śro-
dowiskiem przyrodniczym właśnie na poziomie gmin11. Zgodnie z art. 7 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym12 zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do jej zadań własnych. W szczególności zadania te 
obejmują m.in. sprawy: 

‒ wodociągów i zaopatrzenia w wodę; 
‒ kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 
‒ utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych; 
‒ wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także 
‒ zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
Natomiast zadania z zakresu ochrony środowiska w jednostkach samorządu 

terytorialnego można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Mają one bowiem 
charakter organizatorski, wykonawczy, zobowiązująco-reglamentacyjny oraz 
kontrolno-nadzorczy13. Podstawowymi działaniami są te o charakterze organi-
zatorskim oraz bezpośrednio wykonawczym, czyli polegające na podejmowaniu 
czynności oddziałujących na środowisko jako całość lub na jego poszczególne 
części14. Może się to przejawiać poprzez dbałość o zachowanie pożądanego stanu 
środowiska lub polepszanie stanu dotychczas ocenianego jako niewłaściwy. Wśród 
tych czynności wymienić można gminne gospodarowanie przestrzenią (ład prze-
strzenny), plany gospodarki odpadami czy ochronę zieleni i zadrzewienia. 

Wytwarzanie odpadów nieodłącznie jest związane z rozwojem współczesnej 
cywilizacji i działaniami podejmowanymi przez człowieka. Wykorzystywane 
obecnie przez samorządy i inne jednostki sposoby ich zagospodarowania mają 
na celu nie tylko ograniczenie czy też wyeliminowanie zagrożeń dla środowiska 
naturalnego, lecz także mają służyć minimalizowaniu strat finansowych i gospo-
darczych. Według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odpady 
komunalne stanowią około 10% wszystkich wytwarzanych w Europie odpadów. 
W największym stopniu wytwórcami tych odpadów pozostają gospodarstwa 

10 A. Milewska, K. Bogucka, Municipal waste management as a local government task – legal 
and organizational challenges, “Annals of Marketing Management and Economics” 1015, Vol. 1, 
No 2, s. 47–48.

11 A. Marciniuk-Kluska, Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 
2013, nr 96, s. 131.

12 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.
13 J. Ciechanowicz-McLean, Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska – 

kierunki zmian, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. XXXIV, s. 170.
14 J. Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015, s. 171.
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domowe, a w mniejszym – małe przedsiębiorstwa, szkoły oraz szpitale. W Europie 
na jednego mieszkańca przypada przeciętnie ok. 481 kg odpadów komunalnych. 
W Polsce wskaźnik ten oscyluje wokół 270 kg, podczas gdy np. jeden mieszkaniec 
Danii wytwarza rocznie ok. 747 kg odpadów komunalnych. Poza ograniczaniem 
ilości wytwarzanych odpadów niezwykle istotne dla prowadzenia współczesnej 
gospodarki odpadowej pozostają sposoby ich zagospodarowania. Obserwowane 
na przestrzeni minionych 20 lat w państwach Unii Europejskiej zmiany w sposobie 
postępowania z odpadami wskazują na zwiększanie mas odpadów poddawanych 
recyklingowi. Zmniejsza się zatem wolumen tych kierowanych na składowiska. 
Łączny udział odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi i komposto-
waniu wzrósł w państwach Unii Europejskiej z 31% w 2004 r. do 42% w 2014 r. 
W Polsce recyklingowi oraz biologicznemu przetworzeniu poddano w 2014 r. 
łącznie 31% odpadów komunalnych15. W 2019 r. recyklingowi poddano w Polsce 
34,1% odpadów (wymagany był poziom 40%). Podobne parametry odnotowano 
w latach 2016–2018. Gorsze wskaźniki osiągnęło tylko siedem państw w Unii, tj.: 
Malta, Rumunia, Chorwacja, Grecja, Estonia, Bułgaria i Portugalia16.

Z badań przeprowadzonych w 2019 r. przez portal Onet we współpracy z Fun-
dacją Coca-Cola17 na próbie 15 tys. Polek i Polaków („Świat bez odpadów. Czy 
Polacy są eko?”) wynika m.in. to, że 70% ankietowanych podkreśla, iż segregacja 
śmieci jest dla nich bardzo ważna i że segregują śmieci regularnie. 

Niezwykle istotna wydaje się zatem być świadomość ekologiczna, niemniej 
jednak na taki stan rzeczy niewątpliwie miał wpływ także aspekt finansowy. 
Segregacja śmieci oznaczała bowiem niższe koszty obsługi tego działania dla 
gospodarstwa domowego. Nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw18 został wprowadzony obowiązek sortowania odpadów (nie pozostawiono 
możliwości wyboru dotyczącego rezygnacji z segregowania i dokonywania wyż-
szych opłat w tym zakresie). To zmniejszyło ilość produkowanych odpadów 
zmieszanych i zwiększyło poziom segregowania, np. w Gdańsku wysegregowano 
w pierwszej połowie roku o 40% więcej śmieci rok do roku i powstało o 15% 
mniej odpadów zmieszanych19. Komponenty organizacji gospodarki odpadami 
zaprezentowane zostały na schemacie 1.

15 ht tp://www.gios.gov.pl/pl /aktualnosci/318–odpady–problem-czy-zasob (dostęp: 
7.06.2017 r.) za: Informacja o wynikach kontroli, Funkcjonowanie związku międzygminnego. Go-
spodarka odpadami aglomeracji poznańskiej (wybrane aspekty), Najwyższa Izba Kontroli, Dele-
gatura w Poznaniu, Warszawa 2017, s. 5.

16 J. Frączyk, 20 powodów wzrostu ceny wywozu śmieci. Te informacje rzucają światło na 
system, businessinsider.com.pl (dostęp: 30.08.2021 r.).

17 https://świat bezodpadow.pl/czy-polacy-sa-eko-zobacz-wyniki-naszej-ankiety (dostęp: 
20.12.2019 r.) za: J. Fazlagić, Rola jst we wspieraniu inicjatyw służących ochronie klimatu, „Naro-
dowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Ekspertyzy i Opracowania” 2020, nr 125, s. 3.

18 Dz.U. z 2019 r., poz. 1579.
19 J. Frączyk, 20 powodów…
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Oprócz tych bezpośrednich zadań gmina realizuje również te bardziej efek-
tywnie rozpatrywane w długim okresie. Do nich zalicza się opracowywanie 
i wdrażanie proekologicznych programów rozwojowych oraz ekorozwoju gminy20. 
W obecnych czasach każda nowoczesna gmina przygotowuje właśnie taki plan 
działań na rzecz ochrony środowiska. Może on mieć charakter pomocniczy lub 
decyzyjny. Plan pomocniczy wskazuje na kilka wariantów rozwoju gminy, decy-
zyjny natomiast stanowi podstawę bieżących działań jednostki publicznej. 

Schemat 1. Komponenty gospodarki odpadami komunalnymi w gminach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888, z późn. zm.) oraz A. Milewska, 
K. Bogucka, Municipal waste management as a local government task – legal and organizational 
challenges, “Annals of Marketing Management and Economics” 2015, Vol. 1, No 2, s. 55.

20 H. Wyrębek, Zarządzanie ochroną środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na 
przykładzie gminy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, t. 84, nr 11, s. 51. 
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Wszystkie wskazane dotychczas aktywności gminy w zakresie ochrony śro-
dowiska są określone jako środki ochrony środowiska, ponieważ ich celem jest 
stworzenie odpowiednich warunków dla realizowania polityki ekologicznej21. 
Bardziej bezpośrednimi narzędziami są natomiast instrumenty ochrony środo-
wiska. Wśród nich wyróżnia się te prawnoadministracyjne, np. normy jakości, 
emisyjne, technologiczne czy produktowe oraz ekonomiczne. Te ostatnie są 
szczególnie istotne, ponieważ czynią one ochronę środowiska opłacalną22. Do 
tych instrumentów zaliczane są środki wpływające do budżetu publicznego. 
Zaliczyć do nich należy opłaty i kary (środki pieniężne wprowadzane do sektora 
za gospodarcze korzystanie ze środowiska), depozyty, tj. dopłaty do produktów 
szczególnie szkodliwych, czy obowiązkowe ubezpieczenia od ryzyka ekologicz-
nego. Przesłanką wprowadzania systemu opłat i kar środowiskowych jest tworze-
nie imperatywu zewnętrznego ukierunkowanego na oszczędne gospodarowanie 
zasobami środowiska naturalnego (ograniczenie skali negatywnego wpływu na 
jego stan), jak również zgromadzenie funduszy służących finansowaniu zadań 
z zakresu ochrony środowiska podejmowanych przez władze publiczne23. Środ-
kami wypłacanymi dla przedsiębiorstw lub innych podmiotów prawnych są 
dotacje. Charakteryzują się one tym, że podmioty nie ponoszą pełnych kosztów 
eksploatacyjnych i/lub inwestycyjnych. 

Obok dotowania, czyli bezzwrotnego przekazania środków pieniężnych, 
wsparcie to może być realizowane w formie kredytów preferencyjnych oraz ulg 
podatkowych.

W nawiązaniu do katalogu zadań przedstawionych w tabeli 3. należy zwró-
cić także uwagę na możliwość bezpośredniego zaangażowania obywateli bądź 
podmiotów należących do lokalnych wspólnot oraz (o ile będzie to możliwe) 
wyłonienie lokalnego lidera. Lider ten może mieć istotny wpływ na kształtowa-
nie postaw i zachowań mieszkańców. Rolę jego mogą pełnić np. szkoły lub inne 
placówki oświatowe. Jest to możliwe do realizacji ze względu na fakt, iż samo-
rządy są organami prowadzącymi dla tych jednostek (z uwzględnieniem różnych 
szczebli). Edukacja klimatyczna jest obecnie jednym z kluczowych kierunków 
akcentowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska 
czy OECD. Samorządy mogą i powinny włączać się w działania i aktywności na 
rzecz klimatu24. 

Ważną rolę w tym aspekcie spełniają także organizacje pozarządowe. Do tej 
grupy zaliczają się zarówno organizacje harcerskie, jak i osoby prywatne, któ-
rych działalność statutowa obejmuje zakres „oświaty i wychowania”. Ich udział 
w życiu społecznym jest istotny oraz związany z długoletnią tradycją, akceptacją 

21 G. Dobrzański, Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa 2012, s. 314.
22 Ibidem, s. 317. 
23 J. Pawłowska-Tyszko, M. Pawłowski, G. Konat, Instrumenty ochrony środowiska w pol-

skim rolnictwie w kontekście zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2018, s. 53.
24 J. Fazlagić, Rola…, s. 3.
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i legalnością działania25. Wyróżnia się dwie koncepcje funkcjonowania i roli 
tych organizacji. Pierwsza z nich dotyczy działalności organizacji, która jest 
wyjściem naprzeciw konieczności urzeczywistniania potrzeb społecznych na 
obszarach wymagających wsparcia. Druga teoria zakłada natomiast działalność 
organizacji pozarządowych jako potrzebę alternatywy w stosunku do sektora 
publicznego, pełniącą rolę mechanizmów urzeczywistniania interesów różnych 
społeczeństw.26 Organizacje pozarządowe cechują się coraz większym udziałem 
w funkcjonowaniu administracji świadczącej, w tym również w sferze oświaty27.

Do głównych obszarów współdziałania samorządu i organizacji pozarządo-
wych zaliczane są m.in.28:

‒ wspieranie kreatywności i innowacyjności;
‒ wyrównanie szans edukacyjnych;
‒ rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
‒ programy związane z doradztwem zawodowym;
‒ rozszerzanie działań proekologicznych oraz wiele innych zakresów współ-

pracy.
Tabela 4. Środki dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 

wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej (mln euro)

Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie UE (mln euro)

Dolnośląskie 392,3

Kujawsko-Pomorskie 282,2

Lubelskie 258,0

Lubuskie 108,0

Łódzkie 224,9

Małopolskie 420,0

Mazowieckie 324,0

Opolskie 123,5

Podkarpackie 253,7

Podlaskie 180,5

Pomorskie 215,0

25 R. Raszewska-Skałecka, Szkoła publiczna jako zdecentralizowany podmiot administracji 
publicznej. Studium adminitracyjnoprawne, Wrocław 2019, s. 61.

26 Ibidem.
27 J. Behr, Udział trzeciego sektora w świadczeniu gminnych usług niematerialnych, (w:) 

J. Blicharz, L. Zacharko (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kie-
runki działań, Wrocław 2017, s. 67.

28 Ibidem, s. 120.
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Śląskie 796,8

Świętokrzyskie 167,3

Warmińsko-Mazurskie 267,8

Wielkopolskie 352,5

Zachodniopomorskie 218

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony: https://nowedotacjeunijne.eu/ (dostęp: 
31.1.2022 r.).

Istniejący w Polsce system finansowania ochrony środowiska jest integral-
nym elementem systemu finansowego całego państwa. Jest to zbiór przepisów 
i zasad określających metody i tryb gromadzenia i rozdysponowania środków 
finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych. Obejmuje on bowiem 
wydatki na bieżącą ochronę i działanie służb ochrony środowiska oraz wspiera-
nie inwestycji ekologicznych29. 

Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska mogą być finansowane z róż-
nych źródeł, m.in. ze środków własnych przedsiębiorstw i gmin oraz kredytów 
i pożyczek zaciąganych przez te podmioty. Innymi źródłami są fundusze eko-
logiczne, budżet państwa i samorządów oraz możliwość skorzystania z pomocy 
zagranicznej30. Wśród tych źródeł największy udział mają fundusze własne 
przedsiębiorstw i gmin. Według danych pozyskiwanych z Głównego Urzędu Sta-
tystycznego od 2000 r. następuje systematyczny wzrost nakładów na ochronę 
środowiska oraz na gospodarkę wodną w Polsce. Istotne są również środki finan-
sowe pochodzące z funduszy ekologicznych. Wspomagają one wiele inicjatyw 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Odpowiadają też za prowadzenie poli-
tyki ekologicznej całego kraju. Niezwykle ważnym ogniwem całego systemu jest 
także pomoc zagraniczna. Dotyczy ona pozyskiwania środków głównie z Unii 
Europejskiej, w tym z wielu funduszy strukturalnych, m.in. Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom środków, jakimi dys-
ponują samorządy terytorialne w ramach Regionalnych Programów Operacyj-
nych, przedstawiono w tabeli 4.

Innymi niż te unijne są środki pochodzące z Funduszu Norweskiego i Fun-
duszu Szwajcarskiego31, 32. Wiele jednostek samorządu terytorialnego ze względu 

29 L. Kłos, Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce, „Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395, s. 130. 

30 B. Poskrobko, T. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012, s. 83.
31 Ibidem, s. 84.
32 Dnia 14 czerwca 2017 r., po dziesięcioletnim okresie wdrażania, Szwajcarsko-Polski Pro-

gram Współpracy został zamknięty; wsparcie uzyskało 5 obszarów: rozwój regionalny i ochrona 
granic, środowisko i infrastruktura, sektor prywatny, nauka, zdrowie i pomoc społeczna, społe-
czeństwo obywatelskie i współpraca partnerska, https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/
wiadomosci/szwajcarsko-polski-program-wspolpracy-zakonczony/ (dostęp: 29.08.2021 r.).
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na ograniczenia budżetowe nie ma możliwości pokrycia kosztów wszystkich 
inicjatyw ekologicznych i środowiskowych wyłącznie ze swoich środków, więc 
takie zewnętrzne wsparcie finansowe było i jest niezwykle istotne. Działania te 
pozwalają na rozszerzanie działalności ekologicznej podmiotów oraz powstawa-
nie nowych działań mających na celu szeroko pojętą ochronę środowiska. 

PROBLEMY I WYZWANIA WE WDRAŻANIU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ

Gospodarka niskoemisyjna na szczeblu samorządowym to katalog działań 
charakteryzujących się organizacją i funkcjonowaniem lokalnej gospodarki 
w sposób zrównoważony. Oznacza to zatem spójne działanie ekonomicznie, 
środowiskowe i społeczne. Szczególne miejsce w podejmowaniu tych działań 
powinno zajmować dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz 
innych zanieczyszczeń. Gospodarka niskoemisyjna związana jest z wdrożeniem 
nowych technologii (wzrostem innowacyjności, tworzeniem nowych miejsc 
pracy), zmniejszeniem poboru energii, co w konsekwencji przyczyni się także 
do wzrostu konkurencyjności. Konkurencyjność gospodarki w kontekście długo-
okresowym to także cykliczny wzrost PKB. W prawidłowo wdrożonej i prowa-
dzonej niskoemisyjności, przy wzrastającym PKB nie powinno się odnotowywać 
wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Coraz więcej jednostek samorządowych 
zainteresowanych jest wdrożeniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Aby jed-
nak działania te były efektywne, powinny one być oparte na diagnozie i dzia-
łaniach w sektorach nie tylko związanych z gospodarką komunalną, lecz także 
budownictwem (gdyż jest on głównym konsumentem energii cieplnej), przemy-
słem, transportem oraz rolnictwem (znaczący udział w emisji CO2). Tak przy-
gotowana „inwentaryzacja” stanu faktycznego w samorządzie pozwoli wskazać 
obszary problemowe i rekomendowane działania naprawcze. Plan powinien także 
uwzględniać przekrojowe działania „nieinwestycyjne” realizowane we wszyst-
kich sektorach poprzez odpowiednie planowanie strategiczne, system zamówień 
publicznych oraz działania edukacyjne i zwiększające partycypację społeczną.

Ważnym elementem gospodarki niskoemisyjnej są odnawialne źródła ener-
gii. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na wiele problemów i wyzwań, 
które stoją przed ich rozwojem. Do najistotniejszych można zaliczyć:

1) normatywną lukę w systemie zadań w sferze OZE w obrębie administracji 
publicznej.

Ustawodawca wyznaczył zadania z zakresu OZE podmiotom szczebla rzą-
dowego33, a samorząd terytorialny został właściwie pominięty. Oczywiście 

33 M. Swora, Organ do spraw regulacji paliwami i energią, (w:) M. Swora, Z. Muras (red.), 
Prawo energetyczne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 966.
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w ustawie – Prawo energetyczne34 zostały ujęte zadania samorządów gminnych, 
niemniej jednak są to regulacje ogólne35. Dodatkowo ustawa o odnawialnych źró-
dłach energii w ogóle nie przewiduje zadań po stronie samorządu terytorialnego. 
Taka sytuacja może budzić wątpliwości związane z realizacją zasady pomocni-
czości oraz decentralizacji administracji publicznej. Dlatego też trzeba uznać, że 
nie ma dziś w przestrzeni normatywnej spójnego i kompleksowego systemu zadań 
w sferze OZE, ponieważ jedna z podstawowych części administracji publicznej 
została w tym zakresie pominięta;

2) potrzebę systemowego postrzegania sfery energetyki, wzmocnienie spój-
ności regulacji prawnej dotyczącej OZE oraz spadek jakości stanowionego prawa 
w tym zakresie.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej36 został 
wyznaczony pionowy normatywny system ujęcia administracji publicznej. Brak 
jest natomiast szerszego postrzegania w ujęciu sieciowym i wielopoziomowym. 
Zwłaszcza można to zauważyć w sferze energetyki, gdzie obserwuje się mało 
projektów o charakterze poziomym, np. współdziałania i koordynacji pomiędzy 
podmiotami tych samych szczebli samorządu terytorialnego;

3) potrzebę wzmocnienia roli gminy w rozwoju OZE, w tym wzmocnienie 
władztwa planistycznego gminy w sferze energetyki i OZE.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Z punktu widzenia gospodarki komunalnej gmina występuje w podwójnej 
roli: po pierwsze, jako podmiot tworzący energię ze źródeł odnawialnych, i po 
drugie – podmiot wspierający jej tworzenie. Dodatkowo gmina na rynku energii 
występuje jako użytkownik energii, w tym jako lokalny regulator energetyki, 
jako inwestor i wytwórca energii oraz jako podmiot odpowiedzialny za planowa-
nie i finansowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na jej 
terenie. Stąd uwidacznia się potrzeba umocowania gminy jako podmiotu wspie-
rającego i partnera w realizacji idei energetyki rozproszonej.

Równocześnie inflacja i nadregulacja prawa w zakresie lokowania inwesty-
cji w sferze OZE, czy też niepewność legislacyjna oraz mała aktywność gmin 
w zakresie tworzenia i wykorzystania energii działają ograniczająco na ich roz-
wój37. Wpływ na taki stan rzeczy ma także poziom kosztów, które generowane są 

34 Np. w art. 18 ust. 1 i art. 19.
35 M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne, Warszawa 2012, s. 473.
36 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1893, z późn. zm.
37 M. Szyrski, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ana-

liza administracyjnoprawna, Warszawa 2017, rozdział VII.



 EKONOMICZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI... 255

od momentu przygotowania planistycznego po faktyczną obsługę tego zadania. 
Szansą na racjonalizację kosztów mogłoby być powoływanie socjalnych spół-
dzielni energetycznych38. Przynależność do takiej organizacji to, poza zaanga-
żowaniem lokalnych społeczności, także wymierne efekty dla regionu. Takim 
rozwiązaniem powinny być zainteresowane gminy wiejskie, gdzie istnieje natu-
ralna dostępność biomasy.
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Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej z powodu pandemii wymu-
siła dostosowanie istniejących przepisów do czasu wypracowania zmienionych 
regulacji. Wprowadzono pewien okres przejściowy na podstawie specjalnych 
unormowań europejskich1, przedłużając tym samym okres funkcjonowania 
dotychczasowych środków pomocowych w ramach płatności bezpośrednich, roz-
woju obszarów wiejskich czy rynków rolnych. Dlatego też w sektorze rolnictwa 
rozpoczęto przygotowania do formułowania nowej pomocy, która ma być wdra-
żana w latach 2023–2027. Zarówno w sferze prawa europejskiego, jak i krajo-
wego postępują prace legislacyjne mające być odpowiedzią nie tylko na nowe 
warunki funkcjonowania całej gospodarki w okresie kryzysu wywołanego pan-
demią, ale także realizowania długofalowego planu zwanego Europejskim Zielo-
nym Ładem2. Połączenie tych dwóch wymiarów w zakresie pomocy dla rolnictwa 
wiąże się jeszcze z dyskusją nad skutecznością stosowanych dotychczas środków 
pomocowych i reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

Te trzy czynniki stały się głównym wyznacznikiem zmian w zakresie kształ-
towania najpierw ustaleń politycznych dotyczących ram finansowych Wspólnej 
Polityki Rolnej, a następnie procesu legislacyjnego. Ważnym zagadnieniem jest 
nowe ujęcie polityki rozwoju obszarów wiejskich połączonej po raz pierwszy 
w jednym akcie prawnym z płatnościami bezpośrednimi. W kilku ostatnich 
okresach budżetowych państwom członkowskim pozostawiono wybór środków 
pomocowych z zaproponowanych kilkudziesięciu mechanizmów. Obecnie nowy 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. 
ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, 
(UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 
i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego 
wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz.Urz. UE L nr 437 z 2020 r., poz. 1).

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl (dostęp: 
20.12.2021 r.).
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system zakłada zwiększoną rolę państwa członkowskiego w doborze instru-
mentów prawnych, które mają pomóc rolnictwu. Z jednej strony należy ocenić 
takie rozwiązanie pozytywnie – bo to kraje członkowskie najlepiej wiedzą, jakie 
mają potrzeby, uzależnione od rozwoju rolnictwa czy warunków klimatycznych. 
Z drugiej jednak strony pozostawienie takiej dowolności państwom członkow-
skim może się spotkać z dość prostymi argumentami wyboru mechanizmów 
prawnych, poprzez kierowanie się korzyściami politycznymi, a nie gospodar-
czymi czy społecznymi w sektorze rolnym3.

W artykule zostaną przedstawione podstawowe regulacje prawne normujące 
pomoc finansową dla obszarów wiejskich pochodzącą ze środków europejskich. 
Na wstępie należy zauważyć dość duży chaos prawny, który wprowadza nowa 
regulacja z uwagi na próby scalenia kilku różnych dokumentów w jednym roz-
porządzeniu. Takie rozwiązanie może się okazać wysoce niezrozumiałe nie tylko 
dla rolników, lecz także dla większości podmiotów, które mają doradzać podczas 
pomocy dla rolników. Poznanie wszelkich regulacji będzie wiązało się z koniecz-
nością nie tylko szkoleń, ale również będzie stanowiło istotne zagrożenie dla 
harmonogramu udzielanej pomocy. 

Głównym dokumentem regulującym pomoc w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 
z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów 
strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/20134. Rozporządzenie to łączy w sobie dwa 
odrębnie regulowane do tej pory źródła pomocy dla rolników. Z jednej strony jest 
to rozwój obszarów wiejskich dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

3 W. Ziętara, Z. Mirkowska, Zielony ład – w kierunku rolnictwa ekologicznego czy ekologi-
zacji rolnictwa?, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2021, t. 368(3), s. 29–54.

4 Dz.Urz. UE L nr 435 z 2021 r., s. 1; dalej: rozporządzenie 2021/2115. W rozporządzeniu 
2021/2115 zrealizowano m.in. postulany wskazane w: Komunikacie Komisji z dnia 29 listopada 
2017 r. zatytułowanym „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, który określa wyzwania, 
cele i kierunki przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r.; Komunikacie Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 maja 2018 r. „Nowoczesny budżet dla Unii, która 
chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027”, COM(2018) 0321 final; 
Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 29 listopada 2019 r. „Przyszłość rolnictwa i pro-
dukcji żywności”, COM(2017) 713 final; Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zalecenia dla 
państw członkowskich w sprawie ich planów strategicznych dotyczących wspólnej polityki rol-
nej”, COM(2020) 846 final.



260 AGATA NIEWIADOMSKA

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1698/20055. Z drugiej zaś płatności bezpośrednie unormowane dotych-
czas w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1307/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady 
(WE) nr 73/20096. Dokumenty te, będące podstawą funkcjonowania dwóch fila-
rów Wspólnej Polityki Rolnej, postanowiono połączyć w jeden, kierując się nową 
zasadą uproszczenia WPR. 

Jednocześnie wyraźnie wskazano w motywie 3 rozporządzenia 2021/2115, 
że „Unia powinna zatem określić podstawowe parametry polityki, takie jak 
cele WPR i ich podstawowe wymogi, natomiast odpowiedzialność za sposób 
realizacji celów i celów końcowych powinna w większym stopniu spoczywać 
na państwach członkowskich7. Udoskonalenie pomocniczości pozwala na lep-
sze uwzględnianie lokalnych warunków i potrzeb oraz szczególnego charakteru 
działalności rolniczej, który wynika ze struktury społecznej rolnictwa oraz róż-
nic strukturalnych i naturalnych między poszczególnymi regionami rolniczymi, 
poprzez takie dostosowywanie wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego wkład 
w osiągnięcie celów Unii”. Tak jak podkreślono na wstępie, nakłada to na pań-
stwa członkowskie większą odpowiedzialność za kształtowanie polityki rolnej 
finansowanej ze środków europejskich. 

Nie sposób nie zauważyć tutaj pewnych zagrożeń. Czy pozostawienie 
wyboru państwom członkowskim mechanizmów prawnych oraz proceduralnych 
nie zachwieje konkurencyjnością8 rolnictwa poszczególnych państw? Może się 
zdarzyć, że przez skomplikowane procedury niektórzy rolnicy nie będą w swoich 
państwach korzystać z pomocy, w innych tymczasem maksymalne uproszczenie 
będzie przynosiło lepsze efekty. Do tej pory jednolitość zasad i mechanizmów 
prawnych była gwarantem takich samych szans dla wszystkich europejskich rol-
ników. W prezentowanym rozporządzeniu 2021/2115 europejski prawodawca 

5 Dz.Urz. UE L nr 347 z 2013 r., s. 487, z późn. zm. 
6 Dz.Urz. UE L nr 347 z 2013 r., s. 608, z późn. zm.
7 Zgodnie z motywem 27 rozporządzenia 2021/2115: „Model realizacji nie powinien pro-

wadzić do sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z 27 różnymi krajowymi politykami 
rolnymi, co będzie groziło utratą wspólnego charakteru WPR i zagrozi rynkowi wewnętrznemu. 
Państwa członkowskie powinny jednak zachować pewien stopień elastyczności w obrębie solid-
nych wspólnych ram regulacyjnych. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wyznaczać cele 
Unii i ustalić rodzaje interwencji, a także wspólne wymogi unijne mające zastosowanie do państw 
członkowskich, zapewniając tym samym wspólny charakter WPR. Państwa członkowskie powin-
ny być odpowiedzialne za przełożenie tych unijnych ram regulacyjnych na rozwiązania dotyczące 
wsparcia mające zastosowanie do beneficjentów przy wykorzystaniu zwiększonego poziomu ela-
styczności”. 

8 P. Popardowski, Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej, 
Warszawa 2019. 



 PRAWNE ASPEKTY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH... 261

zdaje się od tego odchodzić. Przewiduje się w nim mechanizmy mające zabezpie-
czyć osiągnięcie poszczególnych celów, ale określenie drogi dochodzenia do tych 
celów nie jest już takie klarowne. To ogólne spostrzeżenie dotyczące zwiększenia 
roli państw członkowskich w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich jest jed-
nym z najważniejszych aspektów prawnych w nowej perspektywie finansowej. 
Co prawda, ustanowiono pewne „definicje ramowe” dla ujednolicenia i uprosz-
czenia WPR, ale czy będą one wystarczającym zabezpieczeniem, pokaże dopiero 
analiza poszczególnych krajowych planów strategicznych9.

Kluczowym elementem w nowych zasadach finansowania rozwoju obszarów 
wiejskich ma być ochrona środowiska i klimatu. W motywie 16 rozporządzenia 
2021/2115 wskazano: „ze względu na wysoki poziom ambicji WPR w zakresie 
ochrony środowiska nie należy zmniejszać kwalifikującego się obszaru w wyniku 
wdrożenia określonych zasad warunkowości oraz schematów na rzecz klimatu, 
środowiska i dobrostanu zwierząt (zwanych dalej »ekoschematami«) w ramach 
płatności bezpośrednich”. Oznacza to wprowadzenie nowego sposobu zarzą-
dzania i koordynacji rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie zupełnie 
nowych zasad i procedur zwanych ekoschematami10. Jest to swoista odpowiedź 
na dość mizerne efekty poprzedniej polityki zazieleniania, która nie przyniosła 
realizacji zakładanych celów, przede wszystkim środowiskowych11. W Polsce 
wdraża się także z dość umiarkowanymi sukcesami politykę ekologiczną pań-
stwa12.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia 2021/2115 każdy ekoschemat powi-
nien zasadniczo obejmować co najmniej dwa obszary działań na rzecz klimatu, 
środowiska, dobrostanu zwierząt i zwalczania oporności na środki przeciwdrob-
noustrojowe. Oznacza to konieczność wdrożenia przez każdego rolnika dwóch 
obszarów w celu uzyskania płatności. Do tych obszarów w cytowanym prze-
pisie zaliczono łagodzenie zmiany klimatu, w tym ograniczenie emisji gazów 

 9 Przykłady takich definicji to definicja: „działalność rolnicza”, „grunty orne”, „uprawy 
trwałe” i „trwałe użytki zielone”, „kwalifikujący się hektar”. 

10 Zgodnie z motywem 65 rozporządzenia 2021/2115 „państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość ustanowienia ekoschematów jako »programów podstawowych«, które stanowią dla 
rolników warunek uczestnictwa w podjęciu bardziej ambitnych zobowiązań związanych ze śro-
dowiskiem, klimatem i dobrostanem zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich oraz bar-
dziej zaawansowanych ekoschematów. W celu zapewnienia uproszczenia, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość ustanowienia zaawansowanych ekoschematów. Państwa członkowskie 
powinny mieć również możliwość ustanowienia ekoschematów wspierających praktyki w zakre-
sie dobrostanu zwierząt i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe”. 

11 M. A. Król, Nowe rozwiązania prawne w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. XIII; Sprawozdanie Specjalne nr 21/2017, „Za-
zielenienie – bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod 
względem środowiskowym” (Dz.Urz. UE C nr 429 z 2017 r., s. 24).

12 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Polityki eko-
logicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej (M.P. 
z 2019 r., poz. 794). 
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cieplarnianych pochodzących z praktyk rolniczych, a także utrzymanie istnieją-
cych rezerwuarów węgla i zwiększenie sekwestracji węgla; przystosowanie się 
do zmiany klimatu, w tym działania na rzecz zwiększenia odporności systemów 
produkcji żywności oraz różnorodności zwierząt i roślin w celu zwiększenia 
odporności na choroby i zmianę klimatu. Jednym z ważniejszych obszarów jest 
także ochrona lub poprawa jakości wody i zmniejszenie presji na zasoby wodne 
oraz zapobieganie degradacji gleby, odtwarzanie gleby, poprawa żyzności gleby 
i gospodarowania składnikami odżywczymi (oraz fauny i flory gleby). 

Nowe regulacje do ważnych obszarów w zakresie ekoschematów zaliczają 
także ochronę różnorodności biologicznej, zachowanie lub odtworzenie siedlisk 
lub gatunków, w tym zachowanie i tworzenie elementów krajobrazu lub obszarów 
nieprodukcyjnych; a także działania na rzecz zrównoważonego i ograniczonego 
stosowania pestycydów, w szczególności pestycydów stwarzających zagrożenie 
dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. W końcu w rozporządzeniu 2021/2115 
wskazano obszar działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt lub zwalczania 
odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Ten ostatni obszar jest szczegól-
nie ważny, biorąc pod uwagę szerzące się choroby wśród zwierząt13. 

Państwo członkowskie może nałożyć także nowe wymogi w zakresie funk-
cjonowania ekoschematów i od nich uzależnić przyznanie płatności. Jest to tym 
ważniejsze, iż zgodnie z art. 97 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115 co najmniej 25% 
przydziałów określonych w załączniku IX rezerwuje się na każdy rok kalenda-
rzowy w okresie od 2023–2027 na ekoschematy14 (w Polsce łączny budżet planu 
strategicznego wynosi ponad 25 mld euro). Oznacza to, że ekoschematy stają 
się jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju obszarów wiejskich, a ich 
niezastosowanie w państwie członkowskim spowoduje utratę dość znacznych 
środków pomocowych. Trzeba także zwrócić uwagę na dość ogólne określenie 
ekoschematów w samym rozporządzeniu 2021/2115. To państwa członkowskie 
będą musiały sprecyzować, jakie konkretnie instrumenty prawne będą służyły 
wdrożeniu proponowanych rozwiązań. Ekoschematy zostały tym samym wpi-
sane w szeroko rozumiany Europejski Zielony Ład15.

W projekcie polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023–202716 zaproponowano 16 takich ekoschematów. Należą do nich: 
Obszary z roślinami miododajnymi; Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą 
zwierząt; Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe; Opracowanie i przestrze-

13 I. Lipińska, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich – wybrane aspekty 
prawne, „Studia Iuridica Agraria” 2017, t. XV. 

14 L. J. Cole, D. Kleijn, L. V. Dicks, J. C. Stout, S. G. Potts, M. Albrecht, J. Scheper, A critical 
analysis of the potential for EU Common Agricultural Policy measures to support wild pollinators 
on farmland, “Journal of Applied Ecology” 2020, nr 57(4), s. 681–694.

15 M. Adamowicz, Europejski Zielony Ład a „zazielenienie” rolnictwa i Wspólnej Polityki 
Rolnej, „Wieś i Rolnictwo” 2021, nr 3(192), s. 49–70.

16 https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-
40--przyjety-przez-rade-ministrow (dostęp: 1.02.2022 r.). 
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ganie planu nawożenia; Zróżnicowana struktura upraw; Wymieszanie obor-
nika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji; Stosowanie płynnych 
nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo; Uproszczone systemy 
uprawy; Utrzymanie zadrzewień śródpolnych; Utrzymanie systemów rolno-
-leśnych; Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych; Przeznaczenie 
7% powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne; Prowadze-
nie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin; Biologiczna 
ochrona upraw; Rolnictwo ekologiczne; Dobrostan zwierząt17. Będące częścią 
systemu płatności bezpośrednich ekoschematy poprzez ujednolicenie WPR mają 
istotny wpływ na rozwój obszarów wiejskich i możliwość uzyskiwania konkret-
nej pomocy finansowej18. 

Trzeba także zwrócić uwagę, że zaproponowane mechanizmy w polskim pro-
jekcie mogą okazać się trudne do spełnienia, jak chociażby przeznaczenie 7% 
powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne. W poprzednim 
okresie programowania wyznaczone cele w polityce zazieleniania, m.in. prze-
znaczenie 15% na trwałe użytki zielone, nie przyniosło oczekiwanych efektów. 
Z pewnością wybór konkretnych ekoschematów przez rolników będzie także 
zdeterminowany odpowiednią wysokością finansowania poszczególnych instru-
mentów prawnych. Od tej wysokości będzie zależeć w głównej mierze możliwość 
powodzenia prowadzonej polityki klimatycznej w sektorze rolnym19.

Jednym z kluczowych elementów w zakresie regulacji rozwoju obszarów 
wiejskich jest określenie podmiotu, do którego będzie kierowana pomoc. W tym 
zakresie głównym beneficjentem WPR będzie rolnik aktywny zawodowo20. 
Zgodnie z motywem 19 rozporządzenia 2021/2115 w swoich planach strategicz-
nych WPR państwa członkowskie powinny na podstawie obiektywnych warun-
ków określić, których rolników uznaje się za rolników aktywnych zawodowo. 
W polskim projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023–202721 rolnik jest uznawany za aktywnego, jeżeli nie prowadzi żadnej 
z działalności wymienionej na negatywnej liście albo jeżeli w Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) działalność rolnicza 
tego rolnika została wskazana jako główna lub dokumenty z KRS lub REGON 
potwierdzą, że wykonywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi główną 
działalność gospodarczą. Powinien także udokumentować, że jego przychód 
z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodar-

17 Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 – projekt, s. 303–419. 
18 A. Czyżowicz, Ekoschematy – praktyki korzystne dla środowiska i klimatu, „Zachodnio-

pomorski Magazyn Rolniczy” 2020, nr 160.
19 M. Szymańska, Ekoschematy – nowa płatność bezpośrednia, „Tygodnik Poradnik Rolni-

czy” 2020, nr 23(837).
20 P. Litwiniuk, Aktywny rolnik – nowy beneficjent wsparcia bezpośredniego w ramach WPR, 

„Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 1, s. 213.
21 https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-

40--przyjety-przez-rade-ministrow (dostęp: 1.02.2022 r.), s. 269. 
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stwie lub roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości 
przychodów z działalności pozarolniczej22.

Powyższe kryterium określające rolnika aktywnego zawodowo sprowadza 
się do odróżnienia działalności gospodarczej od działalności rolniczej23. Zakłada 
także dość ważne kryterium dochodowe podyktowane kwestiami uzyskiwanego 
dochodu z działalności rolniczej. Podkreślić należy, że nie eksponuje się tutaj 
posiadanych kwalifikacji czy stażu24, co jest charakterystyczne dla chociażby 
polskich regulacji związanych z definiowaniem nabywcy nieruchomości rolnych, 
czyli rolnika indywidualnego25. Podejście takie nie jest nowością w Unii Europej-
skiej, ale świadczy, po pierwsze, o zróżnicowaniu kryteriów dostępu do pomocy 
przez poszczególnych rolników w różnych państwach członkowskich. Po drugie, 
nie zapewnia, że gospodarstwo będzie prowadzone w sposób właściwy, odpo-
wiadający aktualnym trendom i wiedzy, z uwagi na jedyne kryterium, jakim są 
osiągane dochody czy pomoc finansowa. 

Poza tym utrzymano w rozporządzeniu 2021/2115 pomoc kierowaną do mło-
dych rolników (doszczegóławiając odpowiednie przepisy w art. 4 ust. 6 rozporzą-
dzenia 2021/211526). W tej koncepcji ważnym komponentem jest wykształcenie, 

22 Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia 2021/2115: „5. »Rolnika aktywnego zawodowo« de-
finiuje się w taki sposób, aby zagwarantować, że wsparcie będzie przyznawane wyłącznie osobom 
fizycznym lub prawnym bądź grupom osób fizycznych lub prawnych prowadzącym działalność 
rolniczą na co najmniej minimalnym poziomie, przy czym niekoniecznie ze wsparcia należy wy-
kluczyć rolników prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą lub rolników prowadzących 
działalność rolniczą w niepełnym wymiarze godzin. Określając, kto jest »rolnikiem aktywnym 
zawodowo«, państwa członkowskie stosują obiektywne i niedyskryminujące kryteria, takie jak: 
badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności przedsiębiorstwa oraz 
włączenie działalności rolniczej tych osób do rejestrów krajowych lub regionalnych. Kryteria takie 
mogą zostać wprowadzone w jednej lub kilku formach wybranych przez państwa członkowskie, 
w tym w formie wykazu negatywnego wykluczającego uznanie rolnika za rolnika aktywnego 
zawodowo. Jeżeli państwa członkowskie uznają za rolników aktywnych zawodowo tych rolników, 
którzy w poprzednim roku nie otrzymali płatności bezpośrednich przekraczających określoną 
kwotę, kwota ta nie może być wyższa niż 5000 EUR”. 

23 D. Łobos-Kotowska, Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do 
płatności, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. XI, s. 63.

24 W art. 3 pkt 1 rozporządzenia 2021/2115 rolnik „oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź 
grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków 
w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo jest położone na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym stosowania Traktatów, określonym w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej w związ-
ku z art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz które prowadzą 
działalność rolniczą określoną przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia”. 

25 P. Blajer, Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównaw-
czym, Kraków 2009.

26 Zgodnie z tym przepisem „»Młodego rolnika« definiuje się w taki sposób, aby uwzględnić: 
górną granicę wieku mieszczącą się w przedziale 35–40 lat; warunek bycia »kierującym gospo-
darstwem«; odpowiednie wyszkolenie lub umiejętności, wymagane zgodnie z ustaleniami państw 
członkowskich”.
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jakie ma młody rolnik, co wpisuje się w ogólne trendy profesjonalizacji zawodu 
rolnika. Zgodnie z polskim projektem planu strategicznego młody rolnik musi 
spełnić jeden z warunków. Po pierwsze, musi mieć wykształcenie zasadnicze 
branżowe, średnie branżowe, średnie lub zasadnicze zawodowe w rozumieniu 
przepisów prawa oświatowego. Po drugie, jest to 3-letni staż pracy w rolnic-
twie, przy czym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: podlegał 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domow-
nik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub był zatrudniony 
w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym 
z prowadzeniem produkcji rolnej27.

Aby zróżnicować istniejące możliwości kategorii rolników, wprowadzono 
także zmodyfikowane określenie „nowego rolnika”. Zgodnie z art. 4 ust. 7 roz-
porządzenia 2021/2115 definiuje się go w taki sposób, aby termin ten odnosił 
się do rolnika innego niż młody rolnik i niż „kierujący gospodarstwem” po raz 
pierwszy. Państwa członkowskie określają inne obiektywne i niedyskryminujące 
wymogi dotyczące odpowiedniego wyszkolenia i odpowiednich umiejętności. 
W polskim projekcie planu strategicznego nie dość wyraźnie wyeksponowano 
wymogi stawiane nowym rolnikom.

Zaprezentowane trzy definicje: rolnika aktywnego zawodowo, młodego 
rolnika i nowego rolnika różnią się zasadniczo obranymi różnymi kryteriami. 
Przede wszystkim dużym problemem jest brak profesjonalizacji zawodowej 
rolnika aktywnego zawodowo. Może to przełożyć się na sytuację, że pomoc 
będą otrzymywali rolnicy, którzy wykażą się odpowiednią sferą prawną swojej 
działalności czy też księgową, a nie rolnicy, którzy faktycznie pracują w rolnic-
twie. Oczywiście trzeba zauważyć tutaj także progres podejścia w stosunku do 
poprzednich okresów programowania, gdzie pomoc była adresowana do posiada-
czy nieruchomości rolnych utrzymujących i w warunkach dobrej kultury rolnej. 

Kluczem do nowej polityki rozwoju obszarów wiejskich jest również dookre-
ślenie znaczenia innowacyjności sektora rolnego. W motywie 23 cytowanego 
rozporządzenia 2021/2115 podkreśla się, że „bardziej inteligentna, nowoczesna 
i zrównoważona WPR musi wykorzystywać badania naukowe i innowacje, aby 
mogła wspierać wielofunkcyjność unijnych systemów rolnictwa, leśnictwa i pro-
dukcji żywności poprzez inwestowanie w rozwój technologiczny i cyfryzację, 
a także usprawnianie absorpcji i skutecznego zastosowania technologii, w szcze-
gólności technologii cyfrowych oraz poprawę dostępu do bezstronnej, rzetelnej, 
odpowiedniej i nowej wiedzy oraz jej zwiększone upowszechnianie”. Podejście 

27 https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-
40--przyjety-przez-rade-ministrow (dostęp: 1.02.2022 r.), s. 271.
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takie nie jest nowe w rolnictwie28, jednakże jest ono po raz pierwszy wykorzy-
stywane na taką skalę w sferze przeznaczonych środków na innowacje. Niewąt-
pliwie unowocześnienie rolnictwa poprzez jego cyfryzację i badania naukowe 
jest ważnym czynnikiem rozwojowym wskazującym na przyszłość rolnictwa. 
Podobnie jednak przy ekoschematach czy określeniu beneficjenta pomocy pozo-
stawiono dość dużą dowolność państwom członkowskim w zakresie wyboru 
mechanizmów innowacyjnych. W polskim projekcie planu strategicznego można 
spotkać chociażby takie określenia jak „modernizacja i wzrost innowacyjności 
gospodarstw rolnych, cyfryzacja gospodarstw rolnych, rolnictwo 4.0”29. Oznacza 
to pojawienie się zupełnie nowej siatki pojęciowej, którą rolnicy nie tylko będą 
musieli przyswoić, lecz także umieć z niej skorzystać. 

Jak jest to trudne, przyznaje sam polski projektodawca planu strategicznego, 
podkreślając, że „innowacyjność w ramach interwencji jest rozumiana bardzo 
wszechstronnie z uwzględnieniem stopnia rozwoju danego obszaru. Instrumen-
tem pozwalającym na indukowanie innowacyjności jest nie tylko zalecenie sto-
sowania przez LGD kryteriów promujących tego rodzaju operacje, ale przede 
wszystkim wdrażanie koncepcji inteligentnej wsi, które ze swej natury są ukie-
runkowane zarówno na rozwiązania innowacyjne, także w zakresie cyfryzacji”30. 
Słowo „innowacyjność” w tym projekcie pojawia się 128 razy, a w omawianym 
rozporządzeniu 68 razy. Świadczy to o celowym niedookreśleniu znaczenia praw-
nego tego pojęcia w celu zachowania luzu decyzyjnego i interpretacyjnego umożl-
wiającego szerokie zastosowanie wszelkich osiągnięć techniki w rolnictwie. 

Przedstawione w artykule problemy są tylko przyczynkiem do dalszej dysku-
sji naukowej w zakresie oceny i postulatów de lege ferenda związanych z kształ-
towaniem rozwoju obszarów wiejskich oraz płatności bezpośrednich w świetle 
regulacji europejskich i krajowych. Przed każdym państwem członkowskim, 
w tym Polską, staje wyzwanie wykorzystania środków europejskich do dalszego 
rozwoju i poprawy konkurencyjności31 rolnictwa. Obecny stan legislacji euro-
pejskiej i krajowej nie napawa optymizmem32. Przede wszystkim stopień skom-
plikowania i niemożność oddzielania warstwy postulatywnej (określenie celów 
i motywów podejmowania poszczególnych decyzji) i analitycznej (obszerne 

28 L. Naldi, P. Nilsson, H. Westlund, S. Wixe, What is smart rural development?, “Journal 
Rural Studies” 2015, nr 40, s. 90–101.

29 https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-
40--przyjety-przez-rade-ministrow (dostęp: 1.02.2022 r.), s. 282.

30 https://www.gov.pl/web/wprpo2020/plan-strategiczny-dla-wpr-na-lata-2023-2027-wersja-
40--przyjety-przez-rade-ministrow (dostęp: 1.02.2022 r.), s. 696. 

31 I. Lipińska, Poprawa konkurencyjności działalności rolniczej w reformowanej Wspól-
nej Polityce Rolnej – wybrane zagadnienia prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” 2021, nr 2(29), 
s. 277–291. 

32 Podkreślono to chociażby w motywie 107 rozporządzenia 2021/2115: „W świetle obaw 
dotyczących obciążenia administracyjnego związanego z zarządzaniem dzielonym, szczególną 
uwagę w planach strategicznych WPR należy poświęcić uproszczeniu”. 
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analizy SWOT) od sfery legislacji czynią ze współczesnego prawa rolnego 
wysoce nieprzejrzystą strukturę. Taki stan rzeczy może tylko zniechęcać poten-
cjalnych beneficjentów od ubiegania się o pomoc, niż być kołem zamachowym 
w tym procesie. 

Ponadto nadal zachowano zasadę modelu interwencji rynkowej, gdzie to pod-
miot publiczny pomaga działającym na rynku rolnikom w ich działalności. Trzeba 
też pamiętać, że w każdej dyskusji o kolejnych perspektywach WPR odżywają 
pomysły zniesienia niektórych form dotowania rolnictwa, jak chociażby płatno-
ści bezpośrednich. W obecnym stanie gospodarczym poszczególnych sektorów 
rolnych w państwach członkowskich zupełne odstąpienie od finansowania rol-
nictwa ze środków publicznych wydaje się nierealne. Dlatego też tak ważny jest 
wybór mechanizmów prawnych, które mają pomóc rolnikom. Muszą być one 
wyraźnie ukierunkowane na osiągnięcie wymiernych i mierzalnych efektów eko-
nomicznych i społecznych. 

Trzeba już dziś podjąć działania zmierzające do przedstawiana skutków legi-
slacji prawno-rolnej. Wybór konkretnych instrumentów prawnych w krajowych 
planach strategicznych należy do państw członkowskich. To krajowe pomysły 
na pomoc rolnikom będą wyznaczać przyszłość polskiego rolnictwa, nie tylko 
w Europie, lecz także na świecie. Dokonany dziś nietrafny wybór lub zagma-
twana procedura ubiegania się o pomoc mogą na długie lata wprowadzić do 
rolnictwa stagnację i zahamować jeden z głównych celów, jakim jest wzrost kon-
kurencyjności. 

Nie należy również zapominać, że przedstawione regulacje prawne wpisują 
się w szerszy kontekst Europejskiego Zielonego Ładu i polityki klimatycznej. 
Omówione chociażby zagadnienie ekoschematów jest ciekawym konstruktem 
prawnym, który z uwagi na konstrukcję budżetu musi zostać wykorzystany. 
Powstaje tylko pytanie o możliwość realizacji określonych czynności korzyst-
nych dla klimatu przez rolników. Czy na pewno okażą się one korzystne dla rolni-
ków jako beneficjentów pomocy? Postawione ambitne cele w zakresie osiągnięcia 
neutralności klimatycznej nie będą możliwe bez odpowiednio wysokiej pomocy 
dla rolników. Obecne regulacje prawne oraz planowana wysokość pomocy per 
capita wydają się nie być wystarczającym gwarantem powodzenia tych celów. 
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SOCIAL CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION: 
TWILIGHT OR RENAISSANCE? OBSERVATIONS 
IN THE CONTEXT OF THE ADMINISTRATION 
PERFORMED THROUGH THE ALGORITHMS

Abstract

This article aims to analyse whether the social control over the administration will 
play any important role when the administration is going to be performed through the 
Artificial Intelligence algorithms. It seems that currently this method of controlling 
the administration is important to ensure that the administration is still integrated into 
a democratic state ruled by law. However, applying the Artificial Intelligence in the 
administration process may lead to the situation where the transparency of administrative 
process is significantly reduced. This may be due to the nature of algorithms. The 
humans are not able to “decode” or recreate the way the algorithm investigates and 
solves the given problem. Therefore there is a risk that democratic state may turn into the 
“technological anocracy” or even into the “technological authoritarianism”. In addition, 
reckless use of Artificial Intelligence in the administrative process may reverse the values 
of administrative law itself understood as the law which protects an individual against the 
abuse of administrative authority. The paper contains also the suggestions in changing 
the way of exercise the social control over the administration to ensure the democratic 
standards in the administrative process.
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1. ADMINISTRATIVE LAW AND SOCIAL CONTROL

The issue of administrative control has been present in the science of admin-
istrative law basically from its beginnings. This statement may seem contro-
versial – after all, administrative law in the perspective of ancient times can be 
understood as a law that while regulating the relationship between the authority 
and an individual is only one-sided in its nature, i.e. as an order from the authority 
(ruler) or a privilege conferred by him. In other words, the law was what the mon-
arch (state) and its officials decided. Every individual was obliged to comply with 
this decision. Thus, there was no real mutual relationship between the authority 
and the addressee of the law. An individual could not, in principle, question the 
monarch’s decision (or control his actions) except to ask for a change of decision 
– via gratiae. The settlement of this recourse was made by a higher authority, 
however, the individual was still absolutely subordinate to the ruler. He also did 
not have the possibility to demand some behaviour from the authorities. A ruler, 
who was irrevocable, could not be subjected to any form of control, and could not 
be punished in any way1. This state of affairs lasted until – as a result of social 
changes and the resulting systemic transformations – the power was taken over 
by parliaments, and the laws established by them began to bind the power of the 
monarch as well as the representatives acting on his behalf. Of course, this pro-
cess was taking place in individual countries at different stages and times, and the 
culmination in this regard was the adoption of the legalism principle, in the light 
of which the authority can act only when and only in the forms explicitly provided 
for by the law2. It is, therefore, difficult to say unequivocally since when we have 
been dealing with administrative law in the modern sense, although Schwartz 

1 M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Warsaw 2009, 
pp. 53–55. 

2 Ibidem, pp. 58–65. 
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claimed, referring to French administrative law, that it developed after the French 
Revolution3. It was the time of appearance of the French droit administratif 4, 
from which today’s term “administrative law” is derived5. In a similar reference 
to the British system, it is indicated that modern administrative law was basically 
developed as a result of the Glorious Revolution of 1688. As pointed out by Wade, 
its effect was the collapse of the then royal administration. In consequence of 
the breach made by the Court of King’s Bench, an era of judicial control of acts 
issued by the authorities began. The above, in turn, initiated the development of 
administrative law6. This “post-Revolutionary” administrative law obviously did 
not immediately cover such a wide range of social life as it does today, nor did it 
shape from the very beginning the institutions known today. It has been (and is 
subject to) constant evolution, and its scope is closely related to the implemented 
government policy and the established tasks of the state.

At this point, it should be noted that the issue of applying Artificial Intelli-
gence algorithms in terms of the law application is being currently widely dis-
cussed in the world. Therefore, the author’s intention is to address this message 
not only to the Polish but also to the foreign audiences – hence the publication of 
an English version of the study. However, such a procedure requires a brief expla-
nation of the context (administrative law and social control) in which the analysed 
issue of (application of algorithms) Artificial Intelligence is embedded. Hence, it 
seems that, for the sake of clarity of the study, a short description of the adminis-
trative law itself, as well as the social control itself, is necessary.

Administrative law itself has not been uniformly defined. While explaining 
what it is, the first association due to the name of this branch of law leads to 
linking it with administration. From this perspective, it seems that administrative 
law is a set of legal norms that regulate the operation of the state administrative 
apparatus, define its competences and tasks, and regulate the organisation of this 
apparatus. Such an approach, referring directly to the tradition of droit adminis-
tratif, was presented not only in civil law, but also in the literature of common 
law states7. It is aptly pointed out that such an approach defines a specific “law of 
administration” rather than administrative law8. Criticism of this view was also 
found in American literature9. As the aforementioned approach does not take into 
account the genesis of this law, which, by setting out clear rules and spheres of 

3 B. Schwartz, An introduction to American administrative law, London‒NewYork 1958, p. 2. 
4 Ibidem. 
5 E. Harriman, The development of administrative law in the United States, “Yale Law Jour-

nal” 1916, Vol. 8, p. 658.
6 W. Wade, C. Forsyth, Administrative law, Oxford 1994, pp. 16–17. 
7 A. Dunshire, Administrative law and control over government, “Malaya Law Review” 1984, 

Vol. 1, p. 80.
8 J. Jagielski, (in:) J. Jagielski, M. Wierzbowski (eds.), Prawo administracyjne, Warsaw 2020, 

p. 38.
9 B. Schwartz, op. cit., pp. 5–6.
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operation, as well as a strictly defined possibility of administrative interference in 
the legal situation of an individual (administered entity), is in fact supposed to pro-
tect an individual from the state apparatus. As pointed out by Wade, “the primary 
purpose of administrative law, therefore, is to keep the powers of government 
within their legal bounds, so as to protect the citizen against their abuse”10. This is 
the essence, the main cause of administrative law. If we assume that administra-
tive law is also a law for the administration itself, then such a statement can only 
be made in the context of the existence of the principle of legalism. It seems to 
me, however, that this is of secondary importance and ancillary to the above-men-
tioned essence of this part of the legal system. The approach presented above does 
not take into account the fact that in modern administrative law an individual has 
a number of rights (claims) against the administration and to a specific behaviour 
of the authorities. The issues of defining the category of “administrative law”, 
however, go far beyond the scope of this study, and hence it must only be pointed 
out that administrative law regulates mutual relations between the authority and 
an individual. The authorities, acting in the public interest, may (which today 
seems obvious and necessary) interfere with the rights of individuals. On the 
other hand, an individual may defend themselves against disproportionate or even 
unlawful actions. Moreover, depending on the wording of the law, an individual 
may demand certain behaviour from the authorities. Griffith and Street describe 
this matter accurately, stating that the most important issue of administrative law 
is the relationship between public authority and the rights of an individual11.

Administrative law constitutes, therefore, a part of the legal system which, 
established to protect an individual against the abuse of administrative author-
ity against that individual in a state governed by the rule of law, regulates the 
relationship between the authorities and an individual, setting out in a state gov-
erned by the rule of law (under the principle of legality) a clear framework for the 
administration itself. 

Another issue that requires clarification is the notion of “administrative con-
trol”. In American doctrine, this concept is understood rather as an operation of 
the administration itself. In other words, it is about the exercise of power (admin-
istering). In the civil law system, following the French doctrine, it was assumed 
that this formulation meant control exercised over the administration. In other 
words, the operation of the administration is subject to control (evaluation) by 
other entities12. Writing about the control of administration in this study, I mean 
the meaning of this phrase, inherent in civil law. 

It is also equally important to explain the role of legal and non-legal institu-
tions of control over public administration in the assumed understanding, and 
what is their significance from the point of view of the essence of administrative 

10 W. Wade, C. Forsyth, op. cit., p. 7.
11 J. Griffith, H. Street, Principles of administrative law, London 1973, p. 2. 
12 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warsaw 2018, p. 18. 
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law. In my opinion, this relationship was best characterised by Jaworski, who 
wrote already in the 1920s that “we will call administrative law the law that reg-
ulates the activity of the state and the control over which belongs to an individual. 
We will understand the meaning of ‘control’ if we say that there is no administra-
tive law in an absolute state precisely because there is no control over the activity 
of the state by an individual”. In other words, developing the thoughts (ideas) of 
administrative law makes sense only when there is a real possibility of check-
ing and controlling whether the administration respects this law, and whether 
it is not abusing its power towards an individual when exercising the law13. It 
is necessary to realise that an individual, in a potential confrontation with the 
administrative apparatus of the state, which has numerous resources (material, 
human, infrastructure ones as well as actual possibility of using coercion) has no 
chance on their own. Possible abuse of power by the administration does not have 
to be deliberate14 – on the contrary – it seems that it most often occurs as a result 
of human error, ignorance of the law or incorrect arrangements. Nevertheless, 
it is a real and recurring phenomenon that threatens not only the interests of an 
individual, but also the interests of the community (collective interests)15. For this 
reason, as was indicated by Znamierowski, “in a well-organized state, the prin-
ciple of distrust should penetrate the entire structure of the ruling body: a widely 
ramified system of control institutions should be based on it”16. At the same time, 
as pointed out by the above-mentioned author, the very execution of control is 
not aimed at detecting errors in the operation of administration and punishing, 
but rather its purpose is to detect errors and help eliminate them in the future17. 
It should also be emphasised that the essence of the control in the perspective of 
civil law system is not the authoritarian influence on the observed irregularities. It 
is, rather, about the very fact of making an assessment of a certain state of affairs. 
Examples of such activities include, for example, letters addressed to the admin-
istration, signalling irregularities and expressing dissatisfaction (complaints), or 
coverages in the media showing negative phenomena in administration, or social 
protests. This kind of activity of individuals, in a strictly legal aspect, cannot 
change undesirable behaviour on the part of the administration. However, they 
exert social pressure on governmental or local administration in order to elimi-
nate negative phenomena. This does not mean, however, that the results of such 
an action will not then translate into actual actions aimed at forcing a change of 
behaviour or actions of the administration by organising a referendum aimed at 

13 J. Jagielski, J. Piecha, (in:) J. Jagielski, M. Wierzbowski (eds.), Prawo administracyjne, 
Warsaw 2020, p. 385. 

14 H. Wade, C. Forsyth, op. cit., p. 5. 
15 J.S. Langrod, Kontrola administracji. Studja, Warsaw, Cracow 1929, p. 13. 
16 C. Znamierowski, Wiadomości elementarne o państwie, Poznań 1948, p. 92. 
17 Ibidem, p. 73.
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dismissing authorities, voting made during parliamentary or local elections, or 
they may contribute to taking action by the public prosecutor’s office.

The last issue that needs to be clarified is the way of understanding the term 
“social control” also called (although imprecisely) “civil control”18. In the Polish 
science of administrative law, it is indicated that it is a control activity performed 
by the society, i.e. directly by individual entities, social organizations, media, etc. 
The key is to provide the society (most often within the legal system) with the 
possibility of checking and assessing the administration and its activities in the 
implementation of public tasks19. For this reason, it is necessary for the existence 
of social control to provide the individual with a guarantee connected to freedom 
in its nature (freedom of expression), as well as the possibility of obtaining infor-
mation about the activities of this administration (access to public information, 
freedom of the press, radio, television or the Internet). Without these values, an 
individual (or social organisations) cannot actually control the operation of the 
administration. Institutions enabling the implementation of social control must, 
therefore, be based on law – both in terms of provisions guaranteeing certain 
freedoms, as well as provisions establishing institutions enabling obtaining infor-
mation. It can be mentioned only as a side note that in the literature of common 
law countries, social control in question resembles “popular control” – whereas 
there is an impression that this issue is not treated as strictly legal one, but rather 
as a matter on the borderline of law and science politics20.

2. ARTIFICIAL INTELLIGENCE – BLACK BOX – 
ADMINISTRATION

The discussion of the possibilities of using Artificial Intelligence (hereinafter 
AI) should be started by trying to explain what it is. Fundamental problems arise 
from the very beginning of defining this phenomenon. It should be noted that 
the very category of “intelligence” cannot be easily defined – science has many 
ways of understanding it, depending on the perspective taken, and there are many 
types of it. “Intelligence” is understood differently in everyday language (where 
understanding is very intuitive), and it is defined differently in science. In fact, 
the agreement to understand the phenomenon of “intelligence” concerns only 

18 The problem with such a definition of this type of control activity stems from the fact that, 
in facttruth, social control may also be exercised by persons who are not citizens of a given state. 

19 J. Jagielski, Kontrola administracji…, pp. 206–207. 
20 See e.g. Y. Allard-Tremblay, Trust and distrust in the achievement of popular control, “The 

Monist” 2015, No. 4; S. Ingham, F. Lovett, Republican freedom, popular control, and collective 
action, “American Journal of Political Science” 2019, Vol. 4, pp. 785–786.
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certain fundamental aspects. It is indicated here that intelligence is “the ability 
to learn from one’s own experiences and the ability to adapt to the surround-
ing environment”21. There is no unanimity regarding further detailed issues22. 
Further definition problems arise with the second defined concept, i.e. the term 
“artificial”. Assuming the above-mentioned basic understanding of the category 
of “intelligence”, “artificial intelligence” should be referred to the ability to learn 
by artificial entities (artefacts) on the basis of their own experiences or the ability 
to adapt to the surrounding reality. Of course, the current state of knowledge and 
technology does not seem to be so advanced that AI understood in this way could 
arise (at least now). In the literature, regarding attempts to define AI, it can be 
observed that different perspectives are adopted23. From the perspective we are 
interested in – i.e. the legal perspective – AI has not received many definitions. It 
is worth paying attention to the legal definition introduced in the USA. In accord-
ance with sec. 238g John S. McCain National Defense Authorization Act for Fis-
cal Year 2019 (H.R.5515; Public Law No: 115-232; 13 Aug. 2018) AI is defined 
very broadly. In the light of this provision, the following should be considered AI: 

1) artificial (within this meaning – not being a product of nature) system that 
performs tasks under varying and unpredictable circumstances without signif-
icant human oversight, or that can learn from experience and improve perfor-
mance when exposed to data sets,

2) an artificial system developed in computer software, physical hardware, or 
other context that solves tasks requiring human-like perception, cognition, plan-
ning, learning, communication, or physical action,

3) an artificial system designed to think or act like a human, including cogni-
tive architectures and neural networks,

4) a set of techniques, including machine learning, that is designed to approx-
imate a cognitive task,

5) an artificial system designed to act rationally, including an intelligent soft-
ware agent or embodied robot that achieves goals using perception, planning, 
reasoning, learning, communicating, decision making, and acting. 

The broad scope of these definitions allows, in principle, for covering all (or at 
least the vast majority) of the possibilities of understanding AI. It is worth noting 
that although this definition is included in the act on budget spending plans for 
a given year, it can be noticed that US federal law refers to it in other normative 

21 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inteligencja;3915042.html (accessed 
1.09.2021). 

22 An overview of the definitions is provided in S. Legg, M. Hutter, A Collection of definitions 
of intelligence, (in:) B. Goertzel, P. Wang (eds.), Advances in artificial general intelligence: Con-
cepts, architectures, and algorithms, Amsterdam 2007, p. 17 et seqq. 

23 Se e.g. J-Ch. Pomerol, Artificial intelligence and human decision making, “European Jour-
nal of Operational Research” 1997, Vol. 99, pp. 3–4. 
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acts. This leads to the recognition (at least to a certain extent) that this definition 
aspires to be a universal one. 

A slightly different, less formalized approach to defining AI can be seen in 
Europe. It seems that due to the difficulties in defining, the complexity of the 
issue, and also due to the fact that AI has not yet been sufficiently recognized, 
legal regulations do not contain a universal definition of it. Most often in Euro-
pean countries, the issue of AI is defined in various types of programs consti-
tuting directives or directions of administration activities in this context. Such 
a definition is not provided for by legal acts of the European Union, which does 
not mean that this issue is a stranger to the EU. The analysis of the available mate-
rials shows that the EU deals with the issues of AI at the policy level, identifying 
possible directions for the development of this technology, possible applications 
as well as ethical and security requirements. These works are carried out, among 
others, by the High-Level Expert Group on Artificial Intelligence set up by the 
European Commission. The Group in the document “A definition of AI: Main 
capabilities and disciplines”24 took as a starting point the definition proposed by 
the European Commission, according to which the concept of AI “refers to sys-
tems that display intelligent behaviour by analysing their environment and taking 
actions – with some degree of autonomy – to achieve specific goals. AI-based 
systems can be purely software-based, acting in the virtual world (e.g. voice 
assistants, image analysis software, search engines, speech and face recogni-
tion systems) or AI can be embedded in hardware devices (e.g. advanced robots, 
autonomous cars, drones or Internet of Things applications)”25. At the same time, 
the aforementioned document translates to a very broad extent in descriptive 
terms and expands the presented definition, simultaneously taking into account 
various divisions of AI itself – for example, introducing a distinction between 
weak (narrow) AI and strong (general) AI26. Taking into account the relevant ele-
ments, there was finally adopted a very broad definition, in the light of which AI 
systems “are software (and possibly also hardware) systems designed by humans 
that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving 
their environment through data acquisition, interpreting the collected structured 
or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, 
derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given 
goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they 
can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by 
their previous action”27.

24 A definition of AI: Main capabilities and disciplines, Brussels 2019, https://ec.europa.eu/
newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60651 (accessed 1.09.2021) 

25 Ibidem, p. 1. 
26 Ibidem, p. 5. 
27 Ibidem, p. 6. 
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When comparing American and European definitions, some similarities are 
noticeable. Undoubtedly, both refer to a certain system, which is in the form of 
a special computer program (algorithm) that can act as software itself, but also in 
an external form – in a situation where the program is responsible for the oper-
ation of the connected hardware. This hardware can be robots or other devices 
that function in the outside world, and in this field the effects of this action can be 
really experienced. Moreover, in both cases it is about an artificial being made by 
a human being directly (written program) or indirectly (e.g. in a situation where 
the program creates another program, music, story, etc.). The similarities also 
include the fact that AI is programmed to solve specific problems or perform 
specific activities, and that this action (finding solutions) can be based on various 
techniques, with a strong emphasis on machine learning. At the same time, in my 
opinion, both presented definitions, although in the end they concern the same 
defined object, are slightly different. It is not about the degree of detail, but about 
the adopted perspective of defining AI. It seems that the first American definition 
refers to AI from a perspective external to the algorithm itself. The federal leg-
islator is basically not interested in how certain goals are achieved, but rather in 
specific externalities. Only in point 1 of the definition it was indicated that it was 
about data sets or a manifestation of machine learning (point 4). In turn, the Euro-
pean definition takes a deep look into the algorithm itself (internal perspective). 
This perspective is reflected in the statement that AI systems achieve their goals 
“through data acquisition, interpreting the collected structured or unstructured 
data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from 
this data”. In both definitions, we deal with different emphasis (a change in the 
centre of gravity) in the perception of AI itself. 

Apart from the definition aspect, which can only highlight what AI is, it is 
worth noting that these algorithms work basically on the analysis of Big Data 
sets, looking for similarities in them. What constitutes the advantage of AI over 
humans is the ability to perform many millions of operations in a very span of 
short time, as well as relatively high precision in recognizing similarities and 
drawing conclusions. At the same time, advanced algorithms have the ability to 
learn (machine learning), which means that on the basis of a specific set of data, 
an algorithm can predict or make decisions without being programmed in a spe-
cific case. For example, primary data set (input, e.g. database of court judge-
ments) allows for learning specific decisions and in a completely new case (not 
necessarily the same as one of the judgements provided within the input), the 
program can predict or decide on the content of the judgement. 

The use of AI algorithms in the field of administration or in a wider public 
sphere is not a theoretical or futuristic issue. In some countries, such algorithms 
already work, significantly accelerating and simplifying the functioning of admin-
istration or courts. For example, in Estonia, AI algorithms resolve civil disputes 
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with a value lower than 700 euro28. In Australia, on the other hand, solutions are 
implemented that enable the automated imposition of fines using AI for traffic 
violations29. The case of the COMPAS system (Correctional Offender Manage-
ment Profiling for Alternative Sanctions), which was used in the United States, 
cannot be ignored either. This system, on the basis of Big Data sets, assessed the 
possibility of applying conditional release in convicts sentenced to imprisonment, 
assessing (predicting) the chances of the convict committing an offence again. 
This system, however, due to the introduced data set (input), was considered dis-
criminatory against, among others, African Americans30.

When it comes to the use of AI in the area closely related to public administra-
tion and the administration process itself, despite the difficulties, this technology 
is consistently implemented in various areas. 

According to the AI   Watch report regarding the use of AI in public services 
in EU Member States, solutions based on AI algorithms are implemented, for 
example, in the field of automated control of agricultural activities related to sub-
sidies paid out. SATIKAS system functioning in Estonia and using “deep learn-
ing methods and convolutional neural network approaches to analyse the satellite 
data (...) to automatically detect whether mowing has taken place on the Esto-
nian grasslands”31. Such activities facilitate taking the decision to control specific 
areas in the country. Interesting and very advanced solutions can be observed at 
the local administration level in Sweden. In Uppland-Bro municipality, Tengai 
algorithm is used in the recruitment process for work in public administration. It 
is indicated that it is less biased than a human being, while the employment pro-
cess itself is “faster, cheaper, and more unbiased, freeing up crucial resources to 
be spent on other tasks”32. A more advanced algorithm was used in another Swed-
ish municipality of Trelleborg, which issues administrative decisions (Automat-
ed-Decision-Making) in the field of social assistance. It should be noted, however, 
that in the event of refusal to accept the individual’s request, the matter is decided 
by an official33. Various possibilities of implementing AI in the activities of public 
administration have been performed in the USA. As indicated in the Government 
by Algorithm report34, such technology is used in agencies such as Securities 

28 J. Parker, Your Honor, AI, “Harvard International Review” 2020, Vol. 41, issue 2. p. 46. 
29 Ibidem, p. 47. 
30 These issues are discussed in more detail in T. Mbadiwe, Algorythmic injustice, “The New 

Atlantis” 2018, Vol. 54, p. 5 et seqq. 
31 G. Misuraca, C. van Noordt, AI Watch: Artificial Intelligence in public services. Overview 

of the use and impact of AI in public services in the EU, Luxembourg 2020, p. 42. 
32 Ibidem G. Misuraca, C. van Noordt, AI Watch..., p. 45. 
33 Ibidem, p. 43. 
34 https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2020/10/Government-by-Algorithm-Artifi-

cial-Intelligence-in-Federal-Administrative-Agencies.pdf (accessed 1.09.2021). 
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and Exchange Commission, Customs and Border Protection, and Social Security 
Administration35.

The above-indicated examples allow for assuming with high probability 
that in the near future AI will be more and more often used in administration – 
whether in the field of identifying threats or frauds, or in determining the content 
of individual policies, or in issuing administrative decisions specifying rights or 
obligations of individuals.

However, the identified key issue related to the use of AI in public administra-
tion concerns the problem of explainability. More advanced algorithms based on 
machine learning perform a significant number of operations as a consequence of 
which a result (solution) is obtained. As already mentioned before, these systems 
learn from the data set presented to them, and then apply the “acquired knowl-
edge” to solve new issues. However, they are unable to answer one of the key 
human questions – “why?”. Discovering the way of “reasoning” of the algorithm 
is much more difficult for a human (if possible at all). Man is not able to “decode” 
or recreate from the sequences of numbers the way the algorithm investigates 
a given problem and solves it. This situation is known as the “black-box”36. This 
problem is important not only in legal applications37, but also in other areas of AI 
application, for example when using such technology in the security sector38 or in 
medical diagnostics39.

As already mentioned before, AI (including machine learning based AI) 
is increasingly used in the public administration sector. One can also imagine 
a situation in which such a system is used, for example, to make political deci-
sions for which the public administration is responsible in terms of shaping the 
policy in a specific area, e.g. determining whether the priority for the develop-
ment of a given local community should be tourism or rather service activities, or 
whether it will be better for the country’s development to make a quick decision 
to close hard coal mines or whether such a process should be spread over a longer 
period. Moreover, the algorithm can be useful in determining the gradation (pri-
oritisation) of different policies in the context of limited budgetary resources. 
Transferring this type of activity to an algorithm (even if it is only intended to 
support the administration) may lead to attempts to limit or completely eliminate 

35 See D. Freeman Engstrom, D.E. Ho, C.M. Sharkey, M. Cuellar, Government by algorithm: 
Artificial intelligence in federal administrative agencies, 2020, p. 22 et seqq. 

36 M. Cateleta, The fragility of human rights facing AI, East-West Center 2020, p. 20, https://
www.jstor.org/stable/resrep25514 (accessed 1.09.2021). 

37 A. Deeks, The judical demand for explainable Artificial Intelligence, “Columbia Law Re-
view” 2019, Vol. 119, issue 7, pp. 1829–1830. 

38 L. Antebi, Artificial Intelligence and national security in Israel, Tel Aviv 2021, pp. 100–101, 
www.jstor.org/stable/resrep30590.17 (accessed 1.09.2021). 

39 M. Horowitz, P. Scharre, R. Work, Artificial Intelligence. What every policymaker needs to 
know, Center for a New American Security (CNAS), https://www.cnas.org/publications/reports/
artificial-intelligence-what-every-policymaker-needs-to-know (accessed 1.09.2021).
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the responsibility of officials or government. Since the algorithm has chosen one 
development path or another or prioritised the performance of tasks in a given 
manner, there can be no question of the responsibility of these people. Therefore, 
a legitimate question arises how to control what is happening in such an “admin-
istrative black-box”?

3. ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOCIAL CONTROL 
OF ADMINISTRATION

There is no need, as it seems, to convince anyone of the advantages of using 
AI in public administration. The algorithm is able to analyse an extremely exten-
sive set of data (Big Data) in a short span of time, it is impartial, there is no risk 
that it will be biased towards a specific individual, nor will it be empathetic. The 
weakness of the algorithm (apart from the accuracy of predictions or results – this 
one depends on many variables) is the aforementioned unexplainability40.

The grounds of reason for a decision on the application of the law is nowadays 
a generally accepted standard of a democratic state ruled by law and an indicator 
of good administration41. One cannot ignore the fact that the grounds of reason 
for an administrative decision or the grounds of reason for adopting such and not 
another policy or prioritisation (gradation) of policies as activities of relatively 
high social importance, carried out within the administrative authority, is actually 
nowadays one of the fundamental conditions, the existence of which is necessary 
for the exercise of control over the administration. In other words, the ability to 
know the motives of any decision significantly affects the ability to control it.

A question arises at this point about how to control the administration in a sit-
uation where the decision is made independently by an unexplained algorithm, or 
it is indeed made ultimately by a human, acting, however, based on the recom-
mendation of such an unexplained algorithm? 

It can be imagined that in such cases the control over the administration 
will be exercised by very specialised units who will be able, with the help of 
other algorithms, to “understand” the premises for reaching such and not another 
result42. However, such action may have a negative impact on the very legitimacy 

40 While research is underway to create “Explainable Artificial Intelligence” (“xAI”) – see 
e.g. A. Deeks, op. cit., pp. 1834–1835.

41 See e.g. foundations of “duty to give reasons” in English law: M. Elliot, Has the common 
law duty to give reasons come of age yet?, University of Cambridge Faculty of Law Research 
Paper, 2012, No. 7, p. 51 et seqq., https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2041362 
(accessed 1.09.2021). 

42 There are two possible approaches to explaining AI: “exogenous approach” or “decomposi-
tional approach”, see A. Deeks, op. cit., p.1835.
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of the authority’s actions, as well as on its validity, since both the decisions made 
and the explanation of the motives for such decisions will be non-transparent and 
incomprehensible for an individual.

However, referring to the issue outlined in the title of this study, the question 
arises whether social control can still be performed with administration func-
tioning in such manner? In other words, in a situation where the administration 
actually becomes a “black box”, is the society able to control the administration, 
or does it mean the end of such control? 

The answer to this question is not a purely theoretical matter, in the light of 
which one aims to determine whether a given legal and political institution would 
continue to exist and play an important role in society. These issues are of course 
important, but in this case, there is something much more significant. The possi-
bility of exercising control (i.e. checking and assessing) over the administration 
by individuals, social organisations or media, as well as the right to be criticized 
by these entities, is a determinant of a democratic state. The inability to perform 
such control, in principle, may lead to a decrease in trust in the state and its 
administration, and, consequently, to the loss of the state’s legitimacy to manage 
public affairs. Administration is defined as “public” precisely because its activi-
ties are important to everyone, and it is subject to the evaluation by the society43. 
This issue was accurately identified by Jagielski, who wrote that if one looks at 
the administration, for example, “as a mechanism providing public services and 
meeting social needs, and at an individual as a consumer and customer of these 
services, it seems obvious that this customer must be provided with ‘the right to 
complaint’ against the actions of the government apparatus. Thus, an individ-
ual (…) cannot do without the possibility of controlling public administration”44. 
A state in which citizens, for various reasons, are unable to assess the functioning 
of the administration loses its “democratic” attribute. If the decisions of public 
authorities are the result of the operation of AI algorithms and, as a consequence, 
the legitimacy to exercise this power is subject to erosion, it tends towards “tech-
nological anocracy” or even “technological authoritarianism”.

Of course, control over the administration takes various forms – we can talk 
here mainly about judicial review, control performed by Supreme Audit Institu-
tions independent of the administration or public prosecutor’s control. Neverthe-
less, it seems that only adding to these institutions the possibility of exercising 
control (understood as the process of establishing the actual state, comparing it 
with the desired state and drawing conclusions) by the members of society them-
selves, leads to the creation of actual control system that ensures the legitimacy 
and democratisation of the administrative authority. What distinguishes control 
exercised by society (social control) from control performed by the aforemen-

43 E. Knosala, Rozważania z teorii nauki administracji, Tychy 2004, p. 74. 
44 J. Jagielski, Kontrola administracji…, p. 215. See also M. Tabernacka, Kontrola społeczna 

administracji publicznej, ”Kontrola Państwowa” 2013, Vol. 2, p. 314 et seqq. 
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tioned specialised institutions is its versatility. This feature is of multifaceted 
nature. Firstly, such control may be carried out by an individual, social organiza-
tions (associations of individuals) or by the mass media (multi-subjectivity). Sec-
ondly, control is a process that is not focused on a specific object, on the contrary, 
it may apply to every aspect of the administration’s operation – resource manage-
ment, correctness of decisions, the rule of law, the manner of performing public 
tasks, ensuring the quality of public services, etc. (multi-objectivity). Thirdly, it is 
not limited (as is the case with specialised institutions) to a specific criterion, e.g. 
legality, purposefulness, economy (multi-criteria). In addition, social control is an 
informal process – it is not necessary for the controlling entity to have specialist 
knowledge. The most important role in social control is, therefore, the assessment 
of whether the administration acts in accordance with the social interest, and 
whether it meets social needs, thus protecting, first of all, the public interest and 
the actual interest of an individual45. The key role of the state, as mentioned before, 
is to provide legal solutions that allow an individual to become familiar with the 
actual state of affairs (e.g. by guaranteeing access to public information), to pro-
vide legal instruments for reporting observed irregularities (e.g. through a legal 
procedure obliging the administration to become familiar with the complaint or 
application), as well as to provide a guarantee under which person reporting irreg-
ularities may not be discriminated against or punished on this basis.

However, it is necessary to go back to the following question: is social control 
over administration understood in this manner (as a legal and social institution) 
feasible at all if the decisions of the administration are directly the result of the 
operation of AI or are based on such results? Is the question asked in the title of 
this paper, regarding the decline of social control, really likely? 

At first glance, the answer to this question may seem to be affirmative. 
Because how to control the administration that adopts a specific policy, or prior-
itises the implementation of public tasks on the basis of an algorithm, in a situa-
tion where we only know the result (decision) and cannot assess any motives or 
premises? In fact, the only option in such case is to express dissatisfaction with 
this manner of making decisions. It is not, however, possible in such situation to 
constructively refer to the raised problem or possible irregularity. 

Therefore, the traditional institutions of social control over the administration 
(complaint or rationalisation motion) are unlikely to achieve the desired effect. 
Since a given decision was made on the basis of a Big Data set, and the algorithm 
was properly designed, it should be assumed that this decision is the best pos-
sible one. Apart from the predictability and accuracy of AI in this respect, the 
key to the control of the decisions issued by the algorithm is the ability to exam-
ine two fundamental issues affecting the decision. Firstly, it is the control of the 
algorithm itself, including the values   assigned to individual elements, which AI 

45 J. Jagielski, Kontrola administracji…, pp. 213–215. 
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“pays attention to” while learning. Secondly, it is the control of the data that was 
included in the training set (i.e. the data set that was the basis for the algorithm 
learning). 

It seems that when algorithms are used in administration, the institution of 
social control requires (just like the legal system itself and the public administra-
tion) an appropriate adjustment. In my opinion, only the provision of new legal 
or non-legal solutions, either by the legislator or the administration itself, will 
allow the administration to maintain social, democratic legitimacy in the tasks 
performed and decisions issued. 

Adapting the possibility of exercising social control to the requirements of 
the changing world, taking into account the aforementioned key issues of AI con-
trol, could be implemented within the framework of two mutually complementary 
solutions, which together could be described as opening a “black-box”.

First of them is public availability of the algorithms. In other words, knowl-
edge about them should be available to everyone, since on the basis of them 
decisions are made both in individual cases and in general matters relating to 
the public interest. Making the algorithm available for inspection allows people 
specializing in new IT technologies to verify the method of operation, including 
the methods of inference. This issue, however, turns out to be controversial46. It 
is worth pointing out that the administration tries to avoid sharing the code of 
a given technology or information about it. Such a situation took place both in 
Sweden in relation to the previously mentioned algorithm used in Trelleborg47, 
as well as in the case of the algorithm used in Poland, which enables profiling of 
the unemployed48. In the latter case, the details of the algorithm turned out to be 
at least controversial, and in the literature it was explicitly stated that “it did not 
meet even the most basic methodological standards”49, which, moreover, resulted 
in the abandonment of its application. Such a finding would not have been possi-
ble had the parties concerned not ultimately obtained the information regarding 
the algorithm. 

Second element of opening a “black-box” is access to data on the basis of 
which AI learns (training set) or based on which it functions. Searching for errors 
and irregularities in the data itself allows for eliminating duplication of such 
errors by the technology itself. By receiving source data, AI is not able to verify it 

46 See A. Deeks, op. cit., pp. 1840–1842. 
47 See A. Kaun, Suing the algorithm: The mundanization of automated decision-making in 

public services through litigation, Information, Communication & Society, DOI: 10.1080/1369118
X.2021.1924827 (accessed 1.09.2021). 

48 See Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw dated 5 April 2016, file 
ref. No. II SAB/Wa 1012/15, CBOSA. 

49 K. Sztandar-Sztanderska, M. Kotnarowski, M. Zielińska, Czy algorytmy wprowadzają 
w błąd? Metaanaliza algorytmu profilowania bezrobotnych w Polsce [Are the algorithms misle-
ading? Meta-analysis of the algorithm of profilting the unemployed in Poland], ”Studia Socjolo-
giczne” 2021, Vol. 1, p. 108. 
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on its own and simply considers it true. Public access to source data would allow 
for their analysis, searching for irregularities and, subsequently, elimination of 
erroneous assumptions underlying the algorithm’s “reasoning”. 

Such an approach to social control of administration performed with the help 
of AI could be supplemented with actions modelled on “bug-bounty” programs. 
These are the announced programs aimed at encouraging the society or people 
dealing with new technologies to search for errors and test software, network 
security, etc. Programs of this type were run (or are run) by entities such as, 
among others, Facebook50, Google51 or Microsoft52. As part of programs of this 
kind, prizes (usually in cash) are offered in return for finding errors that threaten 
the safety of a user using products provided by a given entity. Such a program was 
also launched by the European Commission53, and in the early 2021 at the level of 
the national administration (as a pilot) by the Spanish Catalan authorities54. These 
programs can, in the light of the development of the use of AI in administration, 
bring mutual benefits – both for individuals who exercise social control over pub-
lic administration and the administration itself – as it would receive information 
about errors and irregularities. As a result, it is possible to constantly improve and 
perfect AI in administration, as well as perform in better manner public tasks by 
this administration.

Such an approach would allow for further implementation of the primary role 
of administrative law, understood not as “law of administration” but as a law that 
protects an individual against excessive interference of the authorities in their life. 

4. CONCLUSIONS

The above considerations allow for some final conclusions. 
It seems that whether social control over the administration is coming to 

an end, or whether we will deal with its renaissance, depends paradoxically 
on the administration itself and the state. Of course, both ways are possible, and 
the detachment of two elements – administration and social control over this 
administration may have a very negative impact on the administration’s legit-
imacy to govern. In any case, this would contradict the fundamental values on 

50 https://www.facebook.com/whitehat (accessed 1.09.2021). 
51 https://www.google.com/about/appsecurity/reward-program/ (accessed 1.09.2021). 
52 https://www.microsoft.com/en-us/msrc/bounty (accessed 1.09.2021). 
53 https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-launches-new-open-source-bug-

bounties-2021-jan-25_en (accessed 1.09.2021). 
54 https://www.toastybits.com/post/first-bug-bounty-of-a-public-administration-in-spain-15-

hackers-against-the-catalan-government/ (accessed 1.09.2021). 
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which a democratic state is based. As a result, it is possible to slowly transform 
a democratic state into a specific technological authoritarian structure. 

Undoubtedly, however, current institutions of social control are not sufficient, 
and they will not be effective in the future against the administration based on AI 
solutions, which will certainly be increasingly used in administration processes. 
This, however, means that today we should look for possible new institutions for 
exercising social control. 

Therefore, the question included in the title of this study about the “twilight or 
renaissance” of social control remains valid. At present, all options are possible, 
and only the future will bring the answer.
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Abstract

This article introduces readers to the regulation of the act of robbery in the Czech 
and Slovak penal codes. The solutions adopted in the Czech Republic and Slovakia have 
been presented by comparing them to the regulation of the act of robbery contained in the 
Polish Penal Code. The perormed analysis showed that there are significant differences 
between the regulation of the act of robbery in the Czech Republic and Slovakia, and 
the solutions adopted in the Polish Penal Code. For example, the qualifying types of 
robbery were presented differently. Moreover, in the Czech Republic and Slovakia the act 
of robbery takes place already at the moment of conducting violence to seize property, 
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while in Poland it takes place at a later stage – with the actual seizure of someone else’s 
property. What is already a robbery under Czech and Slovak law, is only an attempt 
according to the Polish Penal Code. The article also compares severity of penalties for 
robbery in Poland, the Czech Republic and Slovakia, and presents the options for liability 
of collective entities for robbery in these three countries.

KEYWORDS

robbery, penal code, seizure, violence

SŁOWA KLUCZOWE

rozbój, kodeks karny, zabór, przemoc

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie znamion prze-
stępstwa rozboju1 w trzech państwach Europy Środkowej – Czechach, Słowacji 
i Polsce. W artykule przeanalizowano przepisy słowackiego kodeksu karnego 
z 2005 r.2, czeskiego kodeksu karnego z 2009 r.3 oraz polskiego kodeksu karnego 
z 1997 r.4. Trzon opracowania stanowi analiza przepisów słowackich i czeskich, 
a rozwiązania polskie ukazano na ich tle w aspekcie porównawczym. Zrezygno-
wano przy tym ze szczegółowej analizy polskich przepisów dotyczących rozboju, 
przyjmując, że są one dobrze znane.

1 Loupež w języku czeskim, lúpež w języku słowackim.
2 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon; dalej: slTrZ. Jednocześnie wraz z kodeksem karnym 

został uchwalony nowy kodeks postępowania karnego – Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. 
Czechosłowackie, czeskie i słowackie akty prawne powołuje się w ten sposób, że po literze „č” 
oznaczającej čislo (numer) następuje pozycja, pod którą akt został opublikowany w oficjalnym 
organie promulgacyjnym Sbírka zákonů w języku czeskim, Zbierka zákonov w języku słowackim, 
łamana przez rok pierwszej publikacji (bez względu na ewentualne późniejsze teksty jednolite) 
i zakończona literami Sb. (Czechosłowacja i Czechy) lub Z.z. (Słowacja), tj. skrótowcem organu 
promulgacyjnego.

3 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník; dalej: čTrZ. W odróżnieniu wszakże od Słowacji, 
w Czechach nie doszło do przyjęcia nowego kodeksu postępowania karnego, pozostał w mocy 
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345, 
z późn. zm.); dalej: k.k.
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HISTORIA

Po rozpadzie Czechosłowacji na terytorium Słowacji i Czech początkowo 
obowiązywał czechosłowacki kodeks karny z 1961 r.5. W TrZ 1961 rozbój znajdo-
wał się wśród przestępstw przeciwko wolności w oddziale pierwszym rozdziału 
ósmego o przestępstwach przeciwko wolności i godności ludzkiej. Typ podsta-
wowy rozboju (loupež) zawarty w § 234 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od 
1991 r. został ujęty jako zastosowanie przemocy lub groźby bezpośredniej prze-
mocy w zamiarze zawładnięcia cudzą rzeczą, za co groziła kara pozbawienia 
wolności od lat 2 do 10. W ust. 2 przewidziano dwa typy kwalifikowane, zagro-
żone karą pozbawienia wolności od lat 5 do 12, ze względu na: 

a) popełnienie rozboju przez członka zorganizowanej grupy; 
b) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub znacznej szkody. 
Kolejny typ kwalifikowany z § 234 ust. 3, zagrożony karą pozbawienia wol-

ności od lat 10 do 15, polegał na spowodowaniu rozbojem szkody w wielkim roz-
miarze. 

U progu lat 90. XX w. doszło do istotnych zmian w regulacji rozboju w prawie 
czechosłowackim. W 1990 r. do tzw. słowniczka z § 89 TrZ 1961 dodano nowy 
ust. 6, według którego przestępstwo było popełnione przemocą (násilím) także 
wtedy, jeżeli zostało popełnione na osobie, którą sprawca podstępem (lstí) dopro-
wadził do stanu bezbronności. Ta zmiana została wywołana praktyczną potrzebą 
efektywniejszego ścigania zwłaszcza tych przypadków okradzionych pokrzyw-
dzonych, który byli przedtem odurzeni środkiem usypiającym lub innym środ-
kiem osłabiającym centralny system nerwowy, dodawanym z reguły do napojów 
alkoholowych. Przed nowelą z 1990 r. takie czyny popełniane najczęściej przez 
prostytutki były kwalifikowane jako kradzieże z § 247 TrZ 1961, po noweli nale-
żało je uznawać za przestępstwa rozboju6.

Po podziale Czechosłowacji w obu nowych państwach doprowadzono do nowe-
lizacji § 234 TrZ 1961. W Republice Czeskiej do typu kwalifikowanego z ust. 3 
dodano możliwość orzeczenia kary wyjątkowej (výjimečný trest) w postaci kary 
pozbawienia wolności ponad 15 do 25 lat albo kary dożywotniego pozbawienia 
wolności. Ponadto w Czechach od 1 stycznia 2002 r. w miejsce dotychczasowych 
wielokrotności miesięcznej płacy minimalnej przyjęto liczbowe wyznaczniki 
szkody: znacznej – minimum 500 000 koron czeskich, i szkody w wielkim roz-
miarze – minimum 5 000 000 koron czeskich (znowelizowany § 89 ust. 11 TrZ 
1961), co miało bezpośredni wpływ na kwalifikowane typy rozboju z § 234 ust. 2 
lit. b (szkoda znaczna) i ust. 3 (szkoda w wielkim rozmiarze).

5 Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon; dalej: TrZ 1961. 
6 J. Jelínek, Z. Sovák, Trestní zákon a trestní řád. Poznamkové vydání s judikaturou, Praha 

2002, s. 249. 
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Zmiana typu kwalifikowanego rozboju zaszła także w prawie słowackim – 
ust. 2 w § 234 zmodyfikowano w ten sposób, że przewidywał nie dwa, lecz trzy 
typy kwalifikowane przez: 

a) popełnienie rozboju przez członka zorganizowanej grupy, 
b) popełnienie rozboju z bronią, 
c) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub znacznej szkody. 
Na Słowacji w TrZ 1961 pozostało zrelacjonowanie szkody do wielokrotności 

minimalnej płacy miesięcznej: od 100-krotności to szkoda znaczna, od 500-krot-
ności to szkoda w wielkim rozmiarze, co przekładało się na typy kwalifikowane 
rozboju z § 234 ust. 2 lit. c (szkoda znaczna) i ust. 3 (szkoda w wielkim rozmiarze).

W 2005 r. uchwalono na Słowacji nowy kodeks karny, który wszedł w życie 
1 stycznia 2006 r. i z licznymi zmianami nadal obowiązuje. W Czechach nowy 
kodeks uchwalono później – w 2009 r. Obowiązuje on od 1 stycznia 2010 r. do 
chwili obecnej. 

Charakterystyczne jest, że autorzy zarówno czescy, jak i słowaccy z pełną 
konsekwencją posługują się terminem „rekodyfikacji” (a nie „kodyfikacji”) 
prawa karnego, zapewne w celu podkreślenia ciągłości i pokazania, że rozwiąza-
nia przyjęte w 2005 r. na Słowacji i w 2009 r. w Czechach nie oznaczają jakiejś 
„rewolucji” w prawie karnym, lecz są kontynuacją zmian, które zaczęły się już 
w grudniu 1989 r., kiedy została wydana pierwsza ustawa nowelizująca TrZ 1961, 
po czym nastąpiły kolejne, szczególnie intensywne w latach 1990–1991 i konty-
nuowane w następnych. Zmiany są oczywiście nader istotne, ale w odniesieniu 
do przestępstwa rozboju zostało utrzymane założenie, że jest to przestępstwo 
przede wszystkim przeciwko wolności, sama konstrukcja normatywna rozboju 
nie zmieniła się, inaczej wprawdzie zostały ujęte typy kwalifikowane, ale mimo 
zmian autorzy czescy i słowaccy szeroko sięgają do orzecznictwa sądowego z lat 
obowiązywania TrZ 1961. 

Mając to wszystko na uwadze, zdecydowaliśmy się na kontynuowanie naszych 
rozważań w ten sposób, aby po zasygnalizowaniu założeń ideowych nowych 
rozwiązań i przedstawieniu in extenso obowiązujących przepisów, pewne mak-
symalnie skrótowe uwagi interpretacyjne – w odniesieniu do prawa polskiego – 
przedstawić już łącznie na tle obu kodeksów. 

SŁOWACKI KODEKS KARNY Z 2005 R.

Ustawodawca słowacki przyjął w § 8 slTrZ formalną definicję przestępstwa 
jako czynu bezprawnego, którego znamiona są określone w tej ustawie, jeżeli 
ustawa ta nie stanowi inaczej. Końcowe zastrzeżenie wiąże się z przyjęciem tzw. 
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materialnej korekty (materialného korektivu)7 formalnego pojęcia przestępstwa. 
Otóż według § 10 ust. 2 slTrZ nie stanowi występku czyn, jeżeli ze względu na 
sposób jego wykonania i następstwa, okoliczności popełnienia, stopień zawinie-
nia i pobudkę sprawcy jego waga jest nieznaczna ( je jeho závažnost’ nepatrná). 
Ale ta korekta dotyczy tylko występków, nie ma zastosowania do zbrodni.

Ustawodawca podzielił przestępstwa (trestné činy) na występki (prečiny) 
i zbrodnie (zločiny). Według § 10 ust. 1 slTrZ występkiem jest:

a) przestępstwo popełnione nieumyślnie (z nedbanlivosti) lub 
b) przestępstwo umyślne, za które ta ustawa w części szczególnej przewiduje 

karę pozbawienia wolności z maksimum nieprzekraczającym 5 lat. 
Według § 11 ust. 1 slTrZ zbrodnią jest przestępstwo umyślne, za które ustawa 

przewiduje karę pozbawienia wolności z maksimum przekraczającym 5 lat, ale 
zbrodnią jest także kwalifikowany umyślny występek, jeżeli w typie kwalifiko-
wanym maksimum przekracza 5 lat (§ 11 ust. 2), a znamię kwalifikujące może być 
zawinione nieumyślnie. W § 11 ust. 3 ustawodawca słowacki wyróżnia zbrodnię 
szczególnie poważną (obzvlášt’ závažný zločin), którą jest zbrodnia zagrożona 
w dolnym progu karą co najmniej 10 lat pozbawienia wolności. 

Idąc śladem sprawdzonym w kodeksie czechosłowackim z 1961 r., ustawo-
dawca słowacki zamieścił znamiona przestępstwa rozboju w oddziale pierwszym 
„Przestępstwa przeciwko wolności” rozdziału drugiego „Przestępstwa przeciwko 
wolności i godności ludzkiej” części szczególnej slTrZ. Przepis ten przytoczymy 
in extenso:

§ 188 Lúpež 
1) Kto przeciwko innemu użyje przemocy lub groźby bezpośredniej prze-

mocy w zamiarze zawładnięcia cudzą rzeczą, zostanie ukarany pozbawieniem 
wolności od lat 3 do 8.

2) Pozbawieniem wolności od lat 7 do 12 zostanie sprawca ukarany, jeżeli 
popełni czyn wskazany w ustępie 1: 

a) i bezpośrednio zagrozi nim życiu lub zdrowiu większej liczby osób, 
b) i wyrządzi nim większą szkodę, 
c) poważniejszym sposobem działania, 
d) wobec osoby chronionej, lub 
e) ze szczególnego motywu. 
3) Pozbawieniem wolności od lat 10 do 15 zostanie sprawca ukarany, jeżeli 

popełni czyn wskazany w ustępie 1: 
a) i spowoduje nim ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć, lub 
b) wyrządzi nim znaczną szkodę. 
4) Pozbawieniem wolności od lat 15 do 25 albo dożywotnim pozbawieniem 

wolności zostanie sprawca ukarany, jeżeli popełni czyn wskazany w ustępie 1: 

7 J. Kolesár, (w:) E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [a kolektiv], Trestný zákon. Vše-
obecná čast’. Komentár – I. diel, Praha 2010, s. 50. 
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a) i wyrządzi nim szkodę wielkiego rozmiaru, 
b) i spowoduje nim śmierć większej liczby osób, lub 
c) jako członek niebezpiecznego zgrupowania.
Jak wynika z przewidzianych sankcji, rozbój jest zawsze zbrodnią (co wyklu-

cza zastosowanie korekcji materialnej z § 10 ust. 2), przy czym rozbój kwalifiko-
wany według ust. 3 lub 4 to zbrodnia szczególnie poważna. Uznanie rozboju za 
zbrodnię przesądza w myśl § 13 ust. 1 o karalności przygotowania do rozboju, za 
które wymierza się karę w granicach przewidzianych dla dokonania. 

Za zbrodnię kwalifikowaną z § 188 ust. 4 można orzec karę dożywotniego 
pozbawienia wolności, ale nie zawsze, lecz tylko przy spełnieniu przesłanek prze-
widzianych w § 47 ust. 1:

a) wymierzenia takiej kary wymaga skuteczna ochrona społeczeństwa i 
b) nie ma nadziei, że można osiągnąć poprawę sprawcy wymierzeniem kary 

do 25 lat pozbawienia wolności, 
a ponadto w myśl § 47 ust. 2, jeżeli sprawca był już za rozbój, choćby w sta-

dium usiłowania, dwukrotnie skazany na bezwarunkowe pozbawienie wolności 
i zachodzą przesłanki z § 47 ust. 1 lit. a i b (zasada „trzy razy i dość”8); jeżeli one 
nie zachodzą, wymierza się karę 25 lat pozbawienia wolności, chyba że szcze-
gólne okoliczności się temu sprzeciwiają, ale nawet wtedy nie można wymierzyć 
kary poniżej 20 lat. 

Jak wywodzi Darina Mašl’anyová w podręczniku, który ukazał się zaraz 
po wejściu w życie slTrZ, grupa przestępstw przeciwko wolności i godności 
ludzkiej była w poprzednim kodeksie zamieszczona w rozdziale ósmym czę-
ści szczególnej. Po zmianach społeczno-politycznych po 1989 r. zaczął się też 
zmieniać kodeks karny, wieloma nowelami doszło do przeformułowania jego 
celu, stał się wyrazem hierarchii wartości w nowym społeczeństwie. Nieza-
leżnie od tego, że nowy kodeks nie wyznacza – w odróżnieniu od licznych 
projektów jego rekodyfikowanej postaci – wyraźnie swego celu, systematyka 
części szczególnej jest uporządkowana według znaczenia bądź wagi interesów, 
które chroni. Na czoło wysunęła się ochrona jednostki. Dlatego przestępstwa 
przeciwko wolności i godności ludzkiej znalazły się na drugim miejscu, zaraz 
po przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu z rozdziału pierwszego części 
szczególnej kodeksu9. 

8 L. Tobiašová, (w:) E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [a kolektiv], Trestný zákon. Oso-
bitná čast’. Komentár – II, diel, Praha 2011, s. 363. 

9 D. Mašl’anyová, (w:) J. Ivor [a kolektiv], Trestné právo hmotné. Osobitná čast’, Bratislava 
2006, s. 79. 
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CZESKI KODEKS KARNY Z 2009 R.

Kilka lat po Słowacji także Czechy zwieńczyły rekodyfikację nowym kodek-
sem karnym uchwalonym 8 stycznia 2009 r.10, który wszedł w życie 1 stycznia 
2010 r. i nadal z wieloma zmianami obowiązuje.

Podobnie jak ustawodawca słowacki, także ustawodawca czeski przyjął for-
malną definicję przestępstwa. Według § 13 ust. 1 čTrZ przestępstwem (trestným 
činem) jest bezprawny czyn, który ustawa karna uznaje za karalny i który wyka-
zuje znamiona wskazane w takiej ustawie. Do odpowiedzialności karnej za prze-
stępstwo wymagane jest zawinienie umyślne, jeżeli ustawa karna nie stanowi 
wprost, że wystarczy zawinienie nieumyślne (z nedbalosti) – § 13 ust. 2. 

Kodeks czeski nie zawiera wprost korekty materialnej, ale jej funkcję pełni 
zasada subsydiarności represji karnej ujęta w § 12 ust. 2 w ten sposób, że odpo-
wiedzialność karną sprawcy i karno-prawne następstwa z nią związane można 
stosować tylko w przypadkach społecznie szkodliwych (společensky škodlivých), 
w których nie wystarczy pociągnięcie do odpowiedzialności według innego prze-
pisu prawnego.

Klasyfikację przestępstw na występki (přečiny) i zbrodnie (zločiny) wpro-
wadza § 14 ust. 1 čTrZ. W myśl ust. 2 występkami są wszystkie przestępstwa 
nieumyślne oraz te przestępstwa umyślne, za które ustawa karna przewiduje 
karę pozbawienia wolności z górną granicą do 5 lat. Stosownie do ust. 3 zbrod-
niami są wszystkie przestępstwa, które wedle ustawy karnej nie są występkami, 
przy czym zbrodniami szczególnie poważnymi (zvlášt’ závažnými zločiny) są te 
umyślne przestępstwa, za które ustawa karna przewiduje karę pozbawienia wol-
ności z górną granicą wymiaru co najmniej 10 lat. 

Znamiona przestępstwa rozboju zostały zamieszczone w rozdziale II (nastę-
pującym bezpośrednio po przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu) części 
szczególnej zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko wolności oraz prawom 
do ochrony osobistości, prywatności i tajemnicy korespondencji” (Trestné činy 
proti svobodě a pravům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství) 
w oddziale 1. „Przestępstwa przeciwko wolności”. Odnośny przepis przytoczymy 
in extenso:

§ 173 Loupež 
1) Kto przeciwko innemu użyje przemocy lub groźby bezpośredniej prze-

mocy w zamiarze zawładnięcia cudzą rzeczą, zostanie ukarany pozbawieniem 
wolności od lat 2 do 10. 

2) Pozbawieniem wolności od lat 5 do 12 zostanie sprawca ukarany: 

10 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník. W odróżnieniu wszakże od Słowacji, w Czechach 
nie doszło do przyjęcia nowego kodeksu postępowania karnego, pozostał w mocy zákon č. 
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). 
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a) jeżeli popełni czyn wskazany w ustępie 1 jako członek zorganizowanej 
grupy, 

b) jeżeli spowoduje takim czynem ciężki uszczerbek na zdrowiu, 
c) jeżeli wyrządzi takim czynem znaczną szkodę, lub 
d) jeżeli popełni taki czyn w zamiarze umożliwienia lub ułatwienia popeł-

nienia przestępstwa terrorystycznego, przestępstwa finansowania terroryzmu 
(§ 312d) albo zagrożenia przestępstwem terrorystycznym (§ 312f). 

3) Pozbawieniem wolności od lat 8 do 15 zostanie sprawca ukarany, jeżeli 
czynem wskazanym w ustępie 1 wyrządzi szkodę wielkiego rozmiaru. 

4) Pozbawieniem wolności od lat 10 do 18 zostanie sprawca ukarany, jeżeli 
czynem wskazanym w ustępie 1 spowoduje śmierć. 

5) Przygotowanie jest karalne.
W świetle § 14 ust. 3 čTrZ wszystkie cztery typy rozboju są zbrodniami 

szczególnie poważnymi. Wprowadzenie ust. 5 do § 173 było potrzebne, ponieważ 
zasadą § 20 ust. 1 jest, że przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy przepis 
szczególny przewiduje karalność przygotowania, a więc inaczej niż na Słowacji, 
bo tam przygotowanie do zbrodni jest karalne zawsze (§ 13 slTrZ). 

Umiejscowienie rozboju w rozdziale o przestępstwach przeciwko wolności 
uzasadnił Pavel Šámal, jeden z twórców čTrZ, profesor prawa wykładający nie 
tylko w Pradze, ale także w Bratysławie, jednocześnie sędzia czeskiego Sądu 
Najwyższego w Brnie. Wyjaśniając przedmiot ochrony § 173 čTrZ, wskazał, że 
przestępstwo rozboju ma dwa przedmioty (dva objekty). Przedmiotem ochrony 
jest zarówno wolność osobista, jak i mienie, którym sprawca chce zawładnąć, 
i dlatego z akcentem na ten na końcu wskazany interes chroniony (dobro prawne) 
większość zagranicznych kodeksów karnych umieszcza rozbój wśród przestępstw 
przeciwko mieniu. Jednak čTrZ zaliczeniem rozboju do przestępstw przeciwko 
wolności akcentuje zamach na wolność osobistą w znaczeniu wolności dyspono-
wania w sferze majątkowej, który jest ważniejszy i dla charakterystyki rozboju 
decydujący11. 

ODNIESIENIA DO PRAWA POLSKIEGO

Jak widać, ustawodawca czeski i słowacki wzorem TrZ 1961 jako główny 
przedmiot ochrony wskazuje wolność, a nie mienie, jak czyni to polski kodeks 
karny12. Wydaje się, że ta różnica wynika nie tylko z pewnej tradycji – nawiązania 

11 P. Šámal, (w:) P. Šámal [a kolektiv], Trestní zákoník II. Zvláštní část. Komentář, Praha 2012, 
s. 1728. 

12 Oczywiście rozbój z art. 280 k.k. posiada także tzw. uboczny przedmiot ochrony, którym są 
nietykalność, wolność, życie i zdrowie – por. P. Kardas, M. Dąbrowska-Kardas, (w:) A. Zoll (red.), 
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do rozwiązań przyjętych w poprzednich kodeksach, ale także z różnic w znamio-
nach przestępstwa rozboju wskazanych w slTrZ i čTrZ oraz w polskim kodek-
sie. Istotą lúpež i loupež jest stosowanie przemocy lub groźby użycia przemocy 
w celu zawładnięcia cudzą rzeczą, natomiast rozbój w Polsce polega na kradzieży 
rzeczy przy zastosowaniu przemocy, groźby lub innego wskazanego sposobu 
działania. Samo zastosowanie przemocy w celu kradzieży bez zaboru rzeczy 
w Polsce byłoby tylko usiłowaniem rozboju, a w Czechach i na Słowacji zostanie 
uznane za jego dokonanie. 

Jak wskazano wyżej, w Czechach i na Słowacji zarówno typ podstawowy, 
jak i kwalifikowane są zbrodniami. Tymczasem w Polsce tylko typ kwalifiko-
wany jest zbrodnią, a typ podstawowy z art. 280 § 1 k.k. jest występkiem. Ta 
różnica między rozwiązaniem polskim oraz czeskim i słowackim wynika z przy-
jętej w tych krajach definicji zbrodni i występku. Według kwalifikacji przyjętej 
u naszych południowych sąsiadów, także art. 280 § 1 k.k. byłby zbrodnią. Istotną 
różnicą między regulacją polską oraz czeską i słowacką jest brak typu uprzy-
wilejowanego, taki bowiem występuje tylko w Polsce w art. 283 k.k. (wypadek 
mniejszej wagi). Jednakże jako wypadek mniejszej wagi można zakwalifikować 
jedynie rozbój, który nie wypełnia znamion typu kwalifikowanego13, 14.

W odróżnieniu od regulacji czeskiej i słowackiej, w Polsce przygotowanie do 
rozboju nie jest karalne. Wynika to z reguły, że w polskim prawie przygotowa-
nie co do zasady nie jest karalne, a przepisy wprowadzające karalność tej formy 
stadialnej należą do rzadkości. W Czechach i na Słowacji przygotowanie karalne 
jest w większym zakresie. 

PRZESTĘPSTWO ROZBOJU W TYPIE PODSTAWOWYM 
W PRAWIE SŁOWACKIM I CZESKIM, W PORÓWNANIU DO 

ROZWIĄZAŃ POLSKICH

Znamiona rozboju w § 188 ust. 1 slTrZ i § 173 čTrZ są identyczne: użycie prze-
mocy lub groźby bezpośredniej przemocy w zamiarze zawładnięcia cudzą rzeczą. 

Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016, s. 103, 
oraz L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. 
Komentarz do art. 222–316, Warszawa 2013, s. 565. 

13 P. Wiatrowski, Znamiona rozboju kwalifikowanego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 4, s. 78.
14 Oczywiście w sytuacji, gdy z uwagi na niski stopień społecznej szkodliwości nawet najniż-

sza kara przewidziana w art. 280 § 2 k.k. będzie zbyt surowa, możliwe jest zastosowanie nadzwy-
czajnego złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 2 k.k. (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Kato-
wicach z dnia 12 maja 2016, II AKa 91/16).
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Pojęcie przestępstwa popełnionego przemocą zostało zdefiniowane w § 122 
ust. 7 slTrZ jako popełnione z użyciem przemocy fizycznej przeciwko integralno-
ści cielesnej innej osoby albo jeżeli zostało popełnione na osobie, którą sprawca 
podstępem doprowadził do stanu bezbronności, albo jeżeli sprawca użył prze-
mocy na rzeczy należącej do innej osoby. 

Ustawodawca czeski samej przemocy nie definiuje, pozostawiając jej wyja-
śnienie nauce i orzecznictwu sądowemu, ograniczając się w § 119 čTrZ do 
wskazania, że przestępstwo jest popełnione przemocą także wtedy, jeżeli jest 
popełnione na osobie, którą sprawca wprowadził w stan bezbronności podstę-
pem lub innym podobnym sposobem. Ustawodawca czeski (tak jak i słowacki) 
przejął konstrukcję wprowadzoną w 1990 r. do § 89 TrZ 1961 w nowym wtedy 
ust. 6, skierowanym przeciwko tzw. usypiaczkom (uspávački), tj. prostytutkom 
dosypującym klientom środki nasenne do alkoholu i następnie okradającym ich 
z gotówki, odzieży itp. Zdaniem komentatora, ocena takich czynów jako kra-
dzieży nie oddawałaby charakteru i powagi przestępstwa (jego społecznej szko-
dliwości)15. 

Według utrwalonego orzecznictwa sądowego, pochodzącego głównie jesz-
cze z okresu obowiązywania TrZ 1961, aprobowanego przez naukę prawa tak 
czeską, jak i słowacką, rozbój oznacza dokonany przemocą zamach na wolność 
decydowania człowieka połączony z zamiarem zawładnięcia cudzą rzeczą. Przez 
przemoc rozumie się użycie siły fizycznej dla przełamania lub uniemożliwienia 
stawianego lub oczekiwanego oporu. Nie jest warunkiem, aby napadnięty rzeczy-
wiście stawiał opór, np. jest świadom fizycznej przewagi napastnika i z obawy 
przed dalszą przemocą oporu nie stawia. Przemoc może być skierowana tak na 
osobę, która ma rzecz przy sobie (obojętnie czy jest jej właścicielem bądź posiada-
czem czy tylko dzierżycielem), jak i na inną osobę lub rzecz, jeżeli jest środkiem 
nacisku na wolę pokrzywdzonego. Groźba bezpośredniej przemocy jest z reguły 
wyrażana słownie, ale wystarczy działanie konkludentne, jeżeli z niego i innych 
okoliczności wynika jasno, że przemoc zostanie użyta natychmiast, jeżeli napad-
nięty nie podporządkuje się woli sprawcy, np. kilku napastników w nocy na odlu-
dziu obstąpi pokrzywdzonego i bez wyrażenia groźby zażądają wydania rzeczy16. 

W Polsce pojęcie „przemocy” nie zostało zdefiniowane w kodeksie kar-
nym. W doktrynie polskiego prawa karnego często wskazuje się definicję opra-
cowaną przez T. Hanauska. Stanowi ona, że przemoc to „takie oddziaływanie 
środkami fizycznymi, które uniemożliwiając lub przełamując opór zmuszanego 
ma nie dopuścić do powstania lub wykonania jego decyzji woli, albo naciskając 

15 P. Šámal, (w:) P. Šámal [a kolektiv], Trestní zákoník I. Obecná část. Komentář, Praha 2012, 
s. 1306–1307. 

16 J. Herczeg, (w:) O. Novotný, R. Vokoun, P. Šámal [a kolektiv], Trestní právo hmotne. 
Zvláštní část, Praha 2010, s. 93–94.
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aktualnie wyrządzaną dolegliwością na jego procesy motywacyjne, nastawić te 
decyzje w pożądanym przez sprawcę kierunku”17. 

W odróżnieniu od uregulowania rozboju w kodeksie czeskim i słowackim, 
polski ustawodawca jako znamię rozboju wskazuje nie przemoc, lecz posłu-
guje się węższym pojęciem „przemoc wobec osoby”, jednocześnie wymagając, 
aby siła fizyczna sprawcy była ukierunkowana na inną osobę (niekoniecznie 
pokrzywdzonego)18, ale nie bezpośrednio na rzecz (tzw. przemoc pośrednia)19. 
Tym samym w przypadku siły fizycznej ukierunkowanej na rzecz kwalifikacja 
z art. 280 k.k. nie jest możliwa. Tymczasem w Czechach i na Słowacji jako roz-
bój będzie traktowane także użycie siły w stosunku do rzeczy. Jednakże jeszcze 
na gruncie TrZ 1961 w 1971 r. zapadło orzeczenie, według którego nieoczeki-
wane wyrwanie rzeczy z ręki nie jest jeszcze użyciem przemocy20, ale jeżeli 
osoba napadnięta mocniej przytrzyma rzecz i sprawca rzeczą tą szarpie, prze-
łamując opór, to jego czyn jest już rozbojem21. Analogicznie w polskiej judyka-
turze uznaje się, że nie ma mowy o rozboju, jeżeli doszło jedynie do wyrwania 
przedmiotu z ręki ofiary22. Przyjmuje się, że w takim przypadku nie dochodzi do 
przemocy wobec osoby, jest to oddziaływanie siłą fizyczną jedynie na rzecz23. 
Jednakże, jeżeli dochodzi do wyszarpywania rzeczy z rąk ofiary, która ją przy-
trzymuje, broniąc przed zaborem, jest to w niektórych przypadkach uznawane 
za przemoc wobec osoby i kwalifikowane jako rozbój24. W takich przypadkach 
dochodzi bowiem nie do nagłego wyrwania rzeczy, lecz mamy tu do czynienia 
z przełamywaniem oporu pokrzywdzonego sprzeciwiającego się zaborowi lub 
spowodowaniem u niego bólu.

17 T. Hanausek, Przemoc jako forma działania przestępnego, Kraków 1966, s. 65.
18 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1984 r., II KR 260/84; wyrok Sądu Ape-

lacyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2005 r., II AKa 244/04. 
19 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2019 r., II AKa 137/19.
20 W obowiązującym stanie prawnym byłaby to kradzież stypizowana w § 205 ust. 1 lit. d 

čTrZ bądź w § 212 ust. 2 lit. c slTrZ jako kradzież rzeczy, którą ma inna osoba na sobie lub przy 
sobie. 

21 Orzeczenie czeskiego Sądu Najwyższego, 1 To 121/71, przytoczone przez F. Novotnego, 
(w:) F. Novotný [a kolektiv], Trestní zákoník 2010. Stav k 1.4.2010. Komentář, judikatura, důvodo-
vá zpráva, Praha 2010, s. 307. 

22 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r., II AKa 99/13; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 października 2003 r., II AKa 292/03.

23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2002 r., III KKN 329/01.
24 Sąd Apelacyjny w Krakowie z dnia 12 sierpnia 1999 r., II AKa 59/99; Sąd Apelacyjny 

w Katowicach z dnia 30 stycznia 2003 r., II AKa 513/02. W postanowieniu Sądu Najwyższego 
z dnia 12 marca 2009 r., IV KK 35/09, uznano, że „ciągnięcie za torebkę w celu jej zaboru z taką 
siłą, iż skutkuje ona upadkiem pokrzywdzonej, a następnie, ciągnięcie leżącej pokrzywdzonej po 
betonowym chodniku, i dalej przez krawężnik, jest użyciem siły fizycznej wobec pokrzywdzonej”. 
Odmiennie uznano m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2001 r., 
II AKa 18/01, w sytuacji gdy sprawca zabrał pierścionek, odginając zaciśnięte palce pokrzywdzonej. 
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Pojęcie przemocy w prawie karnym czeskim i słowackim jest szersze niż 
w prawie polskim, obejmuje bowiem także doprowadzenie człowieka do stanu 
bezbronności. W Polsce doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomno-
ści lub bezbronności jest odrębną od przemocy formą oddziaływania na osobę 
wskazaną w art. 280 k.k. W rezultacie we wszystkich trzech porównywanych 
państwach jako rozbój kwalifikuje się doprowadzenie człowieka do stanu bez-
bronności, przy czym w Czechach i na Słowacji jest to zachowanie uznawane za 
przemoc, a w Polsce jest to odrębny od przemocy sposób działania sprawcy roz-
boju. W świetle prawa polskiego przypisanie sprawcy zachowania polegającego 
na doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności nastę-
puje dopiero wtedy, gdy nie doszło do zastosowania wobec osoby przemocy lub 
groźby jej użycia25. Oznacza to, że wywołanie stanu bezbronności czy nieprzy-
tomności nie może być efektem oddziaływania na ofiarę przemocą, taki sposób 
zostanie bowiem zakwalifikowany jako przemoc.

W świetle prawa czeskiego i słowackiego rzecz, którą sprawca chce zawład-
nąć, musi być dla niego rzeczą cudzą. Taki sam wymóg mamy w Polsce. Jeżeli 
sprawca przemocą lub groźbą bezpośredniej przemocy zmierza do zawładnięcia 
rzeczą własną (np. taką, którą wcześniej użyczył pokrzywdzonemu), to dopusz-
cza się nie rozboju, lecz przestępstwa zmuszenia do działania, zaniechania lub 
znoszenia (vydírání – § 175 čTrZ, vydieranie – § 189 slTrZ)26 także przestęp-
stwa przeciwko wolności, ale zagrożonego w typie podstawowym łagodniejszą 
karą pozbawienia wolności: od 6 miesięcy do lat 4 w Czechach, a na Słowacji 
od lat 2 do 6. Także w Polsce takie zachowanie nie byłoby kwalifikowane jako 
rozbój, tylko jako przestępstwo z art. 191 k.k.27. Ponadto w naszym kraju jako 
czyn z art. 191 k.k. zostanie zakwalifikowane także zachowanie polegające na 
stosowaniu przemocy w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności28. W Polsce do 
zakwalifikowania czynu jako rozboju z art. 280 k.k. wymagane jest bowiem, aby 
sprawca działał w celu przywłaszczenia. Takiego celu nie można przypisać oso-
bie, która zabiera cudzą rzecz niejako pod zastaw, aby wymusić na innej osobie 
zwrot długu29. Ponadto przyjmuje się, że gdy osoba działa w celu zabezpieczenia 
lub zaspokojenia swoich roszczeń, to nie może się wzbogacić cudzym kosztem30.

W Czechach i na Słowacji przez zawładnięcie rzeczą rozumie się uzyska-
nie możliwości swobodnego postępowania z rzeczą z wyłączeniem tego, kto ją 
dotychczas miał w swej mocy. Nie jest istotne, czy sprawca chciał sobie rzecz 

25 Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1995 r., II KRN 120/95; wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1980 r., Rw 410/80.

26 D. Mašl’anyová, (w:) D. Mašl’anyová [a kolektiv], Trestné právo hmotné, Plzeň 2011, s. 232. 
27 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 marca 2011 r., II AKa 19/11.
28 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1980 r., II KR 375/80; wyrok Sądu Okręgowe-

go w Jeleniej Górze z dnia 29 listopada 2018 r., III KK 149/17.
29 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 1998 r., II AKa 120/98.
30 T. Oczkowski, (w:) R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, 

s. 1678.
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przywłaszczyć, czy oddać innej osobie, czy używać jej przejściowo, czy znisz-
czyć. Zawładnięcie rzeczą ma miejsce także wtedy, gdy osoba zagrożona pod 
wpływem groźby sama rzecz wyda31. Istotą groźby jako znamienia strony przed-
miotowej rozboju jest, że przemoc będzie użyta natychmiast, jeżeli poszkodo-
wany nie wyda rzeczy. Jeżeli przemoc miałaby być użyta w przyszłości, czyn nie 
byłby rozbojem, lecz przestępstwem z § 175 čTrZ lub § 189 slTrZ. Gdyby nato-
miast sprawca dokonał kradzieży (przywłaszczył sobie cudzą rzecz), a następnie 
użył przemocy lub groźby bezpośredniej przemocy, aby utrzymać się w posiada-
niu rzeczy, odpowiadałby za kradzież z § 205 ust. 1 lit. b č.TrZ lub z § 212 ust. 2 
lit. b slTrZ32. 

Podobnie jest w Polsce – aby czyn zakwalifikować jako rozbój, przemoc musi 
być stosowana przed zaborem albo w jego trakcie. Użycie przemocy po kradzieży 
stanowi przestępstwo z art. 281 k.k. Przy czym tak jak w Czechach i na Słowacji, 
kradzież rozbójnicza w Polsce nie jest czynem zabronionym przepołowionym. 
Także na gruncie polskiego kodeksu karnego przyjmuje się, że z rozbojem mamy 
do czynienia zarówno wtedy, gdy sprawca sam zabierze rzecz, jak i wtedy, gdy 
w wyniku groźby pokrzywdzony sam wyda mu tę rzecz33, jednakże zabór lub 
wydanie rzeczy musi nastąpić niezwłocznie, natychmiast34. Zmuszenie pokrzyw-
dzonego do rozporządzenia mieniem na przyszłość będzie stanowiło nie rozbój, 
a wymuszenie rozbójnicze z art. 282 k.k.35.

Najistotniejsze w czeskiej i słowackiej koncepcji odpowiedzialności za rozbój 
jest to, że rozbój jest dokonany już z samym użyciem przemocy lub groźby bez-
pośredniego użycia przemocy w zamiarze rozbójniczym; nie jest potrzebne, aby 
sprawca zawładnął rzeczą. Nawet jeżeli po użyciu przemocy sprawca dobrowolnie 

31 J. Jelínek, (w:) J. Jelínek [a kolektiv], Trestní právo hmotne. Obecná část. Zvláštní část, 
Praha 2013, s. 578–579. 

32 Wyjaśnić w tym miejscu trzeba, że kradzież jest przestępstwem przeciwko mieniu, otwie-
rającym rozdział V części szczególnej čTrZ Trestné činy proti majetku i rozdział czwarty części 
szczególnej slTrZ. Zasadniczo kradzież jest przestępstwem dopiero wtedy, gdy sprawca wyrządza 
szkodę nie nieznaczną (nikoliv nepatrnou) – co najmniej 10 000 koron czeskich (§ 205 ust. 1 lit. 
a čTrZ), bądź szkodę małą (malú škodu) – ponad 266 euro (§ 212 ust. 1 slTrZ), za co w obu kodek-
sach grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli szkoda była niższa, kradzież nie jest prze-
stępstwem, lecz wykroczeniem z § 8 ust. 1 lit. a pkt 1 czeskiej ustawy o niektórych wykroczeniach 
(Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích) bądź z § 50 słowackiej ustawy o wykroczeniach 
(Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch). Natomiast § 205 ust. 1 lit. b–e čTrZ i § 212 ust. 2 lit. a–f 
slTrZ przewidują odpowiedzialność za kilka typów kradzieży zagrożonych taką samą karą po-
zbawienia wolności do lat 2, ale już bez względu na wysokość szkody, wśród nich właśnie ten 
przypadek, kiedy sprawca po dokonaniu kradzieży przemocą lub groźbą bezpośredniego użycia 
przemocy stara się utrzymać w posiadaniu skradzionego przedmiotu.

33 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1973 r., I KR 371/72.
34 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1978 r., VI KRN 133/78; wyrok Sądu Naj-

wyższego z dnia 7 maja 1982 r., IV KR 72/82.
35 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1997 r., II KKN 298/96; postanowienie Sądu 

Najwyższego z dnia 16 listopada 2017 r., II KK 346/17.
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odstąpił od zrealizowania swego zamiaru zawładnięcia cudzą rzeczą, odpowie-
dzialność za rozbój nie zanika na podstawie § 21 ust. 3 č.TrZ bądź § 14 ust. 3 
slTrZ (w obu tych przepisach chodzi o dobrowolne odstąpienie od usiłowania), 
ponieważ przestępstwo już zostało dokonane36. Na tym tle komentatorzy w ślad 
za orzecznictwem, zaliczają przestępstwo rozboju do kategorii tzw. przestępstw 
przedwcześnie dokonanych (předčasně dokonanych trestných činů)37. 

Jakie problemy mogą się tu pojawić, pokazał Jiří Herczeg na przykładzie 
wziętym z orzecznictwa, nieco zapewne podkoloryzowanym, aby je uwypu-
klić. Otóż szeregowca odbywającego służbę wojskową rzuciła dziewczyna. 
Postanowił popełnić samobójstwo, co dokładnie opisał w liście pożegnalnym. 
Zaplanował, że dokona napadu na wartownika z bronią, odbierze mu broń i nią 
się zastrzeli. Tak też uczynił, w nocy podszedł z tyłu do wartownika i uderzył 
go w głowę stalową rurką, nie czyniąc mu większej krzywdy, a kiedy wartow-
nik odwrócił się do niego przodem i poprosił, aby go nie zabijał, szeregowiec 
odstąpił od zamiaru zabrania mu broni, po czym obaj poszli opić to wydarzenie 
w kantynie. Zdaniem autora szeregowiec popełnił rozbój w postaci dokonanej 
(§ 173 ust. 1 čTrZ), ponieważ nie jest istotne, czy sprawca zmierzał do trwałego 
dysponowania zawładniętą rzeczą, a pobudką, że chciał zawładnąć rzeczą tylko 
po to, aby się zastrzelić, nie można zastąpić zamiaru wymaganego dla wypeł-
nienia strony podmiotowej rozboju38. Zapewne ma rację, jeśli wziąć pod uwagę 
samo brzmienie przepisu i stabilne orzecznictwo czeskiego Sądu Najwyższego, 
że przemoc lub groźba mniejszej intensywności jedynie zmniejszają stopień spo-
łecznej szkodliwości rozboju. Nawet wyjątkowo mała intensywność przemocy 
lub groźby bezpośredniej przemocy nie jest powodem, dla którego czyn należa-
łoby ocenić jako kradzież, a nie rozbój39. W orzeczeniu oznaczonym sygnaturą 
8 Tdo 102/2004 czeski Sąd Najwyższy powiada, że przestępstwa kradzieży i roz-
boju nie są współzależne w tym sensie, aby kwalifikacja zależała od intensywno-
ści przemocy lub groźby bezpośredniej przemocy: nie jest tak, że przy mniejszej 
intensywności czyn jest kradzieżą, przy większej rozbojem; z użyciem przemocy 
zawsze jest rozbojem40. 

Niemniej jednak w literaturze wskazano na możliwość posłużenia się w sytu-
acjach skrajnie nadzwyczajnych zasadą subsydiarności represji karnej (§ 12 ust. 2 
čTrZ) i ukarania sprawcy np. za wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, 

36 J. Jelínek, (w:) J. Jelínek [a kolektiv], Trestní právo…, s. 579; D. Mašl’anyová, (w:) 
D. Mašl’anyová [a kolektiv], Trestné právo…, s. 232. Tak też wprost czeski Sąd Najwyższy (Nejvy-
šší soud – NS) w orzeczeniu oznaczonym sygnaturą 8 Tz 24/70 przytoczonym przez F. Novotnego, 
(w:) F. Novotný [a kolektiv], Trestní zákoník 2010…, s. 307. 

37 P. Šamal, (w:) P. Šámal [a kolektiv], Trestní zákoník II…, s. 1741; L. Tobiášová, (w:) E. Burda, 
J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [a kolektiv], Trestný zakon…, II, s. 362.

38 J. Herczeg, (w:) O. Novotný, R. Vokoun, P. Šámal [a kolektiv], Trestní právo…, s. 97. 
39 Wyrok czeskiego Sądu Najwyższego oznaczony sygnaturą 7 Tz 13/67, przytoczony przez 

F. Novotnego, (w:) F. Novotný [a kolektiv], Trestní zákoník 2010…, s. 305. 
40 Za F. Novotnym, (w:) F. Novotný [a kolektiv], Trestní zákoník 2010…, s. 310. 
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a jeśli tego nie da się uczynić, to można sięgnąć do instytucji nadzwyczajnego 
złagodzenia kary pozbawienia wolności w myśl § 58 čTrZ41. 

W prawie słowackim niemożliwe jest zastosowanie korekty materialnej z § 10 
ust. 2 slTrZ, ponieważ jest ona ograniczona do występków, a rozbój jest zawsze 
zbrodnią42. 

W Polsce dokonanie rozboju następuje dopiero w momencie zaboru rzeczy, 
tj. pozbawienia pokrzywdzonego władztwa nad rzeczą i objęcia tej rzeczy we 
władanie przez sprawcę43. Dlatego samo zachowanie wskazane w prawie cze-
skim i słowackim jako dokonanie rozboju, tj. zastosowanie przemocy w celu 
zawładnięcia rzeczą, w Polsce zostanie zakwalifikowane jedynie jako usiłowa-
nie rozboju. 

Podobnie jak u naszych południowych sąsiadów, także w Polsce obecnie nie 
ma znaczenia dla kwalifikacji czynu jako rozboju intensywność zastosowanej 
przemocy, musi ona co najmniej polegać na naruszeniu nietykalności cielesnej44. 
Również w przypadku groźby nie wymaga się, aby wywoływała ona u pokrzyw-
dzonego szczególny stan zagrożenia45. W orzecznictwie przyjmuje się, że musi 
ona jednak wywoływać uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona46. 

Rozwiązując na gruncie prawa polskiego podany wyżej kazus J. Herczega 
o porzuconym przez dziewczynę szeregowcu planującym samobójstwo, widzimy 
ogromną różnicę między prawem polskim a czeskim i słowackim. Art. 280 k.k. 
wymaga, aby zabór mienia nastąpił w celu przywłaszczenia, co wynika z użytego 
w tym przepisie znamienia „kradnie”. Zamiar przywłaszczenia rozumiany jest 
jako wola trwałego włączenia cudzej rzeczy do własnego majątku47, rozporządza-
nia tą rzeczą jak własną (animus rem sibi habendi)48. Szeregowiec z kazusu chciał 
dokonać zaboru broni tylko w celu krótkotrwałego użycia jej w postaci oddania 
samobójczego strzału. Trudno zatem przypisać mu zamiar przywłaszczenia. Jego 
zachowanie na gruncie polskiego prawa powinno zostać zatem zakwalifikowane 
jako usiłowanie przestępstwa z art. 358 § 2 k.k., tj. jako przestępstwo indywi-
dualne (może je popełnić tylko żołnierz) samowolnego zabrania broni, amuni-
cji, materiału wybuchowego lub innego środka walki przez żołnierza, zagrożone 

41 P. Šámal, (w:) P. Šámal [a kolektiv], Trestní zákoník II…, s. 1730.
42 H. Stiffel, (w:) O. Samaš, H. Stiffel, P. Toman, Trestný zákon. Stručný komentár, Bratislava 

2006, s. 382. 
43 L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.) Kodeks…, s. 577; P. Kardas, M. Dąbrow-

ska-Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…, s. 107; M. Gałązka, (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), 
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1277.

44 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017 r., III KK 222/16.
45 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r., II AKa 

248/18.
46 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2015 r., II AKa 43/15; wy-

rok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2012 r., II AKa 23/12.
47 P. Kardas, M. Dąbrowska-Kardas, (w:) A. Zoll (red.) Kodeks…, s. 56–57.
48 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2004 r., V KK 316/03.
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karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Ponieważ niedoszły samobójca 
uderzył strażnika w głowę, ale nie doszło do uszkodzenia ciała, porzuconemu 
przez dziewczynę żołnierzowi można przypisać także przestępstwo narusze-
nia nietykalności cielesnej z art. 217 k.k. w formie dokonania, które ścigane jest 
z oskarżenia prywatnego. Jednakże na etapie usiłowania (próby zabrania rzeczy) 
doszło do dobrowolnego odstąpienia od dokonania w rozumieniu art. 15 § 1 k.k. 
W związku z powyższym żołnierz nie podlegałby karze za usiłowanie przestęp-
stwa z art. 358 § 2 k.k. Możliwa byłaby tylko odpowiedzialność za przestępstwo 
z art. 217 k.k., gdyż zostało ono już dokonane.

Przy czym należy zauważyć, że sytuacja tego żołnierza nie zmieniłaby się 
znacząco, nawet gdybyśmy przypisali mu stosowanie przemocy w postaci ude-
rzenia wartownika w głowę w celu przywłaszczenia. W takim bowiem przy-
padku mielibyśmy do czynienia jedynie z usiłowaniem rozboju, bowiem nie 
doszło do zawładnięcia rzeczą, ale z uwagi na realizację warunków czynnego 
żalu (art. 15 § 1 k.k.) nie podlegałby on za to karze. Również w takim przy-
padku możliwa byłaby odpowiedzialność jedynie za dokonanie przestępstwa 
z art. 217 k.k. 

KWALIFIKOWANE TYPY ROZBOJU W PRAWIE SŁOWACKIM 
I CZESKIM W ODNIESIENIU DO PRAWA POLSKIEGO

Przepisy § 173 ust. 2–4 čTrZ oraz § 188 ust. 2–4 slTrZ przewidują całą gamę 
następstw i okoliczności kwalifikujących przestępstwo rozboju. Można je ująć 
jako kwalifikacje drugiego (§ 173 ust. 2 čTrZ, § 188 ust. 2 slTrZ), trzeciego (§ 173 
ust. 3 čTrZ, § 188 ust. 3 slTrZ) i czwartego (§ 173 ust. 4 čTrZ, § 188 ust. 4 slTrZ) 
stopnia i podzielić na odnoszące się do: 

– następstw dla życia i zdrowia ludzi (§ 173 ust. 2 lit. b i ust. 4 čTrZ oraz § 188 
ust. 2 lit. a, ust. 3 lit. a i ust. 4 lit. b slTrZ); 

– wysokości wyrządzonej szkody (§ 173 ust. 2 lit. c i ust. 3 čTrZ oraz § 188 
ust. 2 lit. b, ust. 3 lit. b i ust. 4 lit. a slTrZ); 

– działania w zorganizowanej grupie (§ 173 ust. 2 lit. a čTrZ oraz § 188 ust. 2 
lit. c w zw. z § 138 ust. 1 lit. i slTrZ oraz § 188 ust. 4 lit. c slTrZ); 

– działania z bronią (§ 188 ust. 2 lit. c w zw. z § 138 lit. a slTrZ); 
– osoby pokrzywdzonej (§ 188 ust. 2 lit. d slTrZ); 
– motywu sprawcy (§ 188 ust. 2 lit. e slTrZ); 
– powiązania z terroryzmem (§ 173 ust. 2 lit. d čTrZ, a po części także § 188 

ust. 2 lit. d w zw. z § 140 lit. d slTrZ).
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TYPY KWALIFIKOWANE Z UWAGI NA NASTĘPSTWA 
DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI

Jeśli chodzi o następstwa dla życia i zdrowia ludzi, to ustawodawca czeski 
ujmuje je jako materialne zmiany w rzeczywistości: spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu [§ 173 ust. 2 lit. b čTrZ; to pojęcie zostało wyjaśnione 
w § 122 ust. 2 čTrZ w ten sposób, że przez ciężki uszczerbek na zdrowiu rozumie 
się tylko poważne zaburzenie zdrowia (vážná porucha zdraví) lub inne poważne 
zachorowanie ( jiné vážné onemocnění), po czym nastąpiło taksatywne wyli-
czenie: okaleczenie, utrata lub istotne obniżenie zdolności do pracy, porażenie 
kończyny, utrata lub istotne osłabienie funkcji narządu zmysłów, oszpecenie, 
wywołanie poronienia lub śmierci płodu, męczące cierpienia, długotrwałe zabu-
rzenie zdrowia] lub śmierć (§ 173 ust. 4 čTrZ). Ustawodawca słowacki ujmuje je 
natomiast jako zmianę sytuacyjną (§ 188 ust. 2 lit. a slTrZ – bezpośrednie zagro-
żenie życia lub zdrowia większej liczby osób; z § 143 slTrZ wiemy, że chodzi 
o co najmniej 3 osoby) lub materialną (ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć 
– § 188 ust. 3 lit. a slTrZ, oraz śmierć co najmniej 3 osób – § 188 ust. 4 lit. b slTrZ; 
słowacka definicja ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z § 123 slTrZ nie różni się 
co do istoty od czeskiej). Ciężki uszczerbek na zdrowiu może być objęty umyśl-
nością lub nieumyślnością, natomiast śmierć już tylko nieumyślnością, ponieważ 
umyślne spowodowanie śmierci w zamiarze zawładnięcia rzeczą jest zabójstwem 
z § 140 čTrZ albo zabójstwem z premedytacją z § 144 slTrZ lub zabójstwem 
z § 145 slTrZ we wszystkich wariantach bez zbiegu z rozbojem, który to zbieg 
orzecznictwo i doktryna wykluczają49. 

TYPY KWALIFIKOWANE Z UWAGI NA WYSOKOŚĆ 
WYRZĄDZONEJ SZKODY

Znamiona kwalifikujące, odnoszące się do szkody, są w pełni skwantyfiko-
wane. Obecnie50 gradacja szkód według § 138 ust. 1 čTrZ przedstawia się tak: 

– nie nieznaczna (nikoli nepatrná) – co najmniej 10 000 koron czeskich; 
– niemała (nikoli malá) – co najmniej 50 000 koron czeskich; 

49 P. Šámal, (w:) P. Šámal [a kolektiv], Trestní zákoník II…, s. 1733; L. Tobiášová, (w:) E. Burda, 
J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [a kolektiv], Trestný zakon…, II, s. 365. 

50 Opisany wyżej stan prawny odnośnie do gradacji szkód podaliśmy w brzmieniu obowiązu-
jącym od 1 października 2020 r. Wtedy weszła w życie nowelizacja čTrZ (ustawa z dnia 22 lipca 
2020 r., Zákon č. 333/2020 Sb.), która w każdym przypadku dwukrotnie podwyższyła granice 
wysokości szkody. Wcześniej np. szkoda niemała wynosiła co najmniej 25 000 koron, a szkoda 
znaczna – co najmniej 500 000 koron. 
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– większa (větší) – co najmniej 100 000 koron czeskich; 
– znaczna (značná) – co najmniej 1 000 000 koron czeskich;
– wielkiego rozmiaru (velkého rozsahu) – co najmniej 10 000 000 koron cze-

skich51. 
Gradacja szkód według § 125 ust. 1 slTrZ przestawia się tak: 
– mała (malá) – ponad 266 euro, tj. co najmniej 266 euro i 1 cent; 
– większa (väčšia) – co najmniej 2660 euro; 
– znaczna (značná) – co najmniej 26 600 euro;
– wielkiego rozmiaru (velkého rozsahu) – co najmniej 133 000 euro. 
Rozbój kwalifikowany z § 173 ust. 1 lit. c čTrZ wiąże się więc z wyrządze-

niem szkody w wysokości co najmniej 1 000 000 koron, a z § 173 ust. 3 čTrZ – 
co najmniej 10 000 000 koron; rozbój kwalifikowany z § 188 ust. 2 lit. b slTrZ 
wiąże się z wyrządzeniem szkody w wysokości co najmniej 2660 euro, z § 188 
ust. 3 lit. b slTrZ – co najmniej 26 600 euro, z § 188 ust. 4 lit. a slTrZ – co naj-
mniej 133 000 euro. 

Jeżeli sprawca rzecz, którą zawładnął, przywłaszcza sobie, to ocena jest pro-
sta: szkodę wyraża wartość rzeczy. Ocena jest bardziej złożona, jeżeli zamiarem 
sprawcy było jedynie krótkotrwałe korzystanie z rzeczy, np. z pojazdu mecha-
nicznego. Wartość tego pojazdu nie jest wyznacznikiem szkody, ale jeżeli sprawca 
doprowadzi np. do wypadku drogowego, to szkoda powstała w wyniku wypadku 
wyznacza szkodę także w rozumieniu przepisów o rozboju kwalifikowanym52. 

Wysokość szkody ma istotne znaczenie przy ocenie usiłowania rozboju. Jeśli 
zważyć, że rozbój jest przestępstwem dokonanym z chwilą użycia przemocy lub 
groźby bezpośredniej przemocy, to pole usiłowania okazuje się dość wąskie. 
W piśmiennictwie jako przykład usiłowania rozboju podaje się groźbę bezpośred-
niego zastosowania przemocy skierowaną do pokrzywdzonego, który śpi i się nie 
obudził, wobec czego groźba do niego nie dotarła53. Znacznie bardziej złożona 
jest ocena, kiedy sprawca w zamiarze wyrządzenia znacznej szkody dokonuje 
rozboju, ale szkoda okazuje się mniejsza. Jiří Jelínek ilustruje to przykładem uda-
nego napadu na sprzedawcę, który odnosił utarg do banku, przy czym sprawca 
był przekonany, że w torbie musi znajdować się co najmniej pół miliona koron, 
a w rzeczywistości było w niej tylko 400 000 koron. Zdaniem autora sprawca 
odpowiada za usiłowanie przestępstwa z § 173 ust. 2 lit. c čTrZ54. Podobny 
pogląd prezentuje Jiří Herczeg, dodając, że ponieważ chodzi o jeden czyn, przeto 

51 Średni kurs korony w sierpniu 2021 r. wynosił 0,18 złotego.
52 L. Tobiášová, (w:) E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [a kolektiv], Trestný zakon…, 

II, s. 361. 
53 J. Jelinek, (w:) J. Jelínek [a kolektiv], Trestní právo…, s. 580. 
54 Ibidem, s. 579. Autor ten wskazany wyżej przykład podaje według stanu prawnego obowią-

zującego przed nowelizacją dokonaną ustawą Zákon č. 333/2020 Sb., która dwukrotnie podniosła 
granice wysokości szkody w gradacji wskazanej w § 138 ust. 1 čTrZ. W obecnym stanie prawnym 
należy przyjąć, że sprawca był przekonany, że w torbie znajduje się 1 000 000 koron, a w rzeczy-
wistości było tylko 800 000 koron. 
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prawidłową kwalifikacją prawną jest § 173 ust. 1, 2 lit. c čTrZ, a przestępstwo jest 
po części dokonane, po części usiłowane55. 

TYPY KWALIFIKOWANE Z UWAGI NA DZIAŁANIE 
W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE

Kolejnym znamieniem kwalifikującym jest działanie w grupie, przy czym 
§ 173 ust. 2 lit. a čTrZ posługuje się zwrotem, że sprawca działa jako člen orga-
nizované skupiny, § 188 ust. 2 lit. e slTrZ posługuje się znamieniem kwalifiku-
jącym poważniejszego sposobu działania (odrębnie wyjaśnionym w § 138 ust. 1 
slTrZ), co nakazuje uznać, że jest nim popełnienie przestępstwa organizovanou 
skupinou (§ 138 ust. 1 lit. i slTrZ), natomiast § 188 ust. 4 lit. c slTrZ posługuje 
się zwrotem, że sprawca działa ako člen nebezpečného zoskupenia. W tym zróż-
nicowaniu znajduje wyraz odmienne podejście obu ustawodawców do kwalifi-
kacji działania w grupie. Kodeks czeski nie zawiera definicji zorganizowanej 
grupy, jedynie § 42 lit. o čTrZ nakazuje jako okoliczność obciążającą traktować 
to, że sprawca działa jako organizator (jedna z form uczestnictwa w przestęp-
stwie polegająca na wymyśleniu przestępstwa lub kierowaniu nim – § 24 ust. 1 
lit. a čTrZ), člen organizované skupiny lub člen spolčení. Tych dwóch pojęć 
kodeks nie definiuje, pozostawiając to nauce i orzecznictwu. František Pury, 
powołując się na dwa orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłe w okresie obowią-
zywania TrZ 1961, wywodzi, że zorganizowaną grupą jest związek co najmniej 
3 karnie odpowiedzialnych osób, w którym przeprowadzono określony podział 
zadań między nimi, w konsekwencji czego jego działanie wyznacza planowość 
i skoordynowanie, co zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego popełnienia 
przestępstwa, a tym samym jego szkodliwość i wagę; zorganizowana grupa nie 
musi mieć charakteru trwałego. W odróżnieniu od zorganizowanej grupy spo-
lčení to wyraźne lub milczące porozumienie dwóch lub więcej osób o popełnie-
niu pojedynczego przestępstwa56. Trzeba zauważyć, że działanie w grupie jest 
okolicznością kwalifikującą rozbój w myśl § 173 ust. 2 lit. a čTrZ tylko wtedy, 
gdy jest to grupa zorganizowana, podczas gdy działanie w spolčení jest jedynie 
okolicznością obciążającą przy wymiarze kary za rozbój w typie podstawowym. 
Oczywiste jest, że jeżeli działanie w zorganizowanej grupie jest okolicznością 
kwalifikującą, jak to jest przy rozboju, to już nie może być ponownie brane pod 
uwagę jako okoliczność obciążająca przy wymiarze kary. 

55 J. Herczeg, (w:) O. Novotný, R. Vokoun, P. Šámal [a kolektiv], Trestní právo…, s. 96.
56 F. Púry, (w:) P. Šámal [a kolektiv], Trestní zákoník I. Obecná část. Komentář, Praha 2012, 

s. 568–569.
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Inaczej podszedł do tego ustawodawca słowacki, który w § 129 slTrZ zdefi-
niował na potrzeby stosowania kodeksu trzy pojęcia: 

– zorganizowanej grupy (organizovaná skupina) jako związku (spolčenie) co 
najmniej 3 osób w celu popełnienia przestępstwa, z określonym podziałem zadań 
między poszczególnych członków grupy, której działania w konsekwencji odzna-
czają się planowością i skoordynowaniem, co zwiększa prawdopodobieństwo 
skutecznego popełnienia przestępstwa (§ 129 ust. 2 slTrZ); jak łatwo zauważyć, 
ustawodawca słowacki niemal dosłownie przejął koncepcję orzecznictwa i pod-
niósł ją do rangi normy prawnej, 

– zbrodniczej grupy (zločinecká skupina) jako posiadającą wewnętrzną 
strukturę grupę co najmniej 3 osób, która istnieje przez określony czas i działa 
skoordynowanie w celu popełnienia jednej lub więcej zbrodni (a także najpo-
ważniejszych przestępstw korupcyjnych) w zamiarze bezpośredniego lub pośred-
niego pozyskania korzyści finansowych lub innych (§ 129 ust. 4 slTrZ),

– terrorystycznej grupy (teroristická skupina) jako posiadającą wewnętrzną 
strukturę grupę co najmniej 3 osób, która istnieje przez określony czas w celu 
popełniania przestępstw terrorystycznych (§ 129 ust. 5 slTrZ). 

Grupy zbrodnicze i terrorystyczne ustawodawca słowacki ujął pod wspólnym 
pojęciem niebezpiecznego zgrupowania (nebezpečné zoskupenie) w § 141 slTrZ. 
Grupa zbrodnicza i terrorystyczna muszą mieć charakter trwały (choćby na okre-
ślony czas) i posiadać wewnętrzną strukturę, czego ustawodawca nie wymaga od 
grupy zorganizowanej. Z tej różnicy wynikają istotne konsekwencje w odniesie-
niu do rozboju. Sam § 188 slTrZ nie wskazuje wprost na grupę zorganizowaną, ale 
w ust. 2 lit. c uznaje za okoliczność kwalifikującą popełnienie rozboju poważniej-
szym sposobem działania (závažnejším spôsobom konania), a to zbiorcze pojęcie 
zostało zdefiniowane w § 138 lit. a–j slTrZ. W tym przepisie pod lit. i znajduje się 
popełnienie przestępstwa (jakiegokolwiek) przez zorganizowaną grupę (organi-
zovanou skupinou). Popełnienie rozboju w zorganizowanej grupie jest więc prze-
stępstwem kwalifikowanym z § 188 ust. 2 lit. c slTrZ, zagrożonym pozbawieniem 
wolności od lat 7 do 12. Jeżeli jednak grupa ma charakter zbrodniczy lub terro-
rystyczny, to mamy do czynienie z nebezpečnym zoskupeniem i kwalifikowanym 
typem rozboju z § 188 ust. 4 lit. c slTrZ zagrożonym niepomiernie surowszą karą 
pozbawienia wolności od lat 15 do 25 lub dożywotnim pozbawieniem wolności. 

TYP KWALIFIKOWANY Z UWAGI NA DZIAŁANIE Z BRONIĄ

Jak już wskazaliśmy, za rozbój kwalifikowany z § 188 ust. 2 lit. c slTrZ odpo-
wiada ten, kto popełnia przestępstwo poważniejszym sposobem działania. Tylko 
niektóre z okoliczności wymienionych w § 138 slTrZ mogą odnosić się do roz-
boju. Na pewno nie ma zastosowania lit. d (przemoc lub groźba bezpośredniej 
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przemocy), bo to już jest znamieniem rozboju w typie podstawowym. Obok zor-
ganizowanej grupy (§ 138 lit. i slTrZ), o czym już była mowa, wchodzi w rachubę 
działanie z bronią (§ 138 lit. a slTrZ), odrębnie zdefiniowane w § 122 ust. 3 slTrZ, 
według którego przestępstwo jest popełnione z bronią, jeżeli sprawca sam lub 
z jego świadomością któryś ze współsprawców użyje broni do ataku skierowa-
nego na przełamanie lub uniemożliwienie oporu albo ma ją do takiego celu przy 
sobie; przez broń rozumie się, jeżeli z konkretnego przepisu nie wynika co innego, 
każdą rzecz, którą można uczynić atak na ciało efektywniejszym (dôrazniejšim). 
Przestępstwo jest popełnione z bronią także wtedy, kiedy sprawca użyje podo-
bizny broni albo ma ją przy sobie z zamiarem, aby była postrzegana jako praw-
dziwa. Jest to definicja niezwykle szeroka i tak też pojęcie działania z bronią jest 
komentowane. Eduard Burda wywodzi, że bronią w tym znaczeniu może być 
każdy materialny przedmiot (np. kamień, pałka, lasso, strzykawka z igłą), żywa 
roślina (np. sadzonka drzewa), zwierzę (np. wyćwiczony pies, ale także np. jado-
wity wąż), energia, siła przyrody, którą człowiek włada, a poza tym, co oczywi-
ste, broń w znaczeniu technicznym57. Nie jest konieczne, aby sprawca użył broni, 
wystarczy, że ma ją przy sobie i gotów jest jej w razie potrzeby użyć. Przestęp-
stwo jest popełnione z bronią także wtedy, gdy sprawca użyje podobizny broni 
lub broni niezdatnej do użytku, albo ma ją przy sobie z zamiarem, aby w razie 
potrzeby była traktowana tak jak prawdziwa58. 

TYP KWALIFIKOWANY Z UWAGI NA OSOBĘ 
POKRZYWDZONEGO

Za kwalifikowany rozbój z § 188 ust. 2 lit. d slTrZ odpowiada, kto popeł-
nia przestępstwo na osobie chronionej (na chránenej osobe). Wyliczenie osób 
chronionych (na potrzeby stosowania wszystkich przepisów kodeksu) zawiera 
§ 139 ust. 1 slTrZ, nakazując przez takie osoby rozumieć: dziecko (z § 127 ust. 1 
slTrZ wiemy, że chodzi o osobę, która nie ukończyła 18 lat, chyba że zawarciem 
małżeństwa uzyskała pełnoletniość wcześniej), kobietę ciężarną, osobę bliską, 
osobę pozostającą pod opieką, osobę w podeszłym wieku (z § 127 ust. 3 slTrZ 
wiemy, że chodzi o osobę, która ukończyła 60 lat), osobę korzystającą z ochrony 
według prawa międzynarodowego, osobę chorą, funkcjonariusza publicznego lub 
osobę, która wykonuje swoje obowiązki nałożone na podstawie ustawy, świadka, 
biegłego lub tłumacza, pracownika ochrony zdrowia podejmującego działa-
nia w przypadku konieczności ochrony życia lub zdrowia. Przepis § 139 ust. 2 

57 E. Burda, (w:) E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [a kolektiv], Trestný zakon. 
Všeobecná čast’. Komentár – I. diel, Praha 2010, s. 704.

58 Ibidem, s. 708–709. 
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wszakże zastrzega, że ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli przestępstwo nie było 
popełnione w związku z zawodem, stanem lub wiekiem osoby chronionej. Tę 
dość zagmatwaną myśl ustawodawcy Eduard Burda, kwestionujący zasadność 
takiego rozwiązania, ilustruje następującym zestawieniem: jeżeli sprawca poszu-
kuje osoby w podeszłym wieku, licząc na to, że nie potrafi ona się bronić, to odpo-
wiada za rozbój kwalifikowany z § 188 ust. 2 lit. d slTrZ, ale jeżeli sprawca czyha 
w parku z zamiarem dokonania rozboju na pierwszej osobie, która wyłoni się 
z ciemności, choćby nawet miał to być Bruce Lee, ale tą osobą okazała się 60-let-
nia kobieta, to odpowiada za rozbój w typie podstawowym z § 188 ust. 1 slTrZ, 
jeśli uczyniłby to samo, gdyby tą osobą był silny, wysportowany młodzieniec59. 

TYP KWALIFIKOWANY Z UWAGI NA MOTYW SPRAWCY

Za kwalifikowany rozbój z § 188 ust. 2 lit. e slTrZ odpowiada, kto popełnia 
przestępstwo ze szczególnego motywu (z osobitného motivu). Wyliczenie takich 
motywów (także na potrzeby stosowania wszystkich przepisów kodeksu) zawiera 
§ 140 slTrZ, zaliczając do nich popełnienie przestępstwa: na zlecenie, z zemsty, 
w zamiarze ukrycia lub ułatwienia innego przestępstwa, w zamiarze popełnienia 
któregoś z przestępstw terroryzmu, z nienawiści narodowościowej, etnicznej lub 
innej, z motywem seksualnym. Eduard Burda powiada, że motywem rozboju jest 
zawsze chęć zawładnięcia cudzą rzeczą, ale jeżeli sprawca dokonuje rozboju aku-
rat na osobie Żyda, bo nienawidzi Żydów, to możliwa jest kwalifikacja z § 188 
ust. 2 lit. e slTrZ60. 

Wielce specyficzną okoliczność kwalifikującą rozbój zawiera § 173 ust. 2 
lit. d čTrZ. Treść tego przepisu zmieniła się w porównaniu z brzmieniem pierwot-
nym, według którego odpowiadał, kto popełnił rozbój w zamiarze umożliwie-
nia lub ułatwienia popełnienia przestępstwa zdrady ojczyzny (§ 309), zamachu 
terrorystycznego (§ 311) lub terroru (§ 312). W uzasadnieniu projektu kodeksu 
(důvodová zpráva) wskazano, że w zespole ustawowych znamion rozboju roz-
szerzono okoliczności kwalifikujące, a to przede wszystkim w nawiązaniu do 
popełniania przestępstw zdrady ojczyzny, zamachu terrorystycznego lub terroru, 
kiedy sprawcy planujący takie przestępstwo bardzo często pozyskują rozbojem 
broń, materiały wybuchowe, ale i pieniądze lub inne przedmioty, które następnie 
mają służyć lub służą popełnieniu takiej szczególnie poważnej zbrodni61. Podczas 

59 E. Burda, (w:) E. Burda, J. Čentéš, J. Kolesár, J. Záhora [a kolektiv], Trestný zakon…, 
I, s. 1059. 

60 Ibidem, s. 1061. 
61 Z důvodove zprávy; za F. Novotnym, (w:) F. Novotný [a kolektiv], Trestní zákoník 2010…, 

s. 305. 
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jednej z nowelizacji skreślono zdradę ojczyzny, pozostawiając w § 173 ust. 2 lit. d 
čTrZ przestępstwa terroru (§ 312) oraz dodając finansowanie terroryzmu (§ 312d) 
i grożenia terrorem (§ 312f). 

W kodeksie słowackim nie ma dosłownego odpowiednika takiego przepisu, 
aczkolwiek jeśli zważyć, że § 188 ust. 2 lit. e slTrZ przewiduje typ kwalifikowany 
rozboju przez działanie ze szczególnego motywu, a w definicji szczególnego 
motywu znajduje się m.in. popełnienie przestępstwa w zamiarze popełnienia 
któregoś z przestępstw terrorystycznych (§ 140 lit. d slTrZ), można dopatrzyć się 
podobieństwa do § 173 ust. 2 lit. d čTrZ. 

TYP KWALIFIKOWANY ROZBOJU W POLSKIM PRAWIE

W Polsce mamy typ kwalifikowany rozboju tylko jednego stopnia, został on 
zawarty w art. 280 § 2 k.k. i wyodrębniony przy użyciu kryterium stosowania 
przez sprawcę określonych środków lub sposobów ataku na pokrzywdzonego: 
posłużenia się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przed-
miotem lub środkiem obezwładniającym, działania w inny sposób bezpośrednio 
zagrażający życiu lub działania wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką 
bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem. 

W odróżnieniu od regulacji czeskiej i słowackiej wysokość wyrządzonej 
szkody nie wpływa na kwalifikację karną. Polskie prawo nie przewiduje także 
typu kwalifikowanego rozboju z uwagi na działanie w zorganizowanej grupie 
przestępczej lub w związku z terroryzmem. Jednakże do rozboju, tak samo jak 
i do innych przestępstw, będzie miało zastosowanie obostrzenie kary przewi-
dziane w części ogólnej kodeksu karnego w art. 65 k.k., który nakazuje stoso-
wać wymiar kary przewidziany dla multirecydywistów również wobec osób, 
które z popełnienia przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu, popeł-
niły przestępstwo, działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 
celu popełnienie przestępstwa lub popełniły przestępstwo o charakterze terrory-
stycznym. Zatem sprawcy rozboju typu podstawowego (art. 280 § 1 k.k.), który 
przestępstwo to popełni, działając w grupie przestępczej albo jako przestęp-
stwo terrorystyczne w rozumieniu art. 115 § 20 k.k., będzie groziła kara od 2 lat 
i 1 miesiąca do 18 lat62 pozbawienia wolności. Natomiast za rozbój typu kwalifi-
kowanego popełniony w takich warunkach grozi kara pozbawienia wolności od 3 
lat i 1 miesiąca do 15 lat. Brak podwyższenia górnej granicy związany jest z tym, 
że art. 280 § 2 k.k. jest zbrodnią (zob. art. 64 § 3 k.k.). Zatem w Polsce osobie, 
która popełnia rozbój typu kwalifikowanego w warunkach wskazanych w art. 64 

62 Górna granica wskazana w art. 280 § 1 k.k. to 12 lat, zatem górna granica zwiększona 
o połowę, czyli 6 lat, daje lat 18. 



310 WOJCIECH RADECKI, ANNA ZIENTARA

lub 65 k.k., grozi kara maksymalna mniejsza niż w przypadku, gdy w takich 
okolicznościach dokona się rozboju typu podstawowego. Jest to niewątpliwie 
rozwiązanie nielogiczne, będące skutkiem dokonanej kilka lat temu nowelizacji 
kodeksu karnego63, w wyniku której wprowadzono przy obostrzeniu możliwość 
wymierzania kary pozbawienia wolności do lat 20, zamiast pierwotnie wskazanej 
granicy 15 lat, a pozostawiono wyłączenie możliwości stosowania obostrzenia 
wobec sprawców zbrodni. 

Podobnie jak w slTrZ, także w polskim kodeksie karnym stosowanie broni 
stanowi typ kwalifikowany rozboju. Jednakże w odróżnieniu od rozwiązań sło-
wackich w polskim przepisie mowa jest nie o jakiejkolwiek broni, ale o broni 
palnej, nożu lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiocie. Polskie ujęcie jest 
zatem węższe, bowiem surowszą odpowiedzialność będzie powodowało posłuże-
nie się tylko niektórymi przedmiotami, które czynią atak skuteczniejszym. Sąd 
Najwyższy w uchwale 7 sędziów64 wskazał, że jako broń palną na gruncie art. 280 
§ 2 k.k. rozumie się również broń gazową. Ponadto do zakwalifikowania czynu 
z tego przepisu nie wymaga się, aby broń była nabita65, ale musi być prawdziwa 
(nie może być to atrapa, straszak)66 i sprawna na tyle, aby można było oddać z niej 
strzał67. Tymczasem, jak już wyżej wskazaliśmy, na Słowacji typ kwalifikowany 
rozboju przypisuje się również osobie działającej z imitacją broni. 

W Polsce pojęcie „inny podobnie niebezpieczny przedmiot” rozumiane jest 
jako posiadanie przez to narzędzie właściwości sprawiających, że jego normalne 
wykorzystanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka68, powoduje realne zagro-
żenie w stopniu odpowiadającym użyciu broni palnej lub noża69. Muszą być to 
zatem takie przedmioty, które są niebezpieczne z uwagi na ich konstrukcję lub 
właściwości, a nie sposób użycia70. Jak wyżej zaznaczyliśmy, w doktrynie sło-
wackiej wskazuje się jako przykłady broni w rozumieniu § 188 ust. 2 lit. c w zw. 
z § 138 lit. a slTrZ pałkę czy lasso. Natomiast w polskiej judykaturze przyjmuje 
się, że pałka teleskopowa nie jest niebezpiecznym narzędziem w rozumieniu 

63 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396), która weszła w życie 1 lipca 2015 r.

64 Uchwała z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 39/03.
65 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2002 r., II KKN 373/00; wyrok Sądu Apela-

cyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2001 r., II AKa 338/01. Odmienny pogląd wyraził 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 1975 r., III KR 235/74.

66 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2001 r., II AKz 515/01.
67 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2016 r., II AKa 422/15.
68 Np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2019 r., II AKa 79/19.
69 Np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2003 r., I KZP 13/03; wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2012 r., II AKa 274/12; wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 24 października 2013 r., II AKa 238/13; wyrok Sądu Apelacyjnego w Po-
znaniu z dnia 6 września 2005 r., II AKa 170/05; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 
30 marca 1999 r., II AKa 65/99.

70 Np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2006 r., II AKa 244/06, i z dnia 
18 lipca 2001 r., II AKa 157/02. 
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art. 280 § 2 k.k.71, podobnie jak policyjna pałka typu tomfa72. W przypadku drew-
nianych pałek polskie sądy dokonują ich indywidualnej oceny – czy była lekka, 
miała metalowe elementy, ostre zakończenie73.

Do niebezpiecznych przedmiotów na gruncie art. 280 § 2 k.k. zaliczono nogę 
od stołu wykonaną z twardego, litego drewna o kształcie stożka i zakończoną 
wkręconym stalowym elementem74, deskę z wbitym 5-centymetrowym gwoź-
dziem, ostrym końcem wystającym z deski75, kije bejsbolowe76 i ich imitacje77. 
Ale za taki nie uznano drewnianej pałki o połowę mniejszej od kija bejsbolowego 
i znacznie od niego lżejszej78. W doktrynie przyjęto, że niebezpiecznym narzę-
dziem w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. nie jest sznur79, a w orzecznictwie uznano, 
że cechy tej nie posiada linka z tworzywa sztucznego80. Jednakże duszenie ofiary 
sznurkiem, paskiem itp. będzie stanowiło typ kwalifikowany rozboju z uwagi na 
działanie sprawcy „w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu”81. 

W odróżnieniu od uregulowań słowackich, w prawie czeskim i polskim nie 
wyróżniono typu kwalifikowanego rozboju z uwagi na osobę pokrzywdzonego. 
W polskiej judykaturze wyrażono jednak pogląd, że fakt, iż pokrzywdzonym 
była osoba starsza i schorowana, jest jedną z okoliczności przemawiających prze-
ciwko przyjęciu kwalifikacji jako wypadku mniejszej wagi82. 

Polskie prawo, w przeciwieństwie do czeskiego i słowackiego nie wprowadza 
typu kwalifikowanego z uwagi na spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. Wywołanie takich skutków u pokrzywdzonego będzie powodo-
wało zastosowanie kwalifikacji kumulatywnej na podstawie art. 11 § 2 k.k.83 
i wymierzenie kary na podstawie przepisu surowszego zgodnie z art. 11 § 3 k.k. 

71 Np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r., II AKz 
185/06; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2019 r., II AKa 382/19; 
wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lipca 2019 r., II AKa 79/19.

72 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2008 r., II AKa 115/08; wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2010 r., II AKA 260/09. Odmiennie przyjął Sąd 
Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 stycznia 2000 r., II AKa 340/99, wskazując na jej 
podobieństwo do kija bejsbolowego.

73 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2013 r., II AKa 259/13.
74 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2007 r., II AKa 173/07.
75 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 marca 2004 r., II AKa 36/04.
76 Np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 marca 2006 r., II AKa 45/06; wyroki 

Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 stycznia 1997 r., II AKa 292/96, oraz z dnia 14 stycznia 
1999 r., II AKa 210/98.

77 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 października 2001 r., II AKa 354/01.
78 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 stycznia 2008 r., II AKa 312/07.
79 B. Michalski, (w:) A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. 

Komentarz do art. 222–316, Legalis/el. 2010, komentarz do art. 280, nb 165.
80 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 grudnia 1993 r., II Akr 174/93.
81 B. Michalski, (w:) R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Tom 9. Przestępstwa prze-

ciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2011, s. 201.
82 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 października 2013 r., II AKa 179/13.
83 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1973 r., V KRN 23/73.
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W przypadku zatem, gdy stosując przemoc, sprawca umyślnie doprowadził do 
uszczerbku na zdrowiu w wyniku czego doszło do śmierci ofiary, która zamiarem 
objęta nie była, należy przyjąć kwalifikację z art. 280 § 1 lub 2 k.k. w zb. z art. 
156 § 3 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 1 lub 2 k.k. i wymierzyć karę w granicach 
wskazanych w art. 156 § 3 k.k., tj. pozbawienia wolności od 5 do 15 lat, kary 25 
lat albo dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku gdy doszło do nie-
umyślnego spowodowania śmierci, ale nie można przypisać sprawcy umyślności 
co do ciężkiego uszkodzenia ciała, czyn zostanie zakwalifikowany z art. 280 k.k. 
w zb. z art. 155 k.k., a kara wymierzona na podstawie właściwego paragrafu 
art. 280 k.k.84. W takim przypadku nie będzie więc możliwości wymierzenia 
kary surowszej niż przewidziana w przepisie statuującym rozbój. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w polskim uregulowaniu rozboju przewi-
dziano typ kwalifikowany z uwagi na działanie sprawcy w sposób bezpośred-
nio zagrażający życiu. Przy czym do takiej kwalifikacji wystarcza sprowadzenie 
takiego niebezpieczeństwa dla jednej osoby, w przeciwieństwie do § 188 ust. 2 
lit. a slTrZ, który wymaga zagrożenia dla większej ilości osób. Jednakże w Pol-
sce, w przeciwieństwie do rozwiązań słowackich, do przyjęcia typu kwalifikowa-
nego nie wystarcza sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia85.

SANKCJA

Na koniec przyjrzyjmy się karom przewidzianym za dokonanie rozboju 
w Czechach i na Słowacji oraz w Polsce. Już zwróciliśmy uwagę, że ustawodawca 
czeski i słowacki wprowadza więcej typów kwalifikowanych niż polski. Tym 
samym regulacja rozboju u obu naszych południowych sąsiadów jest bardziej 
kazuistyczna. Wpływa to także na sankcje zawarte w przepisach. Typ podsta-
wowy w Czechach i na Słowacji przewiduje zatem niższą górną granicę kary 
pozbawienia wolności niż art. 280 § 1 k.k., a typy kwalifikowane mają znacznie 
wyższą dolną granicę kary. 

Bardzo duża różnica co do możliwości wymiaru kary występuje w przy-
padku, gdy sprawca rozboju nieumyślnie spowoduje śmierć innej osoby. W takim 
przypadku na mocy § 188 ust. 3 lit. a slTrZ zagrożenie karą pozbawienia wolności 
wynosi od 10 do 15 lat (w przypadku większej liczby osób od 15 do 25 lat albo 
dożywotnie pozbawienie wolności), a na podstawie § 173 ust. 4 čTrZ od 10 do 18 
lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialność za taki czyn na gruncie prawa pol-
skiego jest zależna od tego, czy skutek śmiertelny będzie wynikiem umyślnego 

84 Zob. stan faktyczny ze sprawy rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu – wyrok 
z dnia 9 czerwca 2020 r., III K 446/19.

85 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 2002 r., II AKa 281/02. 
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ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku sprawcy będzie groziła kara 
przewidziana w art. 156 § 3 k.k. (maksymalnie kara dożywotniego pozbawienia 
wolności niezależnie od liczby zmarłych osób)86. Jeżeli jednak sprawcy nie będzie 
można przypisać umyślności w zakresie ciężkiego uszkodzenia ciała, pozostanie 
jedynie kwalifikacja z art. 155 k.k., który to przepis przewiduje znacznie niższą 
karę niż art. 280 k.k., zatem na podstawie art. 11 § 3 k.k. kara będzie wymierzona 
w granicach wskazanych w przepisie statuującym rozbój.

PRZESTĘPSTWO NIEZAWIADOMIENIA O ROZBOJU

Ustawodawca czeski uznaje rozbój we wszystkich wariantach za zbrodnię 
szczególnie poważną, ustawodawca słowacki za zbrodnię w typie podstawowym 
i typach kwalifikowanych pierwszego stopnia, a za zbrodnię szczególnie poważną 
w typach kwalifikowanych drugiego i trzeciego stopnia. Z tym wiąże się odpo-
wiedzialność za niezawiadomienie o rozboju. I tak, przestępstwa z § 367 ust. 1 
čTrZ dopuszcza się, kto uzyska wiarygodną wiadomość, że ktoś inny przygoto-
wuje lub popełnia przestępstwo m.in. rozboju (§ 173) i nie przekaże odpowiedniej 
informacji właściwemu organowi, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 
lat 3. Przestępstwa z § 340 slTrZ dopuszcza się, kto mając wiarygodną informa-
cję, że kto inny popełnił zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności z górną 
granicą co najmniej 10 lat (tu mieszczą się wszystkie kwalifikowane typy roz-
boju), za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Tak samo odpowiada ten, 
kto nie zawiadomi właściwego organu, mając wiarygodną wiadomość, że ktoś 
inny przygotowuje popełnienie lub popełnia takie przestępstwo (§ 341 slTrZ). 
Oba kodeksy przewidują okoliczności, w których sprawca mimo niezawiadomie-
nia – przestępstwa nie popełnia. 

W Polsce grupa przestępstw objęta prawnym obowiązkiem zawiadomienia 
organów ścigania pod rygorem odpowiedzialności karnej w przypadku zaniecha-
nia jest bardzo wąska. Art. 240 k.k. nie wymienia rozboju, zatem w naszym kraju 
nie grozi kara za niezawiadomienie o usiłowaniu lub dokonaniu rozboju. 

86 Warto w tym miejscu zauważyć, że polskie prawo obecnie przewiduje surowszą karę za 
czyn z art. 156 § 3 k.k. niż prawo czeskie i słowackie za zabójstwo w typie podstawowym (§ 140 
ust. 1 čTrZ przewiduje karę od 10 do 18 lat pozbawienia wolności, a za zabójstwo z premedytacją – 
§ 140 ust. 2 čTrZ – karę od 12 do 20 lat pozbawienia wolności, natomiast § 144 ust. 1 slTrZ karę od 
20 do 25 lat pozbawienia wolności).



314 WOJCIECH RADECKI, ANNA ZIENTARA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBY PRAWNEJ ZA ROZBÓJ

Zarówno czeski, jak i słowacki system prawny przewidują odpowiedzial-
ność karną osób prawnych. Jako pierwsza wprowadziła ją Republika Czeska 
ustawą z dnia 27 października 2011 r. o odpowiedzialności karnej osób prawnych 
i postępowaniu przeciwko nim87. W wersji pierwotnej ustawodawca czeski przy-
jął zasadę tzw. delimitacji pozytywnej, wskazując w § 7, za jakie przestępstwa 
popełnione przez osobę fizyczną pozostającą w odpowiedniej relacji do osoby 
prawnej może odpowiadać także sama osoba prawna. W tym przepisie nie było 
rozboju. W 2016 r. ustawodawca czeski znowelizował tę ustawę, przechodząc do 
zasady tzw. delimitacji negatywnej przez wskazanie w zmienionym § 7, za jakie 
przestępstwa osoba prawna nie odpowiada. Nie ma w nim przestępstwa rozboju 
z § 173 čTrZ, co oznacza, że jeżeli osoba fizyczna dopuszczająca się rozboju 
pozostaje w określonej ustawą relacji do osoby prawnej, to osoba prawna odpo-
wiada, jeżeli są spełnione szczegółowo uregulowane w tej ustawie przesłanki 
odpowiedzialności osoby prawnej. 

Po kilku latach88 także ustawodawca słowacki zdecydował się ustawą z dnia 
13 listopada 2015 r. o odpowiedzialności karnej osób prawnych89 wprowadzić tę 
instytucję do słowackiego systemu prawnego. Ustawodawca przyjął zasadę tzw. 
delimitacji pozytywnej, wskazując w § 3, za jakie przestępstwa odpowiada osoba 
prawna. Nie ma wśród nich przestępstwa rozboju (§ 188 slTrZ), a zatem osoba 
prawna nie odpowiada za rozbój popełniony przez osobę fizyczną pozostającą 
w odpowiedniej relacji z osobą prawną. 

W Polsce odpowiedzialność podmiotów zbiorowych reguluje ustawa z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary90, która w art. 16 enumeratywnie wskazuje, za 
które przestępstwa popełnione przez osobę fizyczną powiązaną z podmiotem 
zbiorowym możliwe jest ukaranie podmiotu zbiorowego. W katalogu tym nie 
wymieniono rozboju91. W związku z tym w Polsce odpowiedzialność podmiotów 
zbiorowych za rozbój nie jest możliwa. 

87 Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
88 Warto zauważyć, że rządowy projekt słowackiego kodeksu karnego skierowany w 2004 r. 

do parlamentu przewidywał wprowadzenie odpowiedzialności karnej osób prawnych, ale ten po-
mysł nie znalazł uznania ustawodawcy; zob. D. Mašl’anyová, (w:) J. Ivor [a kolektiv], Trestné 
právo hmontné. Všeobecná čast’, Bratislava 2006, s. 125. 

89 Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 
90 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 358; dalej: u.o.p.z.
91 Wśród przestępstw przeciwko mieniu w ustawie tej wymieniono jedynie oszustwo 

klasyczne – 286 k.k., oszustwo komputerowe – 287 k.k. oraz paserstwa – art. 291–293 k.k. (por. 
art. 16 ust. 1 pkt 6 u.o.p.z.).
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PODSUMOWANIE

W niniejszym opracowaniu staraliśmy się pokazać, jak duże są odmienności 
między tym, co nazywane jest rozbojem w prawie polskim, czeskim i słowackim. 
Ustawodawca czeski i słowacki wzorem TrZ 1961 istotą rozboju czyni nie zabór 
rzeczy, a stosowanie przemocy w tym celu, co powoduje, że dokonanie następuje 
jeszcze przed zawładnięciem rzeczą. W Polsce już od kodeksu karnego z 1932 r.92 
(art. 259), poprzez kodeks z 1969 r.93 (art. 210), po art. 280 obecnego kodeksu kar-
nego dokonanie rozboju następuje dopiero wraz z zaborem cudzej rzeczy. Zatem 
to, co jest dokonaniem rozboju w Czechach i na Słowacji, w Polsce jest tylko 
usiłowaniem. Na przykładzie kazusu zaczerpniętego z czeskiego piśmiennictwa 
staraliśmy się pokazać, jak różnica ta może wpływać na wysokość grożącej kary 
w tych trzech państwach, w sytuacji, gdy osoba po zastosowaniu przemocy rezy-
gnuje z zaboru rzeczy.

Typy podstawowe w czeskim i słowackim kodeksie karnym są do siebie bar-
dzo zbliżone, gdyż wprost nawiązują do regulacji rozboju zawartej w TrZ 1961. 
Jednakże w obu tych krajach typy kwalifikowane bardzo się różnią zarówno co 
do okoliczności kwalifikujących, jak i co do wysokości grożącej kary. 

Polski przepis statuujący rozbój jest mniej kazuistyczny niż rozwiązania cze-
skie i słowackie, które przewidują kilkustopniowe typy kwalifikowane. Dzięki 
temu sędzia polski ma większą sferę uznania co do wyboru wysokości kary. 
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MIĘDZY STANEM PRAWNYM A FAKTYCZNYM. 
POJĘCIE RODZINY W PRAKTYCE STOSOWANIA 

USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

BETWEEN LEGAL AND ACTUAL STATE: THE CONCEPT 
OF FAMILY IN THE PRACTICE OF APPLICATION OF THE ACT 

ON FAMILY BENEFITS

Abstract

The article ofers an analysis of the jurisprudence of administrative courts with regard 
to the way they interpret the definition of a family, used in the Act on family benefits. The 
practice of applying the concept of family for the purposes of establishing the income 
criterion entitling to apply for family benefits shows fundamental discrepancy in its 
understanding. On the one hand, it is related to the legal status of the applicant, and on the 
other hand, to the context of his actual state. The resulting problem concerns not only the 
lack of uniformity of jurisprudence, but also raises serious reservations in the systemic 
aspect. It undermines the way of identifying the family based on the criterion of origin, 
and thus in practice excludes the parents’ maintenance obligation towards their children, 
replacing it with public benefits.
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SŁOWA KLUCZOWE

świadczenia rodzinne, rodzina, orzecznictwo sądów administracyjnych

I. WPROWADZENIE

Znaczenie rodziny jako podstawowej instytucji społecznej mającej bez-
pośredni wpływ na rozliczne aspekty indywidualnego i wspólnotowego życia 
jednostek sprawia, że szeroko rozumiana problematyka rodzinna jest nie tylko 
przedmiotem rozbudowanej regulacji prawnej, ale także – w konsekwencji – 
zagadnieniem leżącym u podstaw rozstrzygnięć wydawanych przez sądy oraz 
organy administracji. Bardzo często istota rozstrzyganych problemów wiąże się 
z koniecznością wykładni podstawowych pojęć, a więc przede wszystkim wyja-
śnieniem zakresu znaczeniowego pojęcia „rodzina” użytego w danym akcie nor-
matywnym. 

Takiego zagadnienia dotyczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r., II SA/Sz 1199/17, w którym oce-
niając dopuszczalność przyznania jednego ze świadczeń, sąd wypowiedział się 
również na temat definicji rodziny zawartej w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych1. W uzasadnieniu przytoczonego wyroku stwier-
dzono m.in. że podstawowym kryterium wyróżniającym rodzinę ma być obecnie 
wspólnota ekonomiczna (pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym), 
wspólne zamieszkanie, faktyczne pożycie, powiązanie, bliskość. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny stwierdził również, że w ostatnich latach wykładnia pojęcia 
„rodzina” uległa istotnej zmianie polegającej na odejściu identyfikowania takiej 
wspólnoty na podstawie pokrewieństwa jej członków, przez co trudno jest dziś 
mówić o istnieniu jednej legalnej definicji tego pojęcia2.

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.; dalej: u.ś.r. Definicję rodziny zawiera 
art. 3 pkt 16 u.ś.r.

2 W tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny nawiązał wprost do stanowiska Sądu 
Najwyższego ukształtowanego w orzecznictwie dotyczącym pojęcia „najbliższy członek rodzi-
ny”, zastosowanego w art. 446 § 3 k.c. Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 
2005 r., IV CK 648/04; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2014 r., V CSK 445/13. 
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Zainteresowanie tym konkretnym rozstrzygnięciem ma związek z opubliko-
waną nie tak dawno krytyczną glosą do tego wyroku3. Jej autor bardzo trafnie 
wykazuje wadliwość przyjętej przez sąd metody wykładni, a przy tym zauważa 
negatywne skutki tego wyroku w perspektywie systemowej, szczególnie w odnie-
sieniu do uregulowań prawa rodzinnego i opiekuńczego w zakresie obowiązku 
alimentacji rodziców wobec małoletniego dziecka. Lektura wspomnianej glosy 
oraz dokładniejsza analiza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
stały się bezpośrednią inspiracją do nieco szerszego spojrzenia na problematykę 
stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym aspekcie, jaki dotyczy 
definicji rodziny zawartej w tym akcie normatywnym. Na tej podstawie możliwe 
było zarysowanie głównych kierunków orzeczniczych świadczących o istnie-
niu zasadniczej rozbieżności w sposobie interpretacji definicji rodziny zawartej 
w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Przeprowadzona analiza pozwoliła rów-
nież na sformułowanie kilku krytycznych uwag odnoszących się do aktualnego 
orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

II. PRAKTYKA STOSOWANIA ART. 3 PKT 16 U.Ś.R.

1. Zgodnie z art. 3 pkt 16 u.ś.r., ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie, ozna-
cza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców 
dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok 
życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje mu świadczenie pielęgna-
cyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna4. Do członków 
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 
posiadającego własne dziecko.

Posługiwanie się w ustawach definicjami poszczególnych pojęć stanowi nie 
tylko dosyć częstą, ale jednocześnie w pełni zrozumiałą praktykę legislacyjną, 
której podstawowym celem ma być – w miarę możliwości – precyzyjne określe-
nie zakresu znaczeniowego terminów stosowanych w danym akcie normatyw-
nym. Umożliwiać ma także ustawodawcy nadawanie poszczególnym pojęciom 
znaczenia dostosowanego do zakresu i celu konkretnej regulacji. Bardzo często 

3 Zob. T. Rakoczy, Wykładnia celowościowa pojęcia „rodzina”. Glosa krytyczna do wyroku 
WSA w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018, II SA/Sz 1199/17, „Forum Prawnicze” 2020, nr 2(58), 
s. 88–97.

4 Chodzi o świadczenie przewidziane w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wy-
płacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1297).
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definicje ustawowe odnoszą się do pojęć wieloznacznych i przez to rozstrzygać 
mają ewentualne wątpliwości interpretacyjne, które mogą powstać w praktyce 
ich stosowania. Pojęcie „rodzina” ma ugruntowane znaczenie w języku potocz-
nym, ale pozostaje jednocześnie terminem wieloznacznym. Funkcjonuje zatem 
na poziomie ustawowym w bardzo różnych kontekstach dostosowanych każdora-
zowo do specyfiki sytuacji prawnej, w jakiej ma występować5.

Ustawowa definicja rodziny ma także podstawowe znaczenie przy wyzna-
czaniu grupy podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy państwa. Od tego 
bowiem, w jaki sposób intepretowane jest pojęcie rodziny oraz członka rodziny, 
zależy bezpośrednio możliwość skutecznego ubiegania się o konkretne świadcze-
nie przewidziane w ustawie. W ustawie o świadczeniach rodzinnych kryterium 
dochodowe stanowi warunek przyznania trzech rodzajów świadczeń: zasiłku 
rodzinnego (art. 5 ust. 1 u.ś.r.), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
(art. 15b ust. 2 u.ś.r.) i specjalnego zasiłku opiekuńczego (art. 16a ust. 2 u.ś.r.). 
W każdym wypadku przysługiwanie danego świadczenia uzależnione jest od 
tego, czy „dochód rodziny w przeliczeniu na osobę” nie przekracza ustawowego 
limitu. Rodzi to zatem potrzebę weryfikacji, czy w danych warunkach żądanie 
wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie prawa do konkretnego świadczenia 
może być uwzględnione z uwagi na tak ujęte kryterium ustawowe. Konieczne jest 
zatem rozstrzygnięcie, które osoby zaliczają się do „rodziny” zgodnie z definicją 
z art. 3 pkt 16 u.ś.r.

W orzecznictwie sądów administracyjnych powyższa kwestia nie jest roz-
strzygana w sposób jednolity. Wychodząc od ogólniejszego stwierdzenia, można 
w tym kontekście wyróżnić dwie, zasadniczo odmienne koncepcje orzecznicze. 
Pierwsza odczytuje definicję rodziny wyłącznie przez odwołanie się do stwier-
dzonego statusu prawnego wnioskodawców. Na potrzeby prowadzonej analizy 
ujęcie to określono w dalszych wywodach jako formalne (zob. niżej pkt 2). Druga 
koncepcja wykładni definicji rodziny zawartej w art. 3 pkt 16 u.ś.r. opiera się 
w głównej mierze na analizie stanu faktycznego. Odwołuje się do sytuacji życio-
wej, w jakiej znajdują się osoby ubiegające się o przyznanie prawa do świadczeń 
i na tej podstawie stara się określić krąg ich beneficjentów z perspektywy usta-
wowej definicji rodziny. Ujęcie to można określić mianem materialnego (zob. 
niżej pkt 3).

2. Charakterystyczną tezą wyrażającą podejście formalne jest stwierdzenie, 
że rodzina, o której mowa w art. 3 pkt 16 u.ś.r., „uwzględnia status prawny, nie 

5 Można tu przywołać m.in. definicję rodziny zawartą w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.), art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 877, 
z późn. zm.) czy obowiązującą do 1 lipca 2019 r. definicję z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r., poz. 2407, z późn. zm.).



 MIĘDZY STANEM PRAWNYM A FAKTYCZNYM... 321

zaś stan faktyczny lub przesłankę wspólnego gospodarowania”6. Odnosząc się do 
definicji „rodziny” wynikającej z powołanego przepisu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, sądy wskazują także, że nie zawiera ona zwrotów niedookreślonych 
i nie pozostawia miejsca na ich swobodną interpretację. W efekcie ani wspólne 
zamieszkiwanie, ani prowadzenie gospodarstwa domowego, ani też wspólność 
w zakresie budżetu domowego czy wzajemne stosunki między członkami rodziny 
nie są warunkiem istnienia rodziny w rozumieniu art. 3 pkt 16 u.ś.r.7.

Przytoczony sposób interpretacji ustawowej definicji rodziny jest kon-
sekwentnie stosowany w odniesieniu do tych spraw, w których o świadczenie 
rodzinne ubiegają się małżonkowie. Poprzestając na tym, można byłoby powie-
dzieć, że okoliczność akurat takiego odczytywania art. 3 pkt 16 u.ś.r. nie powinna 
budzić żadnych wątpliwości, skoro przepis ten wyraźnie stanowi, że małżonko-
wie są członkami rodziny. Warto jednak zauważyć, że potrzeba jego interpre-
tacji dotyczyła osób pozostających w związku małżeńskim, których faktyczne 
pożycie albo ustało całkowicie, albo miało charakter poważnie ograniczony ze 
względu na osłabienie więzi w wymiarze osobistym i materialnym. Na tym tle 
rodziło się więc pytanie, czy w takiej sytuacji zaliczanie małżonków do kategorii 
rodziny było nadal uprawnione na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
biorąc pod uwagę specyficzne okoliczności, w jakich się znajdowali.

Wątpliwości te dotyczyły w praktyce ubiegania się o różne świadczenia prze-
widziane w ustawie. W odniesieniu do specjalnego zasiłku opiekuńczego były 
to np. okoliczności, w których wnioskodawczyni, sprawująca stałą opiekę nad 
niepełnosprawną matką, wyjaśniała, że prowadzi z nią dwuosobowe gospodar-
stwo, zaś ojciec pozostający z matką w związku małżeńskim, chociaż zamiesz-
kuje pod tym samym adresem, od wielu lat prowadzi odrębne gospodarstwo 
domowe, nie świadczy pomocy finansowej, nie uczestniczy we wspólnym życiu 
rodzinnym i nie utrzymuje z matką żadnych kontaktów wskazujących na istnie-
nie więzi emocjonalnej między tymi osobami8. W innej sprawie wnioskodawca, 
będący osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i sprawujący opiekę nad niepełno-
sprawną matką, podważał możliwość zaliczenia do dochodów rodziny zarobków 
żony, z którą miał rozdzielność majątkową i nie prowadził wspólnego gospodar-
stwa domowego9. Nierzadkie były również przypadki wnioskodawców o niskich 

6 Zob. m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 23 września 2005 r., 
I OSK 150/05; z dnia 13 stycznia 2010 r., I OSK 1128/09; z dnia 22 lutego 2012 r., I OSK 2543/11; 
z dnia 18 grudnia 2018 r., I OSK 1806/18; z dnia 16 maja 2019 r., I OSK 2543/17, oraz wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2019 r., II SA/Rz 258/19.

7 Zob. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycz-
nia 2018 r., IV SA/Gl 762/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 
27 czerwca 2019 r., II SA/Op 182/19, oraz cytowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
I OSK 1806/18.

8 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2019 r., 
II SA/Op 182/19.

9 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r., I OSK 1806/18.
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dochodach, sprawujących stałą opiekę nad najbliższą osobą niepełnosprawną, 
którzy dowodzili, że nie tworzą rodziny z małżonkiem z uwagi na faktyczny roz-
pad pożycia powiązanego z brakiem wspólnego zamieszkiwania oraz – niekiedy 
– trwającym postępowaniem o separację czy rozwód10.

W sprawach dotyczących zasiłku rodzinnego chodziło najczęściej o oko-
liczności, w których małżonkowie pozostawali w faktycznej separacji z uwagi 
na brak wspólnego zamieszkiwania11, w tym również takiego, które wynikało 
z zawartej przez nich umowy małżeńskiej12. Niekiedy sytuacja ta mogła doty-
czyć zachowania współmałżonka dopuszczającego się przemocy domowej13. 
W innych sprawach dotyczyło to także przypadków wspólnego zamieszkiwa-
nia, któremu towarzyszyło jednoczesne prowadzenie przez małżonków dwóch 
odrębnych gospodarstw domowych i jedynie częściowe partycypowanie w kosz-
tach utrzymania14. W innych wypadkach o faktycznej separacji miało świadczyć 
zamieszkiwanie osobno oraz brak utrzymywania stałych kontaktów między mał-
żonkami15. Sytuacja ta wywodzona była również z braku wypełniania ciążących 
na małżonku obowiązków alimentacyjnych oraz faktu trwającego, choć nieza-
kończonego, postępowania rozwodowego16.

Wykładnia art. 3 pkt 16 u.ś.r. odnosząca się do sygnalizowanych stanów 
faktycznych opierała się wyłącznie na analizie stanu prawnego jako podstawie 
rozstrzygnięcia o sytuacji małżonków ubiegających się o świadczenie. Takie 
rozumienie definicji rodziny ujętej w przywołanym przepisie nie uwzględniało 
zatem ani okoliczności związanych z faktycznymi relacjami, w jakich znajdowali 

10 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., I OSK 752/16; 
wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w: Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2018 r., II SA/
Rz 349/18; Poznaniu z dnia 13 listopada 2019 r., II SA/Po 275/19.

11 Por. cytowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I OSK 2543/17 oraz 
wcześniejsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 5 września 2007 r., I OSK 
1814/06; z dnia 8 października 2007 r., I OSK 320/07; z dnia 21 lutego 2008 r., I OSK 672/07; z dnia 
20 stycznia 2016 r., I OSK 3283/14, oraz m.in. wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach z dnia 7 marca 2013 r., II SA/Ke 107/13; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013 r., II SA/Bd 232/13; Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2017 r., II SA/Bk 151/17; Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 2019 r., II SA/Po 895/18.

12 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r., I OSK 2099/10.
13 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 września 

2020 r., II SA/Gl 242/20.
14 Por. cytowany wyrok II SA/Rz 258/19.
15 Por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 

2019 r., II SA/Ke 59/19; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
19 marca 2019 r., I SA/Wa 145/19.

16 Por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 kwietnia 
2019 r., IV SA/Gl 1073/18.
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się małżonkowie, ani ich sytuacji finansowej czy osobistej17. Zgodnie ze stano-
wiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego członkiem rodziny „jest niewąt-
pliwie małżonek”, a ustawodawca nie wprowadza dalszych wymagań, aby to był 
np. małżonek „wspólnie zamieszkujący”, „prowadzący wspólne gospodarstwo 
domowe” czy „niepozostający w formalnej separacji”. Brak takich dodatkowych 
kryteriów wyklucza więc możliwość ich konstruowania w drodze wykładni 
pozajęzykowej. Co więcej, w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wyrażono również pogląd, że definicja legalna zawarta w art. 3 pkt 16 u.ś.r. nie 
może być przełamywana „nawet w sytuacji, gdyby treść językowa tej definicji 
podważała inne założenia o racjonalnym prawodawcy”18.

Na marginesie poczynionych ustaleń można jedynie dodać, że prezentowany 
sposób wykładni ustawowego pojęcia rodziny można było dostrzec także w spra-
wach rozpatrywanych na podstawie nieobowiązującego obecnie art. 2 pkt 16 
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
który w omawianym zakresie zawierał definicję tożsamą z art. 3 pkt 16 u.ś.r.19.

3. Jak już sygnalizowano, wykładnia art. 3 pkt 16 u.ś.r. nie ma charakteru jed-
nolitego. W wielu wyrokach, w których ustalenie kręgu osób tworzących rodzinę 
stanowiło podstawowe zagadnienie rozstrzygane przez sąd, wyjaśniano, że z tre-
ści powołanego przepisu „nie można wyprowadzić sztywnej reguły, która okre-
ślałaby w konkretnej sytuacji życiowej, które osoby należy zaliczyć do rodziny”. 
Towarzyszyło temu jednoczesne przekonanie sądów, że materia stosunków 
rodzinnych nie może być regulowania „sztywno i kazuistycznie”, a wykładnia 
art. 3 pkt 16 u.ś.r. powinna w każdym wypadku uwzględniać okoliczności fak-
tyczne, w jakich pozostają wnioskodawcy, oraz cel świadczenia, o które się ubie-
gają20. W efekcie ten sam przepis, który wielokrotnie odczytywano wyłącznie 
w odniesieniu do sytuacji prawnej wnioskodawców (ujęcie formalne), w innych 
sprawach intepretowany był na podstawie ich aktualnej sytuacji życiowej (ujęcie 

17 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 stycznia 2018 r., 
II SA/Łd 741/17; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 sierp-
nia 2019 r., II SA/Bd 219/19.

18 Zob. cytowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, I OSK 2543/17. Tożsama teza 
wyrażana była uprzednio m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listo-
pada 2017 r., I OSK 1155/17, i np. w wyrokach: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rze-
szowie z dnia 11 czerwca 2019 r., II SA/Rz 433/19; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2019 r., II SA/Gd 265/19.

19 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r., I OSK 2365/17; 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Poznaniu z dnia 13 listopada 2019 r., II SA/Po 
275/19.

20 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2017 r., I OSK 
2955/16, oraz m.in. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 
2018 r., II SA/Łd 141/18; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 lutego 
2019 r., III SA/Gd 906/16; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listo-
pada 2019 r., I SA/Wa 1760/19.
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materialne). Wyznaczała ona bowiem – zdaniem sądów – odpowiedni kontekst, 
w jakim należy odczytywać pojęcie „rodzina” zawarte w art. 3 pkt 16 u.ś.r.

Powyższe przekonanie nawiązuje do tej części analizowanego art. 3 pkt 16 
u.ś.r., zgodnie z którym rodzina oznaczać ma „odpowiednio następujących człon-
ków rodziny”. W orzecznictwie podkreślano, że zastosowanie słowa „odpowied-
nio” nakazywać ma takie odczytywanie normy prawnej, które pozwoli na jej 
dopasowanie do „zasadniczych celów i form danego postępowania, jak również 
pełne uwzględnienie charakteru i celu danego postępowania”21. To znaczy, że 
organ rozpatrujący daną sprawę powinien wskazać osoby tworzące rodzinę ubie-
gającą się o pomoc „odpowiednio do ich sytuacji życiowej”. Odmienna wykład-
nia art. 3 pkt 16 u.ś.r. traktowana jest – na gruncie tego rozumowania – jako 
sprzeczna z zasadą racjonalności ustawodawcy. Samo posłużenie się słowem 
„odpowiednio” świadczyć ma bowiem o przekonaniu ustawodawcy, że możliwe 
są różnorakie komplikacje stosunków rodzinnych, a organ stosujący prawo roz-
strzygnąć ma o istnieniu rodziny, dokonując „adekwatnego do stanu faktycz-
nego (…) wyboru odpowiednich osób z listy” zawartej w art. 3 pkt 16 u.ś.r.22. 
Kryterium decydującym o jej istnieniu ma być np. utrzymywanie regularnych 
kontaktów, współdecydowanie o istotnych sprawach oraz istnienie więzi łączącej 
poszczególnych członków takiej rodziny23.

W odróżnieniu od okoliczności leżących u podstaw rozstrzygnięć ujętych 
uprzednio jako formalne (zob. wyżej pkt 2), przywołany tutaj sposób wykładni 
art. 3 pkt 16 u.ś.r. dotyczy niemal wyłącznie spraw, w których z wnioskiem 
o przyznanie świadczenia występuje jeden z rodziców dziecka, a kwestia zali-
czenia drugiego z nich do rodziny zgodnie z definicją ustawową wiąże się z jego 
faktycznym pozostawaniem poza wspólnotą życiową, w której utrzymywane 
i wychowane jest jego dziecko. Często chodzi tu o sytuację, w której matka 
ubiega się o przyznanie świadczenia i wskazuje jednocześnie, że ojciec dziecka 
nie utrzymuje z nią kontaktu, nie partycypuje w kosztach utrzymania ich dziecka 
oraz nie uczestniczy w jego wychowaniu24. Niekiedy są to także sprawy, w któ-
rych jedno z rodziców sprawuje stałą opiekę i samodzielnie utrzymuje dziecko, 

21 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2017 r., I OSK 2339/16, 
wraz z powołanym orzecznictwem Sądu Najwyższego. Warto zauważyć, że choć wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego odnosi się do definicji z art. 2 pkt 12 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, to w części dotyczącej sformułowania „odpowiednio” może być ana-
logicznie przywoływany także względem art. 3 pkt 16 u.ś.r. z uwagi na daleko idącą tożsamość 
treściową tych dwóch przepisów.

22 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Łodzi z dnia 6 marca 2018 r., 
II SA/Łd 141/18.

23 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2017 r., I OSK 752/16.
24 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r., I OSK 

2361/14; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2015 r., 
II SA/Sz 616/15; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 paź-
dziernika 2016 r., I SA/Wa 1208/16.
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podczas gdy drugi z rodziców od dłuższego czasu pozostaje za granicą, nie ma 
z nim kontaktu i nie przekazuje swojemu dziecku żadnych środków finanso-
wych25. W innych sprawach dotyczy to np. rodziców, których związek małżeński 
zakończył się rozwodem, jedno z rodziców prowadzi samodzielne gospodar-
stwo domowe i wychowuje wspólne dziecko, a jego kontakt z drugim rodzicem 
ogranicza się wyłącznie do przekazywania świadczeń alimentacyjnych26. Czę-
ściowe partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka może dotyczyć również 
takiej sytuacji, w której ojciec wykonuje obowiązek alimentacyjny, ale nigdy nie 
zamieszkiwał z matką dziecka, nie utrzymywał z dzieckiem kontaktów, a uzna-
nie ojcostwa nastąpiło w formie administracyjnej27.

Na tle wspomnianych przykładów można wskazać również taką sprawę, 
w której odczytanie definicji rodziny z uwzględnieniem sytuacji faktycznej 
osoby ubiegającej się o świadczenie dotyczyło rodziców dziecka pozostających 
w związku małżeńskim. Chodziło konkretnie o sytuację, w której matka wnio-
skująca o przyznanie świadczenia nie była w stanie wykazać wysokości zarobków 
swojego męża i ojca dzieci, z którym nie utrzymywała stałego kontaktu z uwagi 
na mające miejsce w przeszłości sytuacje znęcania się nad rodziną, skutkujące 
uznaniem małżonka za winnego czynów wyczerpujących dyspozycję art. 207 § 1 
i art. 157 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny28. Rozstrzygany 
w tym wypadku spór dotyczył tego, czy pozostawanie w związku małżeńskim 
powinno automatycznie skutkować koniecznością uwzględniania dochodu nieza-
mieszkującego z rodziną małżonka przy obliczaniu dochodu rodziny. W ocenie 
sądu taki automatyzm, chociaż – co do zasady – uprawniony, nie powinien mieć 
jednak zastosowania w niektórych stanach faktycznych. Możliwe jest więc uzna-
nie, że małżonek, z którym rodzic wnioskujący o przyznanie świadczenia nie ma 
orzeczonej separacji lub rozwodu, nie będzie jednocześnie uznany za członka 
rodziny, mimo uwzględnienia go jako jej członka zgodnie z definicją ustawową29. 

25 Zob. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 14 listopada 
2019 r., I SA/Wa 1760/19; z dnia 30 czerwca 2020 r., I SA/Wa 429/20, oraz z dnia 30 czerwca 
2020 r., I SA/Wa 430/20; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 
2 października 2019 r., II SA/Rz 697/19; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach z dnia 26 września 2019 r., II SA/Gl 750/19. Są to najczęściej sprawy, w których brakuje 
kontaktu z ojcem dziecka. Są jednak przypadki odwrotne. Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2019 r., II SA/Rz 51/19.

26 Zob. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 
2019 r., II SA/Rz 607/19, oraz z dnia 25 lutego 2021 r., II SA/Rz 1135/20.

27 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 października 
2019 r., III SA/Kr 632/19.

28 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345, z późn. zm.
29 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r., 

II SAB/Łd 10/19, oraz cytowany w tym orzeczeniu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2017 r., II SA/Po 970/16.
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Stanowisko to, chociaż dotyczyło świadczenia wychowawczego30, odnosiło się 
do tak samo brzmiącej definicji rodziny jak ta, którą zawiera art. 3 pkt 16 u.ś.r. 
Podkreślał to zresztą sąd orzekający w tej sprawie, wskazując, że definicja ta nie 
może być stosowana w sposób „automatyczny i bezrefleksyjny”. O niedopusz-
czalności „formalistycznego rozumienia pojęcia rodziny” świadczyć ma formuła 
„odpowiedniego” odczytywania definicji wynikającej z art. 3 pkt 16 u.ś.r., skut-
kująca potrzebą jej każdorazowego dostosowania do charakteru i rodzaju roz-
patrywanej sprawy. W efekcie wspomnianą sprawę rozstrzygnięto, uznając, że 
samo trwanie małżeństwa nie jest wystarczające do stwierdzenia, jakoby mąż 
i żona tworzyli rodzinę w rozumieniu powołanego przepisu ustawy.

Powyższe stanowisko nawiązywało bezpośrednio do jednego z dawniejszych, 
a przy tym często cytowanych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
w którym zawarto zdecydowaną krytykę „formalistycznego” odczytywania art. 3 
pkt 16 u.ś.r. Także w tym wypadku miała ona związek z posłużeniem się przez 
ustawodawcę formułą „odpowiednio”, a jej zastosowanie w definicji rodziny 
zobowiązywać ma organ do szczegółowej analizy konkretnej sytuacji życiowej 
osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia i dopiero na tym tle dokonywa-
nia ustaleń o tym, kogo można zaliczyć do rodziny wnioskodawcy31. Naczelny 
Sąd Administracyjny stwierdził bowiem, że w art. 3 pkt 16 u.ś.r. nie zawarto by 
słowa „odpowiednio”, gdyby intencją ustawodawcy było „obligatoryjne zalicze-
nie do rodziny” wszystkich osób wymienionych w tym przepisie. Stając na tym 
stanowisku, mógł więc rozstrzygnąć na korzyść wnioskodawcy sprawę, w której 
ojciec dziecka ubiegał się o przyznanie świadczenia rodzinnego, żyjąc w faktycz-
nym związku z matką dziecka, a jednocześnie pozostając w związku małżeńskim 
z inną kobietą, z którą nie utrzymywał jednak żadnych relacji ani kontaktów.

III. CZY TO „TYLKO” ROZBIEŻNOŚĆ?

Zaprezentowane powyżej przykłady zdają się potwierdzać wyjściowe stwier-
dzenie, że w orzecznictwie sądowym funkcjonują jednocześnie dwa, zgoła 
odmienne sposoby odczytywania tej samej definicji rodziny zawartej w art. 3 
pkt 16 u.ś.r. Z jednej strony podkreśla się, że przepis ten nie może być swobod-
nie intepretowany, ponieważ nie zawiera zwrotów niedookreślonych32. To zna-
czy, że „rodzinę” tworzą wszystkie wymienione w nim podmioty, niezależnie od 

30 Dotyczyło to definicji rodziny z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci.

31 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2012 r., I OSK 1709/11.
32 Zob. m.in. cytowany wyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I OSK 

1806/18.
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tego, jaka jest ich sytuacja życiowa (ujęcie formalne). Z drugiej strony mowa jest 
o tym, że z treści art. 3 pkt 16 u.ś.r. nie można wyprowadzić sztywnej reguły, na 
podstawie której możliwe byłoby wskazanie osób zaliczających się do „rodziny” 
(ujęcie materialne). W efekcie ani rodzic dziecka, a niekiedy także małżonek, nie 
mogą być „automatycznie” zaliczani do grona członków rodziny na podstawie 
art. 3 pkt 16 u.ś.r. Jest to możliwe przede wszystkim wówczas, kiedy osoby te 
tworzą niezbędną „wspólnotę dochodową”, a więc wykazują istnienie odpowied-
niej relacji mającej związek z ich sytuacją faktyczną33. W tym ujęciu art. 3 pkt 16 
u.ś.r. traktowany jest jako przepis, który nie definiuje „rodziny” w sposób jedno-
znaczny, ale wymaga właściwego odczytania w warunkach konkretnej sprawy. 

Analiza orzecznictwa, która ostatecznie prowadzi do stwierdzenia rozbieżno-
ści interpretacyjnych odnoszących się do tego samego przepisu ustawy, może – 
sama w sobie – budzić pewne zakłopotanie, szczególnie dlatego że odnosi się do 
unormowań mających – jak w wypadku definicji – ułatwiać jednolite stosowanie 
danego aktu normatywnego. Okazuje się bowiem, że w zależności od sytuacji 
definicja ustawowa może być – w niektórych wypadkach – odczytywana z zasto-
sowaniem zgoła odmiennych kryteriów. Raz wyłącznie na podstawie stanu praw-
nego określającego status wnioskodawcy, a w innym wypadku w odniesieniu do 
warunków i okoliczności faktycznych, w jakich się on znajduje. Można w tym 
miejscu postawić pytanie, czy rzeczywiście w omawianym wypadku istnienie 
wskazanej rozbieżności jest nie do uniknięcia, a tym samym, czy podmioty ubie-
gające się o przyznanie konkretnych świadczeń muszą się każdorazowo liczyć 
z ewentualnością zgoła odmiennych rozstrzygnięć dotyczących ich sytuacji? Już 
choćby z punktu widzenia pewności obrotu prawnego występowanie tego rodzaju 
rozbieżności należy bowiem traktować jako sytuację niepożądaną i – być może – 
wymagającą na przyszłość ewentualnej interwencji ze strony ustawodawcy. Czy 
istotnie obowiązujące przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym zakre-
sie, w jakim odnoszą się do samej definicji rodziny, uniemożliwiają ich jednolite 
stosowanie?

Odpowiedź na tak formułowane pytania jest negatywna, szczególnie jeżeli 
odniesiemy się krótko do podstawowych elementów argumentacji prawnej sto-
sowanej przez sądy w tych rozstrzygnięciach, w których wykładnię art. 3 pkt 16 
u.ś.r. uzależnia się od sytuacji faktycznej, w jakiej przepis ten ma mieć zastoso-
wanie. 

Należy zgodzić się z twierdzeniem, że w wymiarze praktycznym stosunki 
rodzinne kształtowane są w bardzo różny sposób i mogą ulegać komplikacjom 
wynikającym z rozlicznych wyzwań życiowych utrudniających właściwe budo-
wanie relacji międzyludzkich. Kiedy jednak te różnorakie sytuacje faktyczne pod-
legają ocenie w perspektywie ustawowych kryteriów przyznawania określonych 

33 Zob. m.in. cytowany wyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie I OSK 
2955/16.
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przysporzeń finansowych, analiza prawna nie może tak łatwo ulegać logice swo-
istej złożoności „skomplikowanych struktur rodzinnych”34. Podejście to, uzasad-
niane potrzebą bardziej elastycznego odczytywania definicji z art. 3 pkt 16 u.ś.r., 
trudno zaakceptować, wskazując na posłużenie się przez ustawodawcę sformu-
łowaniem „odpowiednio”. Trzeba podkreślić, że w warstwie językowej przepis 
ten posługuje się bardzo konkretnymi i precyzyjnymi pojęciami, a przez to nie 
daje podstaw do ich dowolnego odczytywania. Członkami rodziny są, zgodnie 
z art. 3 pkt 16 u.ś.r., małżonkowie, rodzice dziecka, a także opiekun faktyczny 
dziecka oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu. Sformułowanie „odpowied-
nio” nie daje podstaw do odmiennego rozumienia każdej z wymienionych kate-
gorii podmiotowych, ale służy jedynie temu, aby stwierdzić, czy w danej sytuacji 
faktycznej mamy z nimi do czynienia i „odpowiednio” do tej sytuacji zidenty-
fikować istnienie rodziny. Ustawodawca nie pozostawia jednak wątpliwości, że 
zawsze tworzyć ją będą właśnie te podmioty, które wymienił. Nie chodzi tu więc 
o to, że organ stosujący prawo zobligowany jest każdorazowo do rekonstruowania 
definicji, która nie istnieje. Ma za to ustalić, czy między określonymi podmio-
tami występuje odpowiednia relacja: bycie małżonkiem, rodzicem bądź opieku-
nem faktycznym dziecka. Jej istnienie nakazuje bowiem identyfikowanie tych 
podmiotów w kategorii rodziny, o której mowa w art. 3 pkt 16 u.ś.r. Stanowisko 
wskazujące na takie „odpowiednie” odczytywanie tego przepisu, które prowadzi 
do jego relatywizowania w zależności od warunków faktycznych rozpatrywanej 
sprawy, stawia pod znakiem zapytania samą celowość posłużenia się przez usta-
wodawcę definicją rodziny. Ostatecznie bowiem przy takim ujęciu definicja ta 
niewiele rozstrzyga. Staje się w praktyce sądowej – co najwyżej – punktem wyj-
ścia do tego, aby o właściwym znaczeniu tego pojęcia dowiedzieć się z wypowie-
dzi organu bądź sądu stosującego art. 3 pkt 16 u.ś.r. Podchodząc zatem krytycznie 
do takiego rozumienia omawianego przepisu, należy się zgodzić z poglądem, że 
„odpowiednie” określanie członków rodziny nie ma w tym wypadku znaczenia 
odsyłającego. Przewiduje bowiem, że jeżeli istnieje osoba wymieniona w defi-
nicji z art. 3 pkt 16 u.ś.r., to staje się automatycznie członkiem rodziny, o której 
przepis ten stanowi35.

Warto w tym kontekście zauważyć, że nakaz „odpowiedniego” odczytywa-
nia definicji rodziny z art. 3 pkt 16 u.ś.r. nie jest jednolicie stosowany względem 
wszystkich elementów treści normatywnej tego przepisu. Sądy skłonne są posłu-
giwać się taką wykładnią w sprawach, w których kwestionowane jest zalicza-
nie do rodziny jednego z rodziców dziecka. Podobnego podejścia nie prezentują 
jednak wówczas, kiedy o świadczenie ubiega się osoba będąca w związku mał-
żeńskim. W takich wypadkach „odpowiednie” stosowanie definicji ustawowej 

34 Jak określono to w uzasadnieniu cytowanego wyżej wyroku w sprawie II SA/Łd 141/18.
35 Por. M. P. Gapski, Definicja pojęcia „rodzina” zawartego w ustawie o świadczeniach ro-

dzinnych. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lutego 2012 r., I OSK 1709/11, „Samorząd Terytorialny” 
2017, nr 12, s. 93.
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ustępuje formalnemu identyfikowaniu relacji małżonków. Skoro jednak jest ona 
odczytywana w perspektywie stanu cywilnego i na tej podstawie mowa jest 
o mężu i żonie, to także w ten sam sposób powinno się określać status prawny 
ojca i matki, stwierdzając, że są rodzicami dziecka. W przeciwnym razie dochodzi 
do całkowicie nieuzasadnionego rozróżnienia na tych członków rodziny, którzy 
są nimi bez dodatkowych zastrzeżeń (małżonkowie), oraz tych, którzy mogą być 
do niej zaliczeni jedynie po spełnieniu dodatkowych warunków dotyczących ich 
sytuacji faktycznej. Z perspektywy definicji rodziny ujętej w art. 3 pkt 16 u.ś.r. 
wystarczy być zatem małżonkiem, ale już nie wystarczy – rodzicem dziecka.

Odczytywanie przytaczanej definicji rodziny przez pryzmat sytuacji fak-
tycznej podmiotów ubiegających się o przyznanie świadczenia rodzinnego budzi 
zastrzeżenia także w perspektywie systemowej. Warto podkreślić, że uzasadnie-
niem zastosowania takiej metody wykładni art. 3 pkt 16 u.ś.r. ma być nawiąza-
nie do definicji „osoby samotnie wychowującej dziecko”, o której stanowi art. 3 
pkt 17a u.ś.r. Wskazuje się wówczas, że spełnienie przesłanek uznania rodzica 
dziecka za osobę samotnie wychowującą dziecko (art. 3 pkt 17a u.ś.r.) powinno 
jednocześnie „oznaczać wyłączenie drugiego z rodziców, który nie uczestni-
czy w wychowywaniu wspólnego dziecka z pojęcia rodziny”36. Taka systemowa 
wykładnia art. 3 pkt 16 u.ś.r. ma zapobiegać – jak się tłumaczy w orzecznic-
twie – „niezasadnemu traktowaniu niebędącego w związku małżeńskim lub 
będącego w separacji rodzica, który nie uczestniczy w wychowywaniu dziecka, 
jako członka rodziny w rozumieniu ww. przepisu”. W istocie jednak prowadzi 
do zamazywania różnic znaczeniowych między oboma przepisami i odrębnymi 
kategoriami, których one dotyczą37. Odczytywanie definicji rodziny w kontek-
ście „osoby samotnie wychowującej dziecko” w nieuprawniony sposób rozszerza 
zakres pojęciowy art. 3 pkt 16 u.ś.r., dodając do tego przepisu treść normatywną, 
której ustawodawca tam nie umieścił. O ile bowiem okoliczności faktyczne 
związane z samotnym wychowywaniem dziecka przez jednego z rodziców mają 
zasadnicze znaczenie dla możliwości stosowania art. 3 pkt 17a u.ś.r., o tyle nie 
powinny mieć znaczenia dla definicji rodziny, którą tworzą podmioty wskazane 
przez ustawodawcę niezależnie od spełnienia dodatkowych kryteriów w postaci 
np. „wspólnoty dochodowej”38.

36 Por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 
2016 r., II SA/Rz 163/16, oraz cytowane już wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie: z dnia 18 stycznia 2018 r., II SA/Sz 1199/17; z dnia 13 marca 2019 r., II SA/Rz 51/19.

37 W orzecznictwie także wskazywano, że definicja rodzica samotnie wychowującego dziec-
ko ma inny cel niż definicja rodziny. Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
26 kwietnia 2018 r., I OSK 133/18; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 
z dnia 10 czerwca 2020 r., II SA/Lu 268/20.

38 Nie bez powodu relacja małżonków, rodziców bądź opiekunów faktycznych względem 
dziecka jest w art. 3 pkt 16 u.ś.r. ujęta odmiennie niż w art. 3 pkt 17a u.ś.r. W pierwszym wypad-
ku chodzi o pozostawanie dziecka na utrzymaniu, w drugim o wychowywanie, które nie może 
być ograniczane jedynie do przekazywania środków finansowych. Na temat znaczenia pojęcia 
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Systemowa wadliwość krytykowanego sposobu wykładni art. 3 pkt 16 u.ś.r. 
dotyczy także relacji analizowanych unormowań w kontekście obowiązków ali-
mentacyjnych. Uznawanie, że małżonkowie bądź rodzice dziecka nie są rodziną 
z uwagi na to, że zamieszkują osobno i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa 
domowego, otwiera często drogę do przyznania świadczenia rodzinnego. Pro-
wadzi jednak do faktycznego wyłączenia po stronie jednego z rodziców ciążą-
cego na nim i mającego charakter bezwzględny obowiązku alimentacyjnego. 
Słusznie wskazuje się zatem, że tego rodzaju działalność orzecznicza tworzy 
niebezpieczny precedens względem przyszłych relacji rodzinnych i ma zdecydo-
wanie charakter krótkowzroczny39. Rodzi przy tym poważne zastrzeżenia także 
w kontekście samych celów ustawy. Przewidziane w niej świadczenia nieprzy-
padkowo nazwano „rodzinnymi”, bowiem ich celem ma być wspieranie rodziny 
jako wspólnoty osób, w ramach której realizowane są ważne funkcje społeczne40. 
Wykładnia pojęć ustawowych, ściślej definicji rodziny, abstrahująca wyraźnie 
od relacji pokrewieństwa i przenosząca punkt ciężkości w identyfikowaniu tej 
wspólnoty na istnienie interesów życiowych ocenianych w kontekście wspól-
nego gospodarowania, zdaje się wykraczać poza podstawowe założenia leżące 
u podstaw przyjętego przez ustawodawcę systemu finansowego wsparcia rodzin. 
Zdaje się przy tym abstrahować od zasady pomocniczości. Przenosi bowiem na 
państwo ciężar finansowego wsparcia podmiotów, które z uwagi na istniejące 
między nimi relacje naturalne powinny, w pierwszej kolejności, samodzielnie 
podejmować działania służące poprawie ich sytuacji41. Przywołany na wstępie 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 stycznia 
2018 r., II SA/Sz 1199/17, którego lektura stała się przyczynkiem do nieco szer-
szej analizy w odniesieniu do art. 3 pkt 16 u.ś.r., nawiązywał bardziej ogólnie 
do widocznych tendencji orzeczniczych skutkujących zmianą sposobu rozumie-
nia pojęcia rodziny. Trudno nie dostrzec, że zmiany wynikające z różnorodnych 
relacji społecznych mogą wpływać na odmienne postrzeganie niektórych pojęć 
funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Nie oznacza to jednak, że te widoczne 
tendencje mogą – same w sobie – przekreślać znaczenie definicji legalnych 
identyfikujących konkretne instytucje społeczne w systemie prawa. Zachowa-
nie spójności tego systemu ma szczególne znaczenie w sytuacjach, w których 
ustawodawca, na potrzeby specyficznej dziedziny prawa, posługuje się defini-
cjami tak ważnych, a przy tym wieloznacznych instytucji jak rodzina. Właśnie 

„wychowywania” dziecka zob. wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 23 czerwca 2008 r., 
P 18/06, OTK-A 2008, nr 5, poz. 83, cz. II, pkt 4.4.1; z dnia 12 kwietnia 2011 r., SK 62/08, OTK-A 
2011, nr 3, poz. 22, cz. III, pkt 4.6.

39 Zob. T. Rakoczy, Wykładnia celowościowa…, s. 94.
40 Jednym z celów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a przez to także intencją wyrażoną 

w jej uzasadnieniu, było m.in. wspieranie rodziny „w realizacji jej funkcji, głównie opiekuńczej, 
wychowawczej i edukacyjnej”. Zob. druk sejmowy IV kadencji nr 1555, s. 59.

41 Por. M. Andrzejewski, Świadczenia socjalne a obowiązki alimentacyjne członków rodziny 
w świetle zasady pomocniczości, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 11, s. 22‒27.
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w takich wypadkach można i należy stawiać pytania o to, czy praktyka orzeczni-
cza ich stosowania mieści się nadal w tych granicach, jakie leżały u podstaw ich 
prawnego uregulowania.

REFERENCES

Andrzejewski M., Świadczenia socjalne a obowiązki alimentacyjne członków rodziny 
w świetle zasady pomocniczości, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 11

Gapski M. P., Definicja pojęcia „rodzina” zawartego w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lutego 2012 r., I OSK 1709/11, „Samorząd 
Terytorialny” 2017, nr 12

Rakoczy T., Wykładnia celowościowa pojęcia „rodzina”. Glosa krytyczna do wyroku 
WSA w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018, II SA/Sz 1199/17, „Forum Prawnicze” 
2020, nr 2(58)



STUDIA IURIDICA LXXXIX

Studia Iuridica 89
ISSN 0137-4346; e-ISSN 2544-3135

Creative Commons: Uznanie Autorstwa (CC BY) 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

DOI: https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2022-89.17

Krzysztof Świątczak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
e-mail: krzysztofswiatczak@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8112-538X

GLOSA CZĘŚCIOWO KRYTYCZNA DO UCHWAŁY 
SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 MARCA 2017 R. 

(III CZP 110/16)

A COMMENTARY OF A COMMENTARY ON THE SUPREME 
COURT’S JUDGMENT OF 17 MARCH 2017  

(REF. NO. III CZP 110/16)

Abstract

The Supreme Court in the judgment of 17 March 2017, Ref. No. III CZP 110/16, ruled 
that it is permissible to enter into an agreement to renounce a legal portion in Polish civil 
law. Until now, it was unacceptable. The Supreme Court ruled that since the inheritance 
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SŁOWA KLUCZOWE

zachowek, umowa, spadek

1. WSTĘP

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16, orzekając 
w przedmiocie przedstawionego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu zagadnienia 
prawnego: ,,Czy w świetle zakazu sformułowanego w art. 1047 k.c. dopuszczalne 
jest zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym 
spadkodawcą i uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym, na pod-
stawie stosowanego odpowiednio art. 1048 k.c.?”, orzekł, iż dopuszczalne jest 
zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny1).

2. STAN FAKTYCZNY

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był następujący: składający zażalenie 
wystąpił do notariusza o sporządzenie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku 
między nim a jego ojcem. Sporządzenie tego typu umowy było jego zdaniem 
konieczne do swobodnego planowania sukcesji ze względu na prowadzone przez 
ojca przedsiębiorstwo rodzinne, które spadkodawca zamierzał zostawić tylko 
jednemu dziecku. Wykluczył przy tym możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie 
się dziedziczenia ze względu na jej zbyt daleko idące skutki w postaci zwiększe-
nia podstawy wymiaru potencjalnych roszczeń zachowkowych innych zaintere-
sowanych nimi spadkobierców. 

20 czerwca 2016 r. zastępca notariusza odmówił sporządzenia umowy, powo-
łując się na art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie2. W jego 
ocenie zawarcie umowy o zrzeczenie się zachowku byłoby sprzeczne z prawem, 
ponieważ art. 1047 k.c. zakazuje zawierania innych umów o spadek po osobie 
żyjącej niż wymienione przez ustawę. Nie aprobował on w niniejszej sprawie 
wykładni art. 1048 k.c. według reguły a maiori ad minus, uznając, że uprawnienie 
do zachowku nie wywodzi się wprost z prawa do dziedziczenia, lecz funkcjonuje 

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.; dalej: k.c.
2 W niniejszej sprawie powołano się na ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1796). Treść art. 81 brzmi: „Notariusz odmówi dokonania czyn-
ności notarialnej sprzecznej z prawem”.
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obok niego. Uzasadniając swoje stanowisko, odwołał się także do wykładni histo-
rycznej, podnosząc, że umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku była znana 
prawu spadkowemu na gruncie art. 10 § 2 dekretu z dnia 8 października 1946 r. 
– Prawo spadkowe3, a zatem brak jej przeniesienia do Kodeksu cywilnego był 
świadomym działaniem ustawodawcy. 

Stanowiska tego nie podzielał skarżący. W zażaleniu wskazał on, że zakaz 
zawierania umów dotyczących dziedziczenia powinien być interpretowany 
w świetle standardów konstytucyjnych z uwzględnieniem zasady proporcjonal-
ności. Umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku rozszerza bowiem zakres 
swobody dyspozycji na wypadek śmierci, co odpowiada ratio legis art. 1047 k.c. 
Wywodził on, że skoro prawo do zachowku jest konstrukcją pochodną prawa do 
dziedziczenia, to zrzeczenie się prawa do zachowku jest dopuszczalne, gdyż jest 
ono w zasadzie zrzeczeniem się prawa do spadku w części. Powołał się on także 
na istnienie istotnych względów celowościowych przemawiających za przyjęciem 
dopuszczalności zrzeczenia się prawa do zachowku.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Sąd Najwyższy, wyrażając swoje stanowisko w niniejszej sprawie, powołał 
się w pierwszej kolejności na przepisy dekretu – Prawo spadkowe, a konkretnie 
na art. 10 § 1, art. 10 § 2 i art. 11 § 2. Pierwsza ze wskazywanych powyżej regula-
cji prawnych umożliwiała zrzeczenie się dziedziczenia w formie umowy zawartej 
ze spadkodawcą. Drugi z powyższych przepisów dopuszczał możliwość zawęże-
nia zrzeczenia się wymienionego w art. 10 § 1 prawa tylko do zachowku. Art. 11 
§ 2 umożliwiał natomiast zrzeczenie się zarówno dziedziczenia ustawowego, jak 
i testamentowego. 

W Kodeksie cywilnym przewidziano – odmiennie niż w dekrecie – Prawo 
spadkowe – możliwość zrzeczenia się wyłącznie dziedziczenia ustawowego. 
Art. 1047 k.c. obarcza sankcją nieważności umowy o spadek po osobie żyjącej 
z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tytule IX księgi IV Kodeksu cywilnego. 
Jedynym wyjątkiem w tym zakresie jest wynikająca z art. 1048 k.c. możliwość 
zawarcia umowy pomiędzy spadkobiercą ustawowym a przyszłym spadkodawcą, 
na mocy której pierwszy z nich zrzeka się dziedziczenia. Przepis ten nie przewi-
duje wprost możliwości zrzeczenia się prawa do zachowku.

Sąd Najwyższy słusznie wskazał, że dotychczas nie było orzeczeń doty-
czących wyżej wymienionego zagadnienia. Jedynym wyjątkiem jest wyrok 

3 Dekret z dnia 8 października 1946 r. – Prawo spadkowe (Dz.U. nr 60, poz. 328); dalej: 
dekret – Prawo spadkowe.



 GLOSA CZĘŚCIOWO KRYTYCZNA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO... 335

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r., P 56/114, w którym stwierdził 
on, że instytucja zachowku jest zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.5, a także uznał expressis verbis za dopuszczalne na 
gruncie art. 1048 k.c., przy zastosowaniu rozumowania a maiori ad minus, zawar-
cie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. Według Trybunału Konstytu-
cyjnego możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku jest „niezbędna 
z punktu widzenia zapewnienia proporcjonalności ingerencji, jaką stanowi prawo 
do zachowku w chronione konstytucyjnie prawo do dziedziczenia”.

Według Sądu Najwyższego w piśmiennictwie licznie prezentowane są 
zarówno poglądy dopuszczające, jak i niedopuszczające możliwość zawarcia 
umowy zrzeczenia się prawa do zachowku. W niniejszym orzeczeniu wskazano 
trzy główne argumenty sprzeciwiające się możliwości zawarcia tejże umowy.

Pierwszy z nich opiera się na wykładni historycznej, wskazując, że brak 
recypowania przez racjonalnego ustawodawcę umowy o zrzeczenie się prawa 
do zachowku w Kodeksie cywilnym oznacza rezygnację z wprowadzenia jej do 
porządku prawnego. Zdaniem Sądu Najwyższego argument ten nie zasługuje na 
aprobatę. Nie należy uznawać za zasadę faktu, iż brak regulacji prawnej kon-
kretnej instytucji lub określonego typu umowy oznacza jej wyłączenie z systemu 
prawa. Nie jest bowiem tak, że dozwolone jest tylko to, co zostało wyraźnie 
uregulowane. W systemie prawa cywilnego zastosowanie ma odrębna zasada, 
zgodnie z którą dozwolone jest to, co nie jest wyraźnie zakazane. W Kodeksie 
cywilnym nie ma jednoznacznej podstawy prawnej pozwalającej na zawiera-
nie umów zrzeczenia się prawa do zachowku, lecz jednocześnie nie ma normy 
prawnej, w świetle której zawarcie tej konkretnej umowy byłoby expressis ver-
bis wyłączone. Umowa o zrzeczenie się zachowku nie jest jedynym przykładem 
potwierdzającym wyżej wymienioną zasadę. Obecnie powszechnie aprobowana 
jest możliwość sporządzania testamentów negatywnych pomimo faktu, iż insty-
tucja ta nie jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Podobnie jak w przypadku 
umowy o zrzeczenie się zachowku, również testament negatywny był uregu-
lowany w dekrecie – Prawo spadkowe, a konkretnie w art. 316. W Kodeksie 
cywilnym dopuszczalność sporządzania testamentów negatywnych wywodzi 
się z braku zakazu tego dotyczącego. Przyczyn, dla których polski prawodawca 
zdecydował się nie zamieszczać w Kodeksie cywilnym odpowiednika art. 10 § 2 
dekretu – Prawo spadkowe, może być wiele. Być może ustawodawca postrzegał 
zrzeczenie się prawa do zachowku jako uprawnienie wynikające ze zrzeczenia się 
prawa do dziedziczenia.

4 OTK-A 2013, nr 6, poz. 85.
5 Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.; dalej: Konstytucja RP.
6 Zgodnie z treścią art. 31: „Jeżeli spadkodawca wyłączył w testamencie od dziedziczenia 

ustawowego swego krewnego lub małżonka, nie ustanawiając równocześnie innej osoby spadko-
biercą (testament negatywny), wyłączonego uważa się tak, jak gdyby nie żył w chwili otwarcia 
spadku; nie narusza to jednak praw spadkobiercy koniecznego do żądania zachowku”.
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Według drugiego z podnoszonych argumentów przeciwko możliwości zawar-
cia umowy o zrzeczenie się zachowku wskazuje się na brak podstawy prawnej 
do zawarcia takiej umowy. Zdaniem zwolenników tejże tezy prawo do zachowku 
nie jest prawem do dziedziczenia, a art. 1048 k.c. dopuszcza jedynie możliwość 
zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Skoro natomiast art. 1048 k.c. 
stanowi wyjątek od wynikającego z art. 1047 k.c. zakazu zawierania umów o spa-
dek po osobach żyjących, to stosowanie wykładni rozszerzającej ani analogii 
nie jest dopuszczalne (exceptiones non sunt extentendae). Tym samym idąc tym 
tokiem rozumowania, art. 1048 k.c. nie mógłby być uznany jako podstawa prawna 
zawarcia umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. Sąd Najwyższy również 
i tego argumentu nie podzielił. Pojęcie ,,umowy o spadek”, którym to posłużył się 
polski prawodawca w art. 1047 k.c. w doktrynie jest stosowane zamiennie z poję-
ciem ,,umowy dziedziczenia”. Za umowę dziedziczenia sensu largo uznaje się 
zaś każdą umowę, która ma wpływ na dziedziczenie. Chodzi tu zatem zarówno 
o umowę stanowiącą podstawę dziedziczenia, jak i tzw. negatywną umowę dzie-
dziczenia, czyli umowę wyłączającą dziedziczenie po określonej osobie. Za przy-
kład negatywnej umowy dziedziczenia może posłużyć umowa o zrzeczenie się 
dziedziczenia czy będąca przedmiotem niniejszej sprawy umowa o zrzeczenie 
się zachowku. Umowy takie co do zasady są zakazane, z wyjątkiem art. 1048 k.c. 
dopuszczającego w drodze wykładni literalnej zawarcie umowy o zrzeczenie się 
zachowku. W szerokim znaczeniu umowa o zrzeczenie się dziedziczenia to rów-
nież umowa o zrzeczenie się prawa do zachowku. Należy przy tym podkreślić, 
że zrzeczenie się zachowku nie jest tym samym, co zrzeczenie się części dziedzi-
czenia7. Prawo do zachowku to odrębne prawo stanowiące pochodną prawa do 
dziedziczenia. W konsekwencji drogą argumentum a maiori ad minus przyjąć 
należy, że skoro zrzeczenie się dziedziczenia zawiera w sobie implicite zrzecze-
nia się zachowku, to skutki takiego zrzeczenia można ograniczyć na podstawie 
art. 1048 k.c. do prawa do zachowku.

Ostatnim argumentem, przytoczonym przez Sąd Najwyższy w niniejszym 
orzeczeniu przeciwko dopuszczalności możliwości zawarcia umowy o zrzecze-
nie się zachowku w polskim prawie cywilnym, są rzekome ujemne skutki, które 
umowa ta może wywołać wobec pozostałych spadkobierców, a więc osób niebę-
dących jej stroną. Zdaniem Sądu Najwyższego i ten pogląd jest całkowicie nie-
uzasadniony. Zawarcie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku nie wpływa 
bowiem na sytuację prawną pozostałych spadkobierców. Nie są oni ani pozba-
wieni prawa do zachowku, ani roszczeń jakich mogą dochodzić. Zawarcie takiej 

7 Należy wskazać, iż problematyka możliwości zrzeczenia się części dziedziczenia była 
przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. W wyroku tego Sądu z dnia 21 kwietnia 2004 r., 
III CK 353/02, LEX nr 585802, orzeczono następująco: „Należy uznać za dopuszczalne ogranicze-
nie zrzeczenia się dziedziczenia do ułamkowej części spadku, mającemu przypaść zrzekającemu 
na podstawie dziedziczenia ustawowego. Nie jest jednakże dopuszczalne ograniczenie zrzeczenia 
się dziedziczenia do poszczególnych przedmiotów”.
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umowy nie wpływa również na wysokość roszczeń pozostałych spadkobierców. 
Zrzekający się prawa do zachowku, do którego nie odnosi się art. 992 k.c., zgod-
nie z ogólną regułą wynikającą z art. 991 k.c., nakazującą przy oznaczaniu części 
spadkowej będącej podstawą ustalenia zachowku uwzględnić wszystkich spad-
kobierców ustawowych, jest brany pod uwagę przy obliczaniu zachowku innych 
uprawnionych. Skutkuje to w przypadku zrzeczenia się tylko zachowku wyłącze-
niem zachowku zrzekającego się, nie powodując przy tym pojawienia się nowych 
uprawnionych do zachowku.

Jak wskazał Sąd Najwyższy, zasadnicza różnica pomiędzy zrzeczeniem się 
dziedziczenia, a zrzeczeniem się prawa do zachowku polega na tym, że zrzekający 
się dziedziczenia nie jest brany pod uwagę przy oznaczaniu części spadkowej, 
będącej podstawą ustalenia zachowku, o czym stanowi art. 992 k.c. Powoduje 
to zwiększenie zachowku innych uprawnionych. Wyłączenie dopuszczalności 
umowy zrzeczenia się prawa do zachowku naruszałoby zasadę swobody testowa-
nia, nie mając przy tym gruntownego ani przekonującego uzasadnienia.

Zdaniem Sądu Najwyższego umowa zrzeczenia się prawa do zachowku, 
z jednej strony, zwiększa swobodę testowania przyszłego spadkodawcy o war-
tość zachowku, z drugiej zaś, zmniejsza obciążenie spadku długiem o pokry-
cie roszczeń o zachowek. Wartość takiej umowy ma szczególne znaczenie 
zwłaszcza przy planowaniu sukcesji pokoleniowej w przedsiębiorstwie. Reali-
zacja roszczeń zachowkowych mogłaby w takim przypadku zagrozić zarówno 
płynności finansowej przedsiębiorstwa, jak i jego integralności gospodarczej. 
W konsekwencji bardzo realne byłoby ryzyko likwidacji przedsiębiorstwa, 
wbrew woli spadkodawcy, co do losów majątku po jego śmierci. Umowa o zrze-
czenie się zachowku może natomiast stanowić instrument, który pozwoli zmi-
nimalizować lub w ogóle wyeliminować spory dotyczące sukcesji powstające 
po śmierci spadkodawcy.

Dopuszczenie możliwości zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku jest 
w ocenie Sądu Najwyższego zgodne z widoczną, zarówno na tle najnowszych 
zmian prawa spadkowego, jak i orzeczeń Sądu Najwyższego, tendencją do poszu-
kiwania instrumentów prawnych pozwalających na uelastycznienie i bardziej 
precyzyjne planowanie sukcesji przez spadkobierców8. Powyższe rozstrzygnięcie 
jest także spójne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego9.

8 Wyrazem tej tendencji są orzeczenia: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 
2013 r., III CZP 79/13, OSNC 2014, nr 10, poz. 98; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 
2012 r., III CZP 46/12, OSNC 2013, nr 3, poz. 29. 

9 Wskazując na spójność z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, mowa tutaj o wy-
roku z dnia 25 lipca 2013 r., P 56/11, OTK-A 2013, nr 6, poz. 85.
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4. STANOWISKO GLOSATORA

Zdaniem autora glosy rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w niniejszej spra-
wie należy uznać za słuszne. Niemniej jednak mniejsze bądź większe kontrower-
sje może budzić zastosowana przez Sąd Najwyższy argumentacja.

Sąd Najwyższy nie podzielił argumentacji opierającej się na wykładni histo-
rycznej, zgodnie z którą racjonalny prawodawca, chcąc recypować umowę 
o zrzeczenie się zachowku do Kodeksu cywilnego, powinien wprost wskazać to 
w przepisach. Skoro dekret – Prawo spadkowe zawierał art. 10 § 2, który dopusz-
czał możliwość zrzeczenia się zachowku, to Kodeks cywilny również powinien 
ją zawierać. W przeciwnym razie uznano, że Kodeks cywilny nie dopuszczał 
– tak jak dekret – Prawo spadkowe – możliwości zawarcia umowy o zrzeczenie 
się zachowku. Zdaniem Sądu Najwyższego ówczesny prawodawca umożliwiał 
zawarcie takiej umowy, zaś brak wskazania tego wprost w Kodeksie cywilnym 
może wynikać z faktu, iż prawo do zrzeczenia się zachowku mogło zostać uznane 
jako uprawnienie wynikające z możliwości zrzeczenia się dziedziczenia, które 
wynikało i wynika z art. 1048 k.c.

Trudno zgodzić się z taką argumentacją. Zdaniem glosatora wątpliwe jest 
bowiem, by racjonalny prawodawca nie uwzględnił prawdopodobieństwa zaist-
nienia problemów z wykładnią wyżej wymienionego przepisu. Jest to zastana-
wiające tym bardziej, że wcześniejszy akt prawny, czyli dekret – Prawo spadkowe 
zawierał stosowne regulacje dopuszczające możliwość zawarcia umowy o zrze-
czenie się zachowku. Należy skłonić się ku temu, iż ówczesny prawodawca celowo 
nie recypował art. 10 § 2 dekretu – Prawo spadkowe, ponieważ chciał wyklu-
czyć możliwość zawarcia umowy w nim wskazanej. Stanowisko to potwierdza 
ówczesna doktryna, której zdaniem umowa określona w art. 1048 k.c. „odnosi 
się do dziedziczenia w ogóle, co oznacza, że nie może być ograniczona jedynie 
do zachowku”10. Skoro w art. 1048 k.c. zastosowano ograniczenie w postaci zrze-
czenia się tylko do dziedziczenia ustawowego, w przeciwieństwie do art. 10 § 1 
dekretu – Prawo spadkowe, który takowego ograniczenia nie zawierał, to recypo-
wanie art. 10 § 2 uznano za zbędne. Wskazywano, że zrzeczenie się dziedziczenia 
z ustawy powoduje skutki takie, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku, 
tym samym nie będzie on uprawniony do zachowku także w razie powołania go 
do spadku w drodze rozrządzenia w testamencie11. Jakkolwiek oceniana byłaby 
słuszność takiej argumentacji, to niemal bez żadnych wątpliwości można wysnuć 
wniosek, iż stanowisko ówczesnej doktryny w kwestii niedopuszczalności zawar-

10 J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980, s. 903; J. Winiarz (red.), 
Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, Warszawa 1989, s. 900.

11 F. Błahuta [et al.], Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Warszawa 1972, s. 1988–1989.
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cia umowy o zrzeczenie się zachowku było niemal jednoznaczne12, choć poja-
wiały się także zdania przeciwne13.

Zdaniem glosatora stanowisko Sądu Najwyższego, według którego możli-
wość zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku była dopuszczalna od samego 
początku obowiązywania Kodeksu cywilnego, jest chybione. Brak poparcia dla 
argumentacji wyżej wymienionej nie oznacza jednakże braku uznania słuszno-
ści decyzji Sądu Najwyższego w kwestii dopuszczalności możliwości zrzeczenia 
się zachowku. Należałoby w odniesieniu do przepisów Kodeksu cywilnego doty-
czących zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej, a zatem art. 1047 
i n. k.c., wyeksponować wykładnię dynamiczną, zgodnie z którą tekst prawny 
w zależności od następujących zmian w języku oraz w pozajęzykowym kontek-
ście wydanych przepisów, może zmieniać swoje znaczenie14.

W okresie obowiązywania Kodeksu cywilnego, a zatem od 1 stycznia 1965 r.15, 
doszło w Polsce do wielu przemian, między innymi o charakterze gospodarczym. 
Zmiana ustroju gospodarczego państwa z gospodarki centralnie planowanej na 
wolnorynkową pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia wielu modyfika-
cji prawnych. Siłą rzeczy obejmowały one nie tylko treść przepisów, ale także 
odnosiły się do stanowiska doktryny oraz orzecznictwa. W prawie spadkowym 
wyrazem tych tendencji była i nadal jest chęć uelastycznienia przepisów w celu 
przyznania potencjalnym spadkodawcom większej swobody odnośnie do rozpo-
rządzania swoim majątkiem mortis causa. Powszechnie akceptuje się, zarówno 
w doktrynie, jak i w orzecznictwie, możliwość zrzeczenia się określonej ułam-
kowo części spadku lub udziału w spadku16. Stanowisko to – także we wcze-
śniejszych orzeczeniach – prezentował również Sąd Najwyższy17. Właśnie na tej 

12 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1967, s. 84–86, J. Gwiazdomor-
ski, Glosa do uchwały SN z 14 czerwca 1971 r., III CZP 24/71, „Nowe Prawo” 1972, nr 10, s. 1581, 
cyt. za: P. Księżak, Zachowek w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2010, s. 133; A. Szpunar, 
Uwagi o prawie do zachowku, „Rejent” 2002, nr 6, s. 17.

13 J. S. Piątkowski, System prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 1986, s. 586.
14 S. Wronowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 77; S. Wro-

nowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 168.
15 Art. I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. 

nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
16 J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, LEX/el. 2019, komentarz do 

art. 1048 k.c.; K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. 
Przepisy wprowadzające, Legalis/el. 2021, komentarz do art. 1048 k.c.; M. Pazdan, Umowa o zrze-
czenie się dziedziczenia w polskim prawie spadkowym, „Rejent” 1997, nr 4 (72), s. 193; B. Kor-
dasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, Warszawa 2015, s. 1143. 
Zob. także: I. Kozak, Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 11–12; 
A. Oleszko, Umowy dotyczące spadku w praktyce notarialnej, „Nowe Prawo” 1977, nr 3; A. Ma-
linowski, Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w ujęciu Kodeksu cywilnego, „Nowy Przegląd 
Notarialny” 2004, nr 4.

17 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2004 r., III CK 353/02, LEX nr 585802. 
Warto wskazać, iż w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 79/13, OSNC 
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podstawie, ze względu na wyżej wskazany i obrany przez prawodawcę kierunek, 
należy dopuścić możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku. 

Ponadto składający zażalenie podkreślili, czy wręcz wyeksponowali, chęć 
zapewnienia sukcesji przedsiębiorstwa jako główny cel zawarcia umowy o zrze-
czenie się zachowku. Rozpatrując dopuszczenie możliwości zrzeczenia się 
zachowku, Sąd Najwyższy powinien rozpatrzyć to zagadnienie prawne w szer-
szym kontekście, a konkretnie w kontekście coraz częściej pojawiającej się 
w polskim prawie problematyki sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej mortis 
causa, a raczej niedostatecznej ilości rozwiązań prawnych umożliwiających ten 
proces.

Polski prawodawca zdaje się widzieć ten problem, ponieważ w ciągu ostat-
nich kilkunastu lat wprowadzono wiele nowych instytucji prawnych mających 
zmienić ten stan rzeczy. Należą do nich między innymi: zapis windykacyjny18, 
zarząd sukcesyjny19 czy przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową20. 
Sąd Najwyższy powinien zatem, biorąc pod uwagę stan faktyczny, podkreślić, 
że to rozstrzygnięcie jest także wyrazem tendencji umożliwiającej jak najefek-
tywniejsze przeprowadzenie sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej mortis 
causa. Co prawda, umowa o zrzeczenie się zachowku sama w sobie nie powoduje 
sukcesji, jednakże jest jednym z elementów, który takowy proces ma umożliwić.

Zrzeczenie się zachowku powinno być zatem dopuszczalne także, albo przede 
wszystkim, ze względu na znaczenie gospodarcze i praktyczną użyteczność tego 
rozwiązania21. Odnosząc to do stanu faktycznego orzeczenia, osoba zrzekająca 
się zachowku nie ma po śmierci spadkodawcy prawa do żądania zachowku, 
dzięki czemu inna osoba, która w testamencie otrzymałaby przedsiębiorstwo, 
może spokojnie i sprawnie funkcjonować, nie obawiając się, że potencjalne rosz-
czenia z tytułu zachowku skutkować będą sprzedażą majątku przedsiębiorstwa 
celem zaspokojenia roszczeń i w konsekwencji zakończeniem działalności przed-
siębiorstwa. Ponadto osoba zrzekająca się zachowku ma prawo do dziedziczenia, 
a zatem z wyjątkiem przekazanego innej osobie przedsiębiorstwa, mogłaby ona 
dziedziczyć pozostałe składniki majątku, zarówno te ruchowe, jak i nierucho-

2014, nr 10, poz. 98, sąd orzekł, iż dopuszczalne jest również zawarcie umowy darowizny na 
wypadek śmierci.

18 Instytucję zapisu windykacyjnego wprowadzono do Kodeksu cywilnego na mocy ustawy 
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 85, poz. 458). 

19 Instytucję zarządu sukcesyjnego wprowadzono do prawa polskiego ustawą z dnia 5 lipca 
2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 170). 

20 Przepisy umożliwiające przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, tj. art. 5841–
58413, zostały wprowadzone do ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu 
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 106, poz. 622, z późn. zm.).

21 K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2020, komentarz do art. 1048 k.c.



 GLOSA CZĘŚCIOWO KRYTYCZNA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO... 341

mości. Wobec braku dopuszczalności de lege lata zrzeczenia się dziedziczenia 
poszczególnych składników spadku, takich jak gospodarstwo rolne czy przed-
siębiorstwo, umowa o zrzeczenie się zachowku jest jedną z nielicznych możliwo-
ści zabezpieczenia bytu przedsiębiorstwa22. Bez wątpienia zatem w przypadku 
zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku prawa osoby zrzekającej się są 
w większym stopniu zabezpieczone aniżeli w przypadku zawarcia umowy 
o zrzeczenie się dziedziczenia. 

Pomimo dopuszczenia przez Sąd Najwyższy możliwości zawarcia umowy 
o zrzeczenie się zachowku wskazane byłoby wyszczególnienie w orzeczeniu 
postulatu obligującego polskiego prawodawcę do nowelizacji Kodeksu cywil-
nego i wskazania wprost – obok możliwości zrzeczenia się dziedziczenia – także 
dopuszczenia zrzeczenia się zachowku. Byłoby to bardzo istotne zalecenie 
w szczególności w odniesieniu do praktyki notarialnej. Zgodnie z art. 91 ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie23 notariusz sporządza akt notarialny, 
jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron, natomiast w przy-
padku sprzeczności z prawem czynności notarialnej notariusz odmawia jej doko-
nania, o czym stanowi art. 81 tej ustawy. Dla wielu notariuszy może być zatem 
bardzo problematyczne sporządzanie w formie aktu notarialnego umowy o zrze-
czenie się zachowku, skoro podstawą do jej zawarcia nie jest przepis, lecz jedno 
orzeczenie Sądu Najwyższego. Może to budzić istotne wątpliwości, zwłaszcza 
w odniesieniu do stabilności prawa, które i tak nie stoi na zbyt wysokim pozio-
mie. Obawy może budzić możliwość orzekania w przyszłości w sprawie o podob-
nym stanie faktycznym przez Sąd Najwyższy w składzie, w którym znajdują się 
sędziowie wyraźnie odrzucający możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się 
zachowku. Wydanie przez Sąd Najwyższy w przyszłości rozstrzygnięcia zupeł-
nie przeciwstawnego do opisywanego orzeczenia, prowadziłoby do chaosu. Tym 
samym Sąd Najwyższy powinien, zwłaszcza biorąc pod uwagę występujące 
w doktrynie rozbieżności oraz brak jednolitej linii orzeczniczej, wyraźnie zobli-
gować prawodawcę do podjęcia stosownych działań ustawodawczych. Zapew-
niłoby to, z jednej strony, stabilność prawa w powyższej kwestii, z drugiej zaś, 
ułatwiłoby podmiotom przeprowadzenie efektywnej sukcesji przedsiębiorstwa 
mortis causa, co obecnie ze względu nie niechęć notariuszy do zawierania umów 
o zrzeczenie się zachowku24 jest utrudnione.

Mimo pewnych braków w uzasadnieniu glosator jasno wskazuje, że orzecze-
nie Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie jest słuszne. Podsumowując, oprócz 

22 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks…, komentarz do art. 1048 k.c.; P. Księżak, Prawo spad-
kowe, Warszawa 2017, s. 469.

23 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192, 
z późn. zm.).

24 A. Leszczyńska-Mikulska, Możliwe porozumienie w sprawie zrzeczenia się zachowku, 
https://www.prawo.pl/podatki/porozumienie-w-sprawie-zrzeczenia-sie-zachowku-aldona,507324.
html (dostęp: 6.04.2021 r.).
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wyżej przytoczonych argumentów uchwała ta jest korzystna dla przedsiębiorców, 
a orzeczenie jest wyrazem tendencji propagowanych w polskim prawie cywilnym, 
gospodarczym i spadkowym w ciągu ostatnich 10–20 lat. Orzeczenie Sądu Naj-
wyższego, pomimo braku wcześniejszego stanowiska judykatury, jest jednakże 
spójne ze stanowiskiem doktryny25, choć w tej materii nie brakuje rozbieżności26.

Choć uchwała Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie rozstrzyga problem 
dopuszczalności zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku w polskim pra-
wie cywilnym, nie oznacza to, że wszelkie problemy dotyczące zrzeczenia się 
zachowku zostały rozwiązane. Powstaje bowiem wiele pytań dotyczących, mię-
dzy innymi: możliwości zawarcia umowy o częściowe zrzeczenie się zachowku, 
dopuszczalności zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu, dopuszczalności zawarcia umowy o zrzeczenie się 
zachowku na czyjąś korzyść27, dopuszczalności zrzeczenia się zachowku prze-
kraczającego określoną wartość pieniężną lub mające na celu niezaliczanie przy 
jego wyliczaniu wartości określonego przedmiotu czy zespołu rzeczy i praw 
majątkowych28, dopuszczalności zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia 
z zastrzeżeniem prawa zachowku, dopuszczalności zawarcia umowy zrzeczenia 
się dziedziczenia z zastrzeżeniem zachowku dla zstępnych zrzekającego się29, czy 
formę zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku. 

Powyższe kwestie wymagają przeprowadzenia dalszych wnikliwych badań. 
Zasadne jest, aby badania te miały charakter prawnoporównawczy, zwłaszcza 
że problematyka dopuszczalności zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku 

25 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks…, komentarz do art. 1048 k.c.; M. Załucki (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2019, komentarz do art. 1048 k.c.; E. Gniewek, P. Machnikowski 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2019, komentarz do art. 1048 k.c.; B. Kordasiewicz 
(red.), System…, s. 1144; J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Komentarz…, komentarz do art. 1048 
k.c.; M. Pazdan, Umowa…, s. 194–195; E. Rott-Pietrzyk, Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia – 
uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Rejent” 2006, nr 3 (179), s. 117–118; P. Księżak, Zachowek…, 
s. 130 i n.; P. Księżak, Prawo…, s. 458; G. Wolak, Umowa zrzeczenia się dziedziczenia, Warsza-
wa 2016, s. 322–323. Problematykę tę poruszają również: A. Ganicz, Uprawnieni i zobowiązani 
z tytułu zachowku w polskim prawie spadkowym, „Rejent” 2011, nr 2; M. Komarowska, Glosa do 
uchwały SN z 17.3.2017 r., III CZP 110/16, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 4; P. Bender, 
Glosa do uchwały SN z 17 marca 2017 r., III CZP 110/16, „Rejent” 2018, nr 5; M. Panek, Dopusz-
czalność zrzeczenia się zachowku w prawie polskim, „Studia Iuridica Toruniensa” 2015, t. XVI; 
T. Jasiakiewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 marca 2017 r., 
III CZP 110/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 9.

26 Przeciwko możliwości dopuszczalności zrzeczenia się zachowku opowiadają się: K. Osaj-
da (red.), Kodeks…, komentarz do art. 1048 k.c.; M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom III. 
Komentarz do art. 627–1088, Legalis/el. 2019, komentarz do art. 1048 k.c.

27 Za możliwością zrzeczenia się dziedziczenia na korzyść określonej osoby opowiada się: 
W. Hans, Umowy dotyczące spadku, „Nowe Prawo” 1967, nr 2, s. 244, cyt. za: M. Pazdan, Umo-
wa…, s. 191.

28 K. Osajda (red.), Kodeks…, komentarz do art. 1048 k.c.
29 Część tych problemów została poruszona także w: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks 

cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922–1087), LEX/el. 2019, komentarz do art. 1048 k.c.
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i innych kwestii z nią związanych była przedmiotem badań m.in. w prawie nie-
mieckim, austriackim czy szwajcarskim. Problemy te dostrzegł np. niemiecki 
prawodawca, który w § 2346 niemieckiego kodeksu cywilnego dopuścił moż-
liwość zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku30. W prawie austriackim 
i szwajcarskim nie ma podobnych regulacji, natomiast w doktrynie przyjmuje się 
dopuszczalność zawarcia takiej umowy31.
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Justice requires a certain form of “fraternity” (Rawls), “solidarity” (Marxists) or 
“civic friendship” (Aristotle), which is often justified with a need to limit socio-economic 

* Profesorka filozofii uniwersytetu the City University of New York, USA. Do obszaru jej 
badań należą: filozofia społeczna i polityczna, etyka oraz teoria feministyczna. Jest autorką książ-
ki On Civic Friendship: Including Women in the State (2009) oraz redaktorką Women and the 
United States Constitution: History, Interpretation and Practice (2003). Jej najnowszy projekt 
poświęcony jest pracy wykonywanej przez jej szwajcarską krewną i nosi nazwę Through Foreign 
Eyes: American Democracy in the Photojournalism of Annemarie Schwarzenbach, 1935–1941 
(sschwarzenbach@gc.cuny.edu).

∗ Fraternity, solidarity, and civic friendship, “AMITY: The Journal of Friendship Studies” 
2015, Vol. 3, No. 1, s. 3–18. Przekład za zgodą Autorki i Czasopisma.



346 KAMILA SZYSZKA, DOROTA SEPCZYŃSKA

inequalities that can undermine just political institutions. However, fraternity has 
long been associated with the community of “male citizens”, and was also usurped by 
a totalitarian margin (e.g. the Bruderschaftof the Nazi elite). Less often it is observed 
that the idea of solidarity, of “standing together” in the opposition to practices of 
exploitation, has also been modelled on historically male forms of activity: on marching, 
demonstrating, fighting at the barricades (military activity) or launching labour strikes 
(economic production).

The significance of the notion of civic friendship today is grounded in a third model 
– that of ethical action or praxis – i.e. in all those activities that support the reproduction 
of flourishing relations (here called friendship), whether personal or civic, for their own 
sake. This model of activity has been eclipsed in the modern period by the dominant 
model of production, yet it includes a host of practices, traditionally (but by no means 
exclusively) performed by women outside the market: feeding and caring for the young, 
for the old and sick, developing others’ abilities, educating them, simple playing, etc. 
Once this alternative model is developed – and its practices thoroughly adapted to modern 
principles of universal right and respect for personhood – the ideal of civic friendship 
may just be the most appropriate idea of community for today’s democratic and pluralist 
society.

KEYWORDS

fraternity, solidarity, justice, civic friendship, ethical reproductive praxis, Rawls, 
Marx, Aristotle

SŁOWA KLUCZOWE

braterstwo, solidarność, sprawiedliwość, przyjaźń obywatelska, etyczno-repro-
dukcyjna praxis, Rawls, Marks, Arystoteles

1. WSTĘP

Większość teoretyków polityki zgodnie twierdzi, że społeczna i polityczna 
sprawiedliwość wymaga pewnej formy wspólnoty lub wspólności pomię-
dzy obywatelami. W ujęciu historycznym postulowali oni pewien rodzaj poli-
tycznej przyjaźni (Arystoteles), braterstwa (Rousseau, Rawls) lub solidarności 
(m.in. marksiści), a głównym uzasadnieniem było to, że wspólnota tego typu jest 
potrzebna, by ograniczyć społeczne i ekonomiczne nierówności, które podważają 
sprawiedliwe instytucje polityczne. Poczucie wspólnoty pozwala społeczeństwu 
pozostawać jednym, niepodzielonym polis zamiast dwoma wrogimi i walczącymi 
ze sobą miastami bogatych i biednych (Arystoteles); wspiera formułowanie woli 
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powszechnej pomimo indywidualistycznych i antagonistycznych różnic (Rous-
seau); może także zjednoczyć, budować i wzmocnić poniżoną klasę społeczną 
w ogólnej walce przeciwko systematycznemu wyzyskowi (marksiści). Artykuł 
ten opiera się na założeniu, że określony rodzaj wspólnoty jest warunkiem nie-
zbędnym prawdziwej sprawiedliwości, co zawsze staje się widoczne w kontraście 
ze społeczeństwem rządzonym siłą. Nie próbuje więc odpowiedzieć na pytanie, 
czy potrzebujemy wspólnoty politycznej, lecz jaka forma wspólnoty politycznej 
jest najlepsza dla naszych zaawansowanych, pluralistycznych demokracji.

W dalszej części postaram się rozwinąć pojęcie nowożytnej przyjaźni obywa-
telskiej, odróżniając ją nie tylko od starszych pojęć przyjaźni politycznej i brater-
stwa, lecz także – co ważniejsze – oddzielając ją od szeroko rozpowszechnionego 
i popularnego pojęcia „solidarności”. Obecnie wielu lewicowców intensywnie 
pracuje nad skonstruowaniem właściwej normatywnej koncepcji solidarności. 
Pragnę zasugerować, że pojęcie przyjaźni obywatelskiej może być dokładnie 
tym, czego szukają. Czym jednak jest solidarność?

Panuje powszechne przekonanie – przynajmniej w Europie i w wielu libe-
ralnych demokracjach – że jest jej za mało. W kręgach lewicowych solidarność 
odnosi się często do walki klas, do „stania razem” w opozycji do praktyk wyzy-
sku niezależnie od tego, czy dopuszczają się ich pojedynczy kapitaliści, państwo 
polityczne czy międzynarodowe korporacje. Zakres tego terminu jest jednak 
szeroki, a jego znaczenie nieustalone. Na przykład w najnowszych publikacjach 
pojęcie solidarności rozciąga się od społecznej więzi pomiędzy dwoma (lub wię-
cej) jednostkami, poprzez ogólne uczucie empatii lub sympatii wobec innych (na 
przykład u Jean Harvey lub Richarda Rorty’ego), aż po grupową lub klasową 
spójność opartą na rozpoznawaniu pewnego dobra wspólnego (William Rehg), 
lub na sprawiedliwości (Laurence Blum lub Carol Gould). Solidarność utożsa-
miana jest nawet z samą koncepcją i praktyką demokracji w obrębie nowożytnego 
państwa opiekuńczego (Brunkhorst)1. 

Co więcej, w kręgach politycznej prawicy dążenie do jedności i wspólnoty 
w obliczu wspólnego wroga odgrywa równie kluczową rolę. Wystarczy przyjrzeć 
się „towarzyszom” byłego Związku Radzieckiego, teorii przyjaźni politycznej 

1 Zob. J. Harvey, Moral Solidarity and Empathetic Understanding: The Moral Value and 
Scope of the Relationship, “Journal of Social Philosophy”, Special Issue on Solidarity 2007, 
Vol. 38, No. 1, s. 22–37; W. Rehg, Solidarity and the Common Good: An Analytic Framework, 
“Journal of Social Philosophy”, Special Issue on Solidarity 2007, Vol. 38, No. 1, s. 7–21; L. Blum, 
Three Kinds of Race-Related Solidarity, “Journal of Social Philosophy”, Special Issue on Sol-
idarity 2007, Vol. 38, No. 1, s. 53–72; C. Gould, Transnational Solidarities, “Journal of Social 
Philosophy”, Special Issue on Solidarity 2007, Vol. 38, No. 1, s. 148–164; H. Brunkhorst, Global-
izing Solidarity: The Destiny of Democratic Solidarity in the Times of Global Capitalism, Global 
Region, and the Global Public, “Journal of Social Philosophy”, Special Issue on Solidarity 2007, 
Vol. 38, No. 1, s. 93–111.
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Carla Schmitta lub ceremoniałowi bruderszaft elity nazistowskiej2. Jak pisze 
Thomas Kühne, w najgorszych przypadkach powiązane cele wspólnoty, brater-
stwa i przynależności osiągano w oparciu o ludobójcze praktyki. Ciężko znaleźć 
coś, co potrafi łączyć ludzi tak, jak wspólne popełnianie przestępstwa3. Staje 
się więc jasne, że często używany i nadużywany termin „solidarność” – wraz 
z wcześniejszymi terminami „braterstwo” i „towarzysz” – wymaga nie tylko 
dogłębnej analizy teoretycznej, lecz także normatywnej oceny. Jako filozofka* 
etyki stawiam sobie za cel wyjaśnienie, do jakiego rodzaju wspólnoty politycznej 
powinno dążyć nowożytne pluralistyczne społeczeństwo demokratyczne.

Moim celem jest również ujawnienie, w jakim stopniu upłciowione (genedered) 
jest pojęcie braterstwa oraz współczesne koncepcje solidarności – są one zazwyczaj 
oparte na tradycyjnie męskich formach działania i wspólnoty. Wiele lat temu teo-
retyczka polityki Jane Mansbridge skrytykowała powszechnie używany w teorii 
demokracji termin „braterstwo”, zwracając uwagę na fakt, że nie uwzględnia on 
kobiet4. Mniej więcej dziesięć lat później Susan Okin uczyniła to samo z pojęciem 
wspólnoty królującym w myśli komunitarystów, takich jak: Alasdair MacIntyre, 
Charles Taylor i Michael Sandel5. Pragnę dokonać tu czegoś podobnego, analizując 
lewicowe pojęcie „solidarności”, którego według mnie powinniśmy się wystrzegać. 
Podobnie jak w przypadku starszych terminów, pojęcie solidarności wzorowano 
w głównej mierze na tradycyjnie męskich sposobach tworzenia więzi, związanych 
między innymi z: walką zbrojną (przeciwko policji, inwazji obcych lub w wojsku), 
strajkami i sprzeciwem w sferze produkcji ekonomicznej, rywalizacją sportową czy 
wreszcie z teoretyzowaniem i samą filozofią (jako tradycyjnie upłciowionym dia-
logiem). Nie twierdzę, że kobiety nie podejmowały takich działań, a z pewnością 
czynią to dziś. Twierdzę jedynie, że w każdym przypadku te główne sposoby „two-
rzenia więzi” tradycyjnie dotyczyły relacji pomiędzy mężczyznami, przez co pozo-
stawały ekskluzywne i nieuniwersalne. W związku z tym jakakolwiek koncepcja 
wspólnoty oparta głównie na takich wzorcach (lub wyłącznie na nich) pozostaje 
nieodpowiednią podstawą dla sprawiedliwej i nieseksistowskiej wspólnoty poli-
tycznej w nowożytnej pluralistycznej demokracji. 

Na koniec przedstawię argumenty przemawiające za istotną rolą większej 
przyjaźni obywatelskiej jako alternatywy dla idei solidarności w nowożytnym 
państwie. Opieram to pojęcie (podobnie jak Arystoteles, lecz z pewną różnicą) 

2 W sprawie pojęcia politycznej przyjaźni „my kontra oni” Carla Schmitta zob. idem, The 
Concept of the Political (trans. G. Schwab), Chicago 1996, s. 26–28; także moją krytykę: On Civic 
Friendship: Including Women in the State, New York 2009, rozdz. 8.

3 T. Kühne, Belonging and Genocide: Hitler’s Community, 1918–1945, New Haven 2010.
∗ A może lepiej: „filozofa” (przyp. tłum.)?
4 J. Mansbridge, The Limits of Friendship, (w:) R. Pennock, J. Chapman (eds.), Participation 

in Politics, Nomos XVI, New York 1976, s. 246–275.
5 Zob. krytykę MacIntyre’a i innych komunitarystów autorstwa Susan Okin: Whose Tradi-

tions? Which Understandings?, (w:) S. Okin, Justice, Gender and the Family, New York 1989, 
s. 41–73.
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na tym, co nazywam etyczno-reprodukcyjną praxis. Termin ten nie odnosi się 
do sfery biologicznej, lecz do wszystkich uzasadnionych i świadomych działań 
zmierzających w kierunku reprodukowania kwitnących relacji międzyludzkich 
– a w idealnym przypadku, według mojej analizy, relacji przyjaźni – traktowa-
nych jako cel sam w sobie. Etyczno-reprodukcyjna praxis obejmuje: troszczenie 
się oraz myślenie o innych, rozwijanie ich umiejętności i nauczanie. Wiąże się 
ona jednak także ze wspieraniem ich i podnoszeniem do stanu równości w relacji 
(gdy i na ile to możliwe), a nawet ze spędzaniem z nimi czasu w imię „zabawy 
i gry”. Okazuje się, że taka praxis (oraz odpowiadająca jej praca, jak zobaczymy 
poniżej) cały czas jest obecna w nowożytności, lecz głównie poza obrębem nowo-
czesnego państwa i rozwijającego się rynku – jest ona przede wszystkim, jeśli nie 
wyłącznie, domeną kobiet.

Gdy ten alternatywny model etycznej pracy i praxis zostanie teoretycz-
nie potwierdzony – wraz z wyjaśnieniem jego natury oraz podkreśleniem jego 
wszechobecności – jego polityczna wersja, którą nazywam „przyjaźnią obywatel-
ską”, może zostać ujawniona jako forma wspólnoty niezbędna dla zaistnienia praw-
dziwej sprawiedliwości w nowożytnej pluralistycznej demokracji. Ideą kluczową 
jest to, że w przyjaźni obywatelskiej (w przeciwieństwie do osobistych przyjaźni) 
minimalne cechy każdej przyjaźni, które wymienił już Arystoteles – wzajemna 
świadomość moralnej równości innego, wzajemna życzliwość i praktyczne działa-
nie na jego rzecz – ucieleśniają się w tle „podstawowej struktury” społeczeństwa. 
Przejawiają się w sposobie, w jaki główne społeczne, ekonomiczne i polityczne 
instytucje współpracują w ramach jednego systemu oraz rozdzielają prawa i obo-
wiązki6. Ujmując to inaczej: w przyjaźni obywatelskiej powyższe cechy i wartości 
nie są wyrażane bezpośrednio (jak ma to miejsce w osobistych przyjaźniach), lecz 
funkcjonują pośrednio, poprzez prawa obowiązujące w danym społeczeństwie, 
normy zawarte w jego konstytucji, jak i główne instytucje i obyczaje społeczne. 
Ideał ten staje się ponadto uzasadniony i praktyczny, gdy rozważymy niezmiernie 
dużą ilość reprodukcyjnej praxis oraz pracy etycznej tradycyjnie wykonywanej 
przez kobiety – nie tylko w innych częściach świata, lecz także w obrębie naszych 
wysoko uprzemysłowionych społeczeństw kapitalistycznych. Ideał przyjaźni oby-
watelskiej pomyślany w taki sposób może być tym rozwiniętym, normatywnym 
ideałem, którego poszukują teoretycy solidarności.

2. PRZESZŁOŚĆ: OD BRATERSTWA DO SOLIDARNOŚCI

Moje rozważania rozpocznę od kilku obserwacji historycznych dotyczących 
koncepcji solidarności. Termin ten ma wyraźne łacińskie pochodzenie: solidus 

6 Pojęcie podstawowej struktury społeczeństwa omawiał John Rawls, A Theory of Justice, 
Cambridge 1999, rozdz. 2.
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oznacza „solidny”, „zbity” lub „zwarty”. Natomiast w prawie rzymskim funkcjo-
nowała kategoria obligatio in solidum, która odnosiła się do „wspólnego zobowią-
zania lub odpowiedzialności”*, czyli do takiej sprawy sądowej, w której wszyscy 
ponoszą odpowiedzialność lub „dzielą wspólny dług”7. Solidarność wiąże się 
więc ze wspólnymi zobowiązaniami. 

W naszą nowożytną koncepcję solidarności zdaje się wchodzić także wiele 
dodatkowych źródeł historycznych, jako że termin ten zaczęto powszechnie 
stosować dopiero w XIX w. Zdaniem Brunkhorsta, źródeł tych można upatry-
wać w pogańsko-republikańskiej „harmonii” (gr. harmonia, łac. concordia) czy 
w greckim pojęciu „przyjaźni politycznej” (gr. politike philia, łac. amicitia), lecz 
obie te koncepcje odnosiły się przede wszystkim do zamkniętych kręgów miej-
skich elit. Inne źródła nowożytnego pojęcia solidarności zdają się pochodzić ze 
Starego Testamentu i chrześcijańskiej idei braterstwa ( fraternitas) oraz miło-
ści bliźniego (caritus)8. Jednak wraz z rewolucjami konstytucyjnymi XVIII w. 
(w 1776 r. w Ameryce Północnej, w 1789 r. w Paryżu, a później jeszcze w 1848 r.) 
te starsze arystokratyczno-elitarne formy przyjaźni obywatelskiej ze starożyt-
nych i średniowiecznych społeczeństw zaczęły przybierać formy nowe – nowo-
czesne i demokratyczno-egalitarne. Na przykład słynny osiemnastowieczny 
slogan rewolucji francuskiej: liberté, egalité, fraternité postulował wolność dla 
wszystkich, równe „prawa człowieka” i uniwersalne braterstwo – wspólnotę oby-
wateli na mocy prawa. Głoszono, że owe wartości, które nie dotyczyły już tylko 
elity, lecz wszystkich, powinny zostać zinstytucjonalizowane w nowożytnym, 
republikańskim państwie narodowym. Jednakże w XIX w. odwoływanie się do 
fraternité stawało się coraz rzadsze, a jego znaczenie powoli przekształcało się 
w solidarność. Dlaczego?

Po pierwsze, w przeciwieństwie do francuskiego fraternité (lub angielskiego 
brotherhood, do którego fraternité jest często porównywane, a nawet utożsamiane 
z nim), koncepcja solidarności od początku nie konotuje rodziny, pokrewieństwa 
czy relacji osobistych – poczucie solidarności może zaistnieć pomiędzy niespo-
krewnionymi i odległymi od siebie osobami, a nawet pomiędzy zupełnie obcymi 
sobie ludźmi. Termin ten znacznie lepiej odzwierciedla abstrakcyjną i uniwer-
salną naturę nowożytnego wołania o indywidualne prawa i obywatelstwo, od 
jakichkolwiek partykularnych wyobrażeń przyjaźni, braterstwa lub ograniczo-
nych grup interesu (związanych z: plemieniem, etnicznością, rasą, krajem czy 
tytułami szlacheckimi). Na przykład w Konstytucji Stanów Zjednoczonych 
explicite wyrażono odrzucenie wszelkich tytułów szlacheckich a, co ciekawe, 

∗ Co w polskim języku prawniczym określane jest także jako „odpowiedzialność solidarna” 
(przyp. tłum.).

7 H. Brunkhorst, Solidarity: From Civic Friendship to a Global Legal Community (trans. 
J. Flynn), Cambridge 2005, s. 2 i n.

8 Ibidem.
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jednocześnie w ogóle nie wspomina się o „braterstwie”9. W Deklaracji Niepodle-
głości Stanów Zjednoczonych hasło rewolucji francuskiej zmieniło się w: „życie, 
wolność i dążenie do szczęścia”. Należy również zwrócić uwagę, że początkowo 
prawa i wolności kobiet miały być zawarte w tej nowo wyłaniającej się abstrak-
cyjnej solidarności obywateli. Coraz częściej zauważano, że starsze braterstwo 
odnosi się nie tylko do elit klasy wyższej, ale także do elit męskich. 

Nowożytna koncepcja solidarności wcale nie wywodzi się z wyższych sfer, 
lecz jest związana z dziewiętnastowiecznymi ruchami robotniczymi – z politycz-
nymi teoriami klas społecznych Marksa, Lassalle’a, Bernsteina i Kautsky’ego czy 
z późniejszymi pracami socjologicznymi Emila Durkheima10. Starsze fraternité 
staje się tutaj coraz bardziej związane z pojęciem solidarności jako formy wolności 
od niewoli (a w końcu termin ten znika całkowicie). Nawet wiele dziesięcioleci po 
rewolucji francuskiej wciąż przywoływano metafory z Księgi Wyjścia. Na przy-
kład 30 grudnia 1864 r., z okazji udanej reelekcji Abrahama Lincolna, w gazecie 
Der Socialdemokrat Karol Marks w imieniu Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Robotników porównał zniesienie niewolnictwa podczas amerykańskiej wojny 
secesyjnej do zniszczenia armii faraona przez fale Morza Czerwonego11. Solidar-
ność polega na „staniu razem” w walce o wolność od niewolnictwa (pracowni-
czego lub innego), przeciwko armii ciemiężycieli. W XX w. pojęcie solidarności 
w końcu zaczyna odgrywać istotną rolę w ruchach wolnościowych, nie tylko 
wśród robotników, lecz także wśród ludności rdzennej i innych skolonizowanych, 
wyzyskiwanych klas – w ruchach mających na celu wyzwolenie się od panowania 
europejskiego kolonializmu na całym świecie. 

Co więcej, mimo że kobiety były teoretycznie uwzględnione we wczesnych 
societes fraternelles jakobinów, faktyczne przyznanie im praw politycznych 
i wolności ekonomicznych – prawa do decydowania o własnym życiu, prawa do 
pracy, prawa do otrzymywania wynagrodzenia za własną pracę i prawa do wła-
sności prywatnej, prawa do równej konkurencji na rynku, prawa do wykonywania 
różnych zawodów, prawa do głosowania, prawa do przemawiania publicznego, 
prawa do ubiegania się o urzędy państwowe itd. – było opóźnione o dwieście lat 
w porównaniu z mężczyznami wszystkich klas i ras. Większość tych praw – które 
można nazwać „prawami niezależności” – nie zostało przyznane kobietom na 
Zachodzie aż do XX w., a w wielu społeczeństwach nie uczyniono tego do dzi-
siaj. Oczywiście jeśli chodzi o uczestnictwo w działaniach wojskowych, kobiety 
i mężczyźni nigdzie na świecie nie mają równych praw i wolności.

Jeżeli tak jest, jeżeli termin solidarność zrodził się w walce o uzyskanie poli-
tycznych wolności i niezależności ekonomicznej przede wszystkim dla mężczyzn, 
termin ten może nie być odpowiedni dzisiaj, gdy pragnie się określić odpowiednią 

 9 Zob. mój tekst Women and Constitutional Interpreteation, (w:) S. Schwarzenbach, P. Smith 
(eds.), Women and the United States Constitution, New York 2003, s. 12. 

10 H. Brunkhorst, Solidarity…, s. 60.
11 Ibidem, s. 64.
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wspólnotę demokratyczną, obejmującą kobiety jako całkowicie równe mężczy-
znom. Mówiąc inaczej: męskie modele działania i organizacji są odzwierciedlone 
nie tylko we fraternité i w rozważaniach o „wspólnocie” (jak argumentowały 
Mansbridge i Okin), lecz również w idei solidarności. Solidarność kieruje uwagę 
na prymat walki klas, na konflikt zbrojny i na regulowanie męskich form pro-
dukcyjnej pracy ekonomicznej na rynku. Nie były to jednak główne zmartwienia 
tradycyjnych kobiet. Kwestię tę rozwinę nieco dalej. 

Wiele myślicielek i myślicieli – reprezentujących marksistowski feminizm 
i inne nurty filozofii polityki – zauważa w ostatnim czasie, w jak dużym stopniu 
Karol Marks i inni myśliciele socjalistyczni opierali się na produkcyjnym modelu 
pracy12. Marksowska wizja „wolnego zrzeszenia producentów” niewiele różni się 
od kolektywistycznej wersji Locke’owskiej metafory „łączenia” i od twierdzenia, 
że człowiek pierwotnie „posiada” to, co „złączył ze swą pracą”13. W pierwszym 
stadium socjalizmu klasa robotnicza ma w końcu wejść w posiadanie środków 
produkcji, które cały czas wykorzystywała, lecz – jako że praca robotników 
nowoczesnej fabryki jest pracą wspólną – taka też będzie ich forma własności14. 
W tym modelu produkcyjnego łączenia, gdy skierujemy uwagę na to, co histo-
rycznie charakterystyczne dla kobiet – to, co nazywam etyczno-reprodukcyjną 
pracą i praxis (objaśnienia pojawią się w późniejszej części tekstu) – dostrzeżemy, 
że ta forma działania wciąż odsuwana jest na dalszy plan. Proszę zauważyć, że 
nie twierdzę, iż wszystkie i jedynie kobiety wykonywały taką pracę. Ewident-
nie czyniło to także wielu mężczyzn, a kobiety z różnych okresów, miejsc, klas 
i grup etnicznych wykonywały ją na różne sposoby. Jednakże ogromna ilość 
dowodów wskazuje na to, że kobiety – w zadziwiającym stopniu niezależnie 
od ich przynależności kulturowej – w większości były odpowiedzialne za jej 
wykonywanie. Ich tradycyjne aktywności związane z „łączeniem pracy” (labor) 
nigdy nie dotyczyły działań wojennych, ani (przynajmniej do niedawna) kapita-
listycznej produkcji ekonomicznej prowadzonej z myślą o wartości wymiennej 
lub własności prywatnej. Polegały natomiast na wytwarzaniu wartości użytko-
wej. Poszukiwały pokarmu lub pracowały na roli, mając za cel przede wszystkim 
utrzymanie gospodarstwa domowego, opiekę nad dziećmi i rodziną, zaspokaja-
nie ich potrzeb oraz wykonywanie zadań i obowiązków domowych. Wiele innych 

12 Por. H. Arendt, The Human Condition, Chicago 1958, rozdz. 3; J. Habermas, Excursus 
on the Obsolescence of the Production Paradigm, (w:) J. Habermas, The Philosophical Discourse 
of Modernity, Cambridge 1987; a także feministki marksistowskie H. Hartmann, A. Markusen, 
Contemporary Marxist Theory and Practice: A Feminist Critique, “Review of Radical Political 
Economics” 1980, Vol. 12, No. 2, s. 87–94; czy S. Himmelweit, Reproduction and the Materialist 
Conception of History: a Feminist Critique, (w:) T. Carver (ed.), The Cambridge Companion to 
Marx, Cambridge 1991, s. 196–221; by wymienić tylko kilka.

13 J. Locke, Traktat drugi, (w:) J. Locke, Dwa traktaty o rządzie (tłum. Z. Rau), Warszawa 
1992, § 27.

14 K. Marx, Capital, Vol. III, New York 1967, s. 440; zob. także S. Schwarzenbach, On Civic 
Friendship…, s. 130 i n.
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ludów zamieszkujących ziemię – uwzględniając zarówno osoby płci męskiej, jak 
i żeńskiej – tradycyjnie wykonywało to, co nazywam „etyczno-reprodukcyjną 
praxis”, w szczególności w kulturach, które skupiają się na wartości użytkowej. 
Niemniej jednak zdaje się, że to kobiety wykonywały przeważającą część takiej 
pracy, tak jak wciąż ma to miejsce w naszych rozwiniętych angloeuropejskich 
społeczeństwach rynkowych15. Niebezpieczeństwo płynące z promowania idei 
solidarności w dzisiejszych czasach jest niebezpieczeństwem polegającym na 
wchłonięciu wszystkich innych grup pracujących z myślą o wytworzeniu war-
tości użytkowej (bezpośrednio lub pośrednio) do historycznie dominujących 
w solidarności modeli działania produkcyjnego i wojowniczego, typowych dla 
białych mężczyzn. 

3. PRODUKCJA VERSUS REPRODUKCJA

Etyczno-reprodukcyjną praxis można prawdopodobnie najlepiej zrozumieć 
przeciwstawiając ją temu, czym nie jest: nie jest bowiem ani formą aktywności 
militarnej, ani produkcją. Określenie produkcja stosuję tu (podobnie jak Arysto-
teles) w odniesieniu do formy działań podejmowanych jedynie w celu wytwo-
rzenia produktu. Do działań tych zaliczyć można: rzeźbienie posągu (praca 
rzemieślnicza), rolnicze łączenie pracy z ziemią (jak u Locke’a) czy pracę mającą 
na celu otrzymanie płacy (jak w nowożytnej fabryce). Wszystkie te aktywności 
można uznać za „zawłaszczanie materialnego, fizycznego świata” (np. rzeźbie-
nie posągu, uprawa pszenicy, zarobkowanie). Nie są one jednak celem samym 
w sobie. W nowożytności, wraz z rozwojem rynku pracy celem produkcji jest 
zazwyczaj pewna forma „własności prywatnej”, wartości wymiennej lub dobra 
prywatnego, które pragnie się zdobyć dla własnych celów. 

15 Zob. m.in.: M. Mies, V. Shiva, Ecofeminism, Halifax, Nova Scotia 1993; S. Harding, The 
Curious Coincidence of Feminine and African Moralities: Challenges for Feminist Theory, (w:) 
E. F. Kittay, D. T. Meyers (eds.), Women and Moral Theory, New Jersey 1987, a także inne eseje 
w: E. F. Kittay, D. T. Meyers (eds.), Women and Moral Theory, New Jersey 1987, s. 296–315. 
Istotne w tym kontekście są także: koncepcja pracy emocjonalnej Arlie R. Hochschild (The Man-
aged Heart: Commercialization of Human Feeling, Berkeley‒Los Angeles‒London 2012) oraz 
gwałtowny wzrost literatury poświęconej trosce, będącej odpowiedzią na teorię Carol Gilligan (In 
a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Moral Development, Cambridge1982) i jej 
polityczną wersję przedstawioną przez Joan C. Tronto (Moral Boundaries: a Political Argument 
for the Ethic of Care, New York 1993). Warto ponadto zwrócić uwagę na dzieła argumentujące za 
istnieniem również drugiej, ponadkulturowej różnicy pomiędzy dwiema płciami (obok faktu, że 
kobiety we wszystkich społeczeństwach zazwyczaj bardziej niż mężczyźni troszczą się o nowo-
rodki i małe dzieci). Różnica ta polega na tym, że kobiety w znacznie mniejszym stopniu, o ile 
w ogóle, uczestniczą w bezpośrednich działaniach militarnych (J. Goldstein, War and Gender: 
How Gender Shapes the War System and Vice Versa, Cambridge 2001, s. 21 i n.). 
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W przeciwieństwie do tego, etyczno-reprodukcyjna praca lub praxis nie są 
w pierwszej kolejności w ogóle zorientowane na zawłaszczanie świata fizycz-
nego, lecz dotyczą tego, co można określić jako ludzki świat społeczny: jest to 
tworzenie, wspieranie lub reprodukcja relacji. Należy tu zaliczyć: opiekę nad 
dziećmi, zajmowanie się chorymi i starszymi, a także wspieranie osób będących 
w kwiecie wieku – poprzez łagodzenie strachu, pielęgnowanie talentów, umac-
nianie nadziei, praktyczne działania na rzecz innego lub zwyczajne cieszenie 
się ich talentami i zdolnościami. Kwestią kluczową jest ich dobro oraz natura 
naszego stosunku wobec nich: w idealnym przypadku, według mojej analizy, 
relacje te mieszczą się w kategorii przyjaźni jako celu samego w sobie16. Te roz-
liczne działania są formami praxis, czyli celami samymi w sobie.

Należy wprowadzić tu kilka rozróżnień. Przede wszystkim ważne jest, by 
odróżnić etyczno-reprodukcyjną praxis od etyczno-reprodukcyjnej pracy. Jeżeli 
z jednej strony działania oparte na myśleniu o działaniu na rzecz lub uczeniu 
innego są celem samym w sobie lub są podejmowane dla czerpania elementarnej 
radości z samej relacji – co często ma miejsce pomiędzy prawdziwymi przyja-
ciółmi lub pomiędzy cnotliwymi rodzicami i ich dziećmi itp. – to działania te 
są formą praxis. Jeżeli z drugiej strony czynności te stają się uciążliwe, a ich 
kontynuacja wymaga zewnętrznej zachęty (na przykład ciężka praca związana 
z prowadzeniem domu), to nabywają one cechy etyczno-reprodukcyjnej pracy, 
jak ma to miejsce na przykład w przypadku zmęczonej matki, która nie troszczy 
się już o swoje dziecko spontanicznie, lecz czyni to z obowiązku lub z uwagi na 
wstyd. Jeżeli taka reprodukcyjna praca wkracza na rynek – opłacana opiekunka 
do dziecka lub otrzymujący stałą pensję nauczyciel czy lekarz – nabiera ona atry-
butów produkcji. Produkuje ona wartość wymienną lub „kapitał” i często jest to 
główny powód, dla którego w ogóle jest wykonywana. Z moich badań wynika, 
że prawie wszystkie podejmowane na rynku działania, które zorientowane są na 
innych ludzi, należy uznać za „produkcyjną pracę”; wpisują się one w katego-
rię usług. Bez zachęty w postaci płacy lub innego zewnętrznego zwrotu kosz-
tów prawdopodobnie nie byłyby one w ogóle podejmowane. Oczywiście wiele 
naszych działań jest w różnym stopniu mieszanką dwóch powyższych kategorii 
(praxis i pracy).

Po drugie, warto przywołać pochodzący ze starożytnej Grecji termin phi-
lia, ponieważ jest on znacznie szerszy i, w przeciwieństwie do wąskich konota-
cji naszego nowożytnego słowa przyjaźń (lub angielskiego słowa friendship czy 
niemieckiego Freundshaft), uchwytuje to, co wspólne wszystkim typom pozy-
tywnych relacji. Philia obejmuje nie tylko najlepsze relacje pomiędzy rodzicami 
a dziećmi, lecz również dobre relacje pomiędzy rodzeństwem, przyjaciółmi, zako-
chanymi, a nawet pomiędzy współobywatelami (politike philia). W najlepszym 

16 Jeżeli natomiast troszczę się tylko lub przede wszystkim o moje własne dobro, nie jest to 
przyjaźń, lecz instrumentalne traktowanie innego. 
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przypadku – i we wszystkich tych przykładach – można powiedzieć, że na relację 
przyjaźni składają się (co najmniej): 1) obopólna świadomość moralnej równości 
innego; 2) wzajemna sympatia i dobra wola wobec innego, ze względu na dobro 
jego, a nie własne; 3) praktyczne „działanie” na rzecz innego. Arystoteles wymie-
nia te trzy cechy jako niezbędne do zaistnienia wszelkiej prawdziwej przyjaźni17. 

Po trzecie, odwołuję się do starożytnego terminu philia nie tylko dlatego, że 
nasze nowożytne rozumienia przyjaźni przez wieki ulegały zwężaniu, lecz także 
dlatego, iż są one zdominowane przez to, co nazywam modelem równego brater-
stwa. Stosując to określenie, mam na myśli zapoczątkowany przez Arystotelesa 
ideał (a przynajmniej dominujący w wielu fragmentach Etyki nikomachejskiej), 
oparty na relacji pomiędzy dwoma dojrzałymi, samowystarczalnymi i podob-
nie usytuowanymi mężczyznami. Przyjaciel jest w tym przypadku zaskakująco 
podobny do mnie – pod względem wieku, umiejętności, płci, statusu, cnoty i zain-
teresowań. Jako że przyjaciel jest postrzegany jako dojrzały, szlachetny i w znacz-
nym stopniu samowystarczalny (autarkia), nie muszę wykonywać dla niego wielu 
praktycznych, żmudnych, codziennych czynności (ma w domu gospodynię, żonę 
lub niewolnika), lecz wciąż będę hojnie obdarzać go moim czasem, działaniem 
i pieniędzmi oraz służyć mu pomocą. Przyjaciel ten stoi u mojego boku i obaj 
czerpiemy przyjemność ze wspólnych aktywności – przede wszystkim z poli-
tyki, sportu i filozofowania. Całkowicie ufam temu drugiemu ja – jest on bowiem 
moim „drugim ja” – i w istocie jesteśmy „jak bracia”. Jeden wybitny naukowiec 
pokusił się nawet o stwierdzenie, że Arystotelesowski ideał przyjaźni jest rela-
cją pomiędzy dwoma identycznymi męskimi bliźniętami18! W tym braterskim 
ideale prawdziwej przyjaźni założenie równości i identyczności przyjaciół jest od 
samego początku kluczowe dla ich relacji.

Jestem w pełni świadoma, że to, co nazywam „modelem równego braterstwa” 
(jako że zakłada on wysoki stopień identyczności przyjaciół), nie jest jedyną 
możliwą interpretacją Arystotelesowskiego spojrzenia na kwestię przyjaźni. Na 
przykład wiele tradycyjnie pomijanych fragmentów oraz najnowsze publikacje 
poświęcone Etyce eudemejskiej Arystotelesa ujawniają większą subtelność jego 
stanowiska. Interpretacje te podkreślają, że uznawał istnienie prawdziwych róż-
nic pomiędzy przyjaciółmi, wynikających z ich ucieleśnionej formy, jak również 
pisał o łączącej ich wspólności emocji i spostrzeżeń, nie zaś jedynie podobień-
stwie intelektu i zainteresowań. Podobnie jak w wielu innych obszarach myśli 
Arystotelesa, wyróżnić tu można przynajmniej dwie sprzeczne tendencje19.

17 Zob. Arystoteles, Etyka nikomachejska (tłum. D. Gromska), Warszawa 2012, ks. IX; także 
J. Cooper, Aristotle on Friendship, (w:) A. Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley 1980, 
s. 323 i n.

18 A. W. Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle, Oxford 1989, rozdz. 5.
19 W ślad za Marthą Nussbaum i innymi, dokonałam w innym miejscu rozróżnienia na inte-

lektualistyczną interpretację człowieka u Arystotelesa, która utożsamia jego istotę z rozumem, 
oraz na bardziej całościową interpretację, w której to człowiek postrzegany jest jako ucieleśniony 
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Pomimo tego paradygmat równego braterstwa dominuje w Arystotelesow-
skiej Etyce nikomachejskiej [w jego dojrzałej pracy poświęconej przyjaźni (zob. 
też: Price, 1989)]. Uważam więc, że takie rozumienie jest tradycyjną interpretacją 
Arystotelesowskiego spojrzenia na przyjaźń i przeniknęło ono nie tylko do naszej 
zachodniej tradycji filozoficznej, lecz w dużej mierze także do naszego dzisiej-
szego zdrowego rozsądku. Descartes pisze na przykład: „Jeśli (…) poważa się 
przedmiot swej miłości mniej niż siebie, ma się dla niego jedynie prostą przychyl-
ność; jeśli poważa się go na równi z sobą, to jest to przyjaźnią, a jeśli ceni się go 
więcej, namiętność tę można nazwać oddaniem”20. Przyjaźń wymaga równości 
jako swojej podstawy. 

Ponadto wspomniane wyżej obopólne działanie praktyczne jest w nowo-
żytności zazwyczaj rozumiane bardziej jako „działanie z” przyjacielem niż 
„działanie na jego rzecz”. Takie oparte na współpracy czynności, które opisuje 
wyrażenie działanie z (czy to w odniesieniu do towarzysza broni, pracy nad 
projektem biznesowym, współdziałania w sporcie czy filozofowania), są pod-
kreślane przez nowożytnych myślicieli w stopniu nawet większym niż u Arysto-
telesa. C. S. Lewis pisze na przykład w swoim słynnym eseju, że: „przyjaźń musi 
posiadać swój ośrodek” (dotyczyć czegoś więcej niż samych zaprzyjaźnionych 
osób), dlatego też: „wyobrażamy sobie kochanków siedzących twarzą w twarz, 
a przyjaciół ramię przy ramieniu”21. Przekonanie, że przyjaźń musi dotyczyć cze-
goś innego niż sama relacja oraz założenie, że między przyjaciółmi panuje de 
facto równość i podobieństwo (klasy, wieku, rasy, statusu i tak dalej), stało się 
niemalże aksjomatyczną prawdą w nowożytnej tradycji Zachodu. 

Wraz z historycznym rozwojem, to znacznie szersze i bogatsze pojęcie philia 
– obejmujące szeroki zakres działań i relacji pomiędzy różnymi rodzajami ludzi 
– powoli poddaje się węższemu paradygmatowi równego braterstwa. W ten spo-
sób „prawdziwa przyjaźń” zostaje przeciwstawiona wielu innym relacjom, z któ-
rymi w rzeczywistości ma ona wiele wspólnego: na przykład najlepszym relacjom 
pomiędzy mężczyznami i kobietami; wysokiej jakości relacjom erotycznym; 
dobrym relacjom, jakie rodzice mogą mieć ze swoimi dziećmi; a także wszyst-
kim tym specjalnym relacjom pomiędzy odmiennymi ludźmi, na przykład pod 
względem: wieku, płci, klasy, religii, rasy czy kultury. Zakres takiej nowocze-
snej „przyjaźni” staje się coraz węższy (i coraz bardziej prywatny), aż w końcu 
całkowicie znika ona ze społeczeństwa – a przynajmniej staje się coraz rzadsza. 

i składający się w swojej istocie z intelektu, emocji i doznań zmysłowych (por. On Civic Friend-
ship…, rozdz. 2). W drugiej interpretacji ideał przyjaciela również jest ucieleśniony i zawiera 
o wiele więcej różnic niż w modelu równego braterstwa, który nakreśliłam powyżej i w którym 
nacisk położony jest na współdzielony intelekt (zob. także A. Flanke, Friendship and the Suna-
isthetic Self, “Epoché” 2005, Vol. 10, No. 1, s. 37–63).

20 R. Descartes, Namiętności duszy (tłum. L. Chmaj), Warszawa 1958, s. 84. 
21 C. S. Lewis, Cztery miłości (tłum. P. Szymczak), Warszawa 1993, s. 88. Dzisiaj wciąż 

zgadza się z nim T. Spragens, zob. idem, Civic Liberalism: Reflections on Our Democratic Ideals, 
Lanham 1999, s. 182.
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Należy dodać, że ograniczając w ten sposób koncept przyjaźni, wyłączyliśmy 
z niej również ogromną większość przyjaźni, w jakie historycznie zaangażo-
wane były kobiety, między innymi: długoterminowe przyjaźnie pomiędzy wie-
loma kobietami i ich dziećmi (rozciągające się na całe życie), ich relacje z innymi 
kobietami w różnym wieku oraz z zależnymi od nich ludźmi – młodszymi lub 
starszymi. Pragnę więc zerwać z tą tendencją. 

Zadziwiający jest stopień, w jakim nowożytne koncepcje przyjaźni (nawet te 
dotyczące współczesnych przyjaźni między kobietami) wciąż podążają śladem 
(męskiego) modelu równego braterstwa, pierwotnie stworzonego przez Arysto-
telesa. Podobieństwo i równość traktują wytrwale jako warunki niezbędne, nie 
zaś cele przyjaźni. Jednym z wciąż przywoływanych obrazów, gdy mowa jest 
o bliskich przyjaciołach, jest na przykład relacja pomiędzy dwiema nastolatkami 
(lub dwoma nastolatkami) z tej samej klasy w szkole, które spędzają ze sobą pra-
wie cały czas i które mówią, ubierają się i zachowują w niemal identyczny spo-
sób – z pewnością nie jest to model dojrzałej przyjaźni! Podobnie też nowożytne 
(zachodnie) koncepcje przyjaźni są od dawna oparte na fundamencie fizycznego 
i kulturowego podobieństwa (odnośnie do: wieku, rasy, płci, religii) i zazwyczaj 
pomijają różnice. Jeżeli przyjaźnie te akcentują „praktyczne działanie”, to jest 
to zazwyczaj działanie z, zamiast na rzecz innego. Słyszymy więc, że matki nie 
powinny starać się być „przyjaciółkami” swoich dzieci (co zazwyczaj oznacza, że 
nie powinny próbować zachowywać się jak ich nastoletnie córki), a profesorowie 
nie powinni przyjaźnić się ze swoimi studentami22. W podobny sposób rodzice 
często upominają swoje dzieci, by te „trzymały się ze swoimi” (i nie nawiązywały 
relacji z czarnoskórymi lub z katolikami), a dwie młode dziewczyny lub dwóch 
chłopców, którzy bezustannie patrzą sobie w oczy, natychmiastowo szufladkuje 
się jako „pedałów” lub „lesby”* i często odseparowuje od siebie w szkołach.

Istnieje jednak alternatywa dla tego dominującego paradygmatu przyjaźni 
jako równego braterstwa. Alternatywa ta jest szeroko rozpowszechniona w prak-
tyce, lecz teoretycznie niedostrzegalna i w dużej mierze niedoceniana23. 

Z uwagi na brak lepszego terminu, nazywam ten alternatywny model przyjaź-
nią różnych. W takiej przyjaźni równość wciąż odgrywa kluczową rolę, lecz jest to 
teraz równość celu, nie zaś równość jako zasada stanowiąca podstawę tej relacji. 
Prawdziwi przyjaciele dążą do utrzymania pewnej formy wzajemnego „dawania 
i brania” oraz równowagi pomiędzy sobą, gdy tylko to możliwe, nawet jeżeli są 
bardzo odmienni i inaczej usytuowani. W tym modelu dobra matka może pielęgno-
wać, wspierać i wychowywać swoje małe dziecko, mając za cel jego niezależność – 

22 Por. S. M. Cahn, Saints and Scamps: Ethics in Academia, Lantham, Maryland 2011, rozdz. 2; 
gdzie autor przekonuje, że profesorowie nie powinni zaprzyjaźniać się ze swoimi studentami.

∗ W oryginale Autorka użyła słowa queer, którego nie sposób przetłumaczyć na język polski 
(przyp. tłum).

23 Jak już wspomniałam, ostatnie publikacje zaczynają poruszać ten temat, posługując się 
nawet przykładami z tekstów samego Arystotelesa (zob. przyp. 19). 
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co najmniej równą jej niezależności – a dobre dziecko zazwyczaj odwzajemnia to 
w późniejszym życiu, wspierając rodzica na starość. Może ich łączyć relacja praw-
dziwej przyjaźni. Podobnie biały przyjaciel może nie pozwalać na obelgi kierowane 
w stronę jego czarnoskórego przyjaciela, zamożniejszy przyjaciel może finansowo 
wspierać biedniejszego, a inna kobieta może udzielić reprymendy przyjaciółce, 
która stała się zbyt arogancka. Co więcej, jedynie ten model dążenia do utrzyma-
nia przybliżonej równości pośród zmian i różnic, może wyjaśnić wiele głębokich 
i trwających całe życie przyjaźni – może niemożliwych w starożytnym świecie 
– pomiędzy osobami w bardzo różnym wieku, różnych płci, a także pomiędzy 
ludźmi z odmiennych kultur, ras czy grup etnicznych. Takie relacje stały się istotną 
częścią nowoczesnego, wielokulturowego i demokratycznego świata24.

Pogląd, że przyjaciele nie robią rzeczy dla siebie, lecz ze sobą, jak twierdzi 
C. S. Lewis, jest kolejną pozostałością po modelu równego braterstwa, w któ-
rym to przyjaciele byli od siebie ekonomicznie niezależni, a codzienną pracę 
reprodukcyjną wykonywali niewolnicy lub kobiety. Dzisiaj jednak takie spojrze-
nie jawi się jako zwykłe uprzedzenie. Relacje przyjaźni, w szczególności pomię-
dzy kobietami, obejmują sporą ilość „działania na rzecz” innego (czy to na rzecz 
dzieci, starzejących się rodziców lub teściów, innych kobiet czy męża), a więc nie 
wpisują się w model równego braterstwa. Co więcej, współcześnie wielu męż-
czyzn również myśli o i stale pomaga swoim przyjaciołom, dzieciom i członkom 
społeczności, do których należą.

Uważam ponadto, że istotne jest odróżnienie tego, co można nazwać nega-
tywną i pozytywną formą przyjaźni (rozumianej jako philia). Pisząc o „negatyw-
nej przyjaźni”, mam na myśli taki rodzaj przyjaźni i więzi, który opiera się na 
posiadaniu wspólnego wroga lub wspólnej przeszkody. Związek intensyfikuje się 
poprzez mierzenie się z przeciwnościami losu lub wspólnym wrogiem. Na przy-
kład Carl Schmitt gloryfikuje rodzaj przyjaźni opartej na rozróżnieniu „my kontra 
oni”, nie odwołując się w swoich pracach do jej bogatszego rozumienia25. Przy-
jaźń jest dla Schmitta współpracą nawiązywaną i utrzymywaną dzięki potrzebie 
konfrontacji ze wspólnym zagrożeniem lub wrogiem (paradygmat dwóch żoł-
nierzy jednoczących się pod ostrzałem). Relację przyjaciel‒wróg postrzega on 
nawet jako cechę charakterystyczną polityczności. Takich towarzyszy może bez 
wątpienia połączyć mocna i długoterminowa więź emocjonalna, z czego zdaje 
sobie sprawę każdy, kto uczestniczył w spotkaniach weteranów. Nie jest to jednak 
adekwatny opis przyjaźni w ogóle.

24 W moim osobistym przypadku, gdy byłam po czterdziestce, moją najbliższą przyjaciół-
ką była pewna kobieta po osiemdziesiątce (dziś już nieżyjąca), a jednym z moich najbliższych 
i najdroższych przyjaciół od 30 lat (od czasu studiów) jest starszy katolik pochodzenia palestyń-
sko-izraelskiego, który w młodości jeździł na wielbłądach, podczas gdy ja dorastałam w białym, 
ateistycznym, amerykańskim domu wyższej klasy średniej. Mogłoby się wydawać, że nie mamy 
absolutnie nic wspólnego. Taka relacja nie mogłaby istnieć w świecie Arystotelesa.

25 Zob. przyp. 2 powyżej. 
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Istnieje bowiem również pozytywna przyjaźń – przyjaźń, którą nawiązuje 
się pozytywnie, ze względu na nią samą, jak ma to miejsce w przyjaźni pomię-
dzy osobami, które czują, że są sobie bliskie; znajdują się w podobnych oko-
licznościach lub naprawdę się lubią. Tacy przyjaciele: szanują się nawzajem jako 
moralnie równi, wzajemnie wyrażają wobec siebie dobrą wolę, „cieszą się swoim 
towarzystwem” oraz podejmują wiele praktycznych działań na rzecz innego. 
Relacje te mogą występować także pomiędzy rodzicami i ich dziećmi, rodzeń-
stwem czy zakochanymi. Dla takich powszechnych i codziennych relacji „posia-
danie wroga” jest w dużym stopniu nieistotne. Podejrzanie brzmi na przykład 
stwierdzenie, że jestem prawdziwym przyjacielem Martina, ponieważ nienawi-
dzę Petera; lub że poślubiłam mojego męża, ponieważ chciałam uciec od mojej 
rodziny – takie powody wydają się zazwyczaj słabymi podstawami dla relacji. 
Co więcej, zdrowe dziecko stosunkowo późno uczy się samego słowa wróg 
(w porównaniu do określeń: „mama”, „tata”, „baba” itp.). Pozytywne związki nie 
muszą wynikać z istnienia jakiegoś wroga – w rzeczywistości pozytywna sym-
patia i pozytywne tworzenie więzi zdają się być znacznie bardziej elementarnymi 
postawami ludzkimi. 

W tym momencie może oczywiście pojawić się następujący zarzut: taka 
przyjaźń jest w istocie możliwa, lecz w momencie, w którym opuszczamy sferę 
życia osobistego i wkraczamy w sferę polityczną, staje się ona coraz mniej praw-
dopodobna. Jesteśmy tu pośród zupełnie obcych, a opisywane przez Schmitta 
przyjaźnie oparte na rozróżnieniu „my kontra oni” zdają się być znacznie bar-
dziej odpowiednie. Schmitt uważa nawet, że rozróżnienie przyjaciel‒wróg jest 
cechą charakterystyczną polityczności. Pozostaje pytanie, czy jest to prawda.

Dotychczas próbowałam jedynie pokazać, że nasze świadome ideały przyjaźni 
osobistej pozostają w dużej mierze upłciowione. Wciąż jesteśmy w dużym stopniu 
zniewoleni modelem równego braterstwa. Jednakże alternatywna forma przyjaźni 
pośród różnic – typowa w życiu tak wielu kobiet – wciąż funkcjonuje w praktyce 
i pod powierzchnią teoretycznych, utrwalanych przez wieki dogmatów. W następ-
nej części przedstawię argumenty przemawiające za tym, że owa alternatywna 
koncepcja, którą nazywam przyjaźnią różnych – pozytywna w swojej naturze, 
nade wszystko praktyczna, postrzegająca przybliżoną równość jako swój cel, nie 
zaś jako warunek istnienia – jest w rzeczywistości nie tylko potrzebna w formie 
politycznej, jako że jest odpowiednia dla nowożytnych, poreformacyjnych, plura-
listycznych demokracji, lecz jest ponadto możliwa do osiągnięcia.

4. PRZYJAŹŃ OBYWATELSKA: DLACZEGO JEST POTRZEBNA?

Musimy przede wszystkim dokładnie zrozumieć, czym jest polityczna lub 
obywatelska przyjaźń i dlaczego jest ona tak ważna. Jak już argumentowałam 
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w innym miejscu, przyjaźń obywatelska jest tą formą przyjaźni, której cechy 
przejawiają się za pośrednictwem konstytucji społeczeństwa, w jego publicz-
nym zbiorze praw, w głównych instytucjach i obyczajach społecznych. Przyjaźni 
obywatelskiej nie wolno mylić z przyjaźnią osobistą26. Trzy niezbędne cechy 
każdej prawdziwej przyjaźni, które wymieniłam powyżej – wzajemna świado-
mość moralnej równości, nieegoistyczna dobra wola wobec innego oraz prak-
tyczne działanie na jego rzecz – są w stanie rzeczywiście przetrwać w formie 
politycznej, gdy zostaną wcielone w to, co Rawls nazywa podstawową strukturą 
społeczeństwa. Wyrażają się w sposobie, w jaki główne instytucje społeczne, 
ekonomiczne i polityczne społeczeństwa współpracują w jednym systemie oraz 
rozdzielają prawa i obowiązki. 

Sam Rawls uważa na przykład swoją zasadę zróżnicowania (która głosi, że 
nierówności strukturalne w sprawiedliwym społeczeństwie zawsze muszą dzia-
łać na korzyść najgorzej usytuowanej grupy) za wyraz „braterstwa” wcielonego 
w podstawową strukturę sprawiedliwego społeczeństwa27. W podobny sposób 
obywatele demokracji mogą wykazywać troskę i zainteresowanie (lub lekcewa-
żenie) wobec swoich współobywateli jako całości, poprzez głosowanie oraz wpro-
wadzanie w życie praw przynajmniej w minimalnym stopniu „troszczących się” 
o wszystkich (lub nie) – które zapewniają, że wszyscy są przyzwoicie odżywieni 
i mieszkają w godnych warunkach, pracują oraz mogą korzystać z opieki zdrowot-
nej (lub pozwalają, by inni byli niedożywieni i żyli w slumsach). W rezultacie owe 
prawa i obowiązki przekładają się na typowe oczekiwania i zobowiązania każ-
dego obywatela. Takiej przyjaźni nie należy ograniczać do małych starożytnych 
polis i uważać, że nie ma dla niej miejsca w nowożytnych państwach narodowych, 
jak twierdził Rousseau i wielu innych. Jako że przyjaźń polityczna funkcjonuje 
poprzez społeczne i polityczne instytucje, a także za pośrednictwem wpajanych 
przez nie nawyków, norm społecznych i obyczajów, jej atrybuty mogą dotyczyć 
milionów. Mogę więc osobiście nienawidzić moich niektórych współobywateli, 
lecz wciąż być ich obywatelską przyjaciółką. Oznacza to jedynie tyle, że cały czas 
będę zachowywać pewne minimalne standardy w moim podejściu do nich.

W tym momencie wyłania się kluczowa różnica pomiędzy starożytną przy-
jaźnią polityczną a nowożytną przyjaźnią obywatelską. Biorąc pod uwagę to, co 
często określa się „faktem nowożytnego pluralizmu”, poreformacyjna przyjaźń 
obywatelska musi funkcjonować również za pośrednictwem doktryny praw jed-
nostki28. Innymi słowy: nowożytną przyjaźń obywatelską należy odróżnić od 
jakiejkolwiek starożytnej formy politycznej. Dziś prawnie uzasadniona troska 
i zainteresowanie, jakimi wzajemnie darzą się obywatele demokracji, nie mogą już 
być dogmatycznie narzucane z góry lub z zewnątrz, lecz muszą funkcjonować – 
podobnie do innych osiągnięć oświecenia – w ramach powszechnie uznanych 

26 Zob. S. Schwarzenbach, On Civic Friendship…, s. 52 i n.
27 J. Rawls, A Theory…, s. 90–91.
28 Zob. S. Schwarzenbach, On Civic Friendship…, rozdz. 4.
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praw i w obszarze legitymizowanych „obywatelskich” różnic: religijnych, kulturo-
wych i tych związanych z uznawanymi doktrynami moralnymi. Obecność nowo-
żytnej przyjaźni obywatelskiej w społeczeństwie wymaga w związku z tym, by 
treść praw (i konstytucji) wyrażała zainteresowanie wszystkimi obywatelami (w 
jakimkolwiek stopniu), a ponadto by obywatele byli edukowani w zakresie pod-
stawowych faktów dotyczących życia ich współobywateli. Muszą oni na przykład 
posiadać wiedzę z zakresu podstawowej geografii człowieka, dotyczącej warun-
ków i miejsc zamieszkania innych ludzi, ich głównych obyczajów i praktyk reli-
gijnych, a także w zakresie standardów, jakich należy przestrzegać w odniesieniu 
do innych. Obywatele powinni zostać nauczeni spełniania obowiązków względem 
swoich współobywateli i powinni robić to chętnie. Obywatelska edukacja demo-
kratyczna staje się obowiązkowa i pełni centralną rolę w państwie. 

W takiej interpretacji ideał przyjaźni obywatelskiej obejmuje wszystkie te 
działania, które obywatele podejmują dla siebie wzajemnie tylko z jednego 
powodu – w celu tworzenia i utrzymywania kwitnących relacji obywatelskich 
i ich unii jako społecznej całości. Działania te mogą przybierać różny wymiar 
– od pomagania obcemu w przejściu przez ulicę; uczciwego płacenia podatków 
zapewniających opiekę zdrowotną innym; angażowanie się w zagwarantowa-
nie sprawiedliwej procedury głosowania; aż po odbywanie uniwersalnej i obo-
wiązkowej służby obywatelskiej; osobistą pomoc ofiarom w czasie kryzysu; lub 
aktywną walkę o prawa uciśnionych. Jak już wspomniałam, państwo musi być 
zaangażowane w reprodukcję takiej przyjaźni obywatelskiej, jako że pośredniczy 
ono w kształtowaniu świadomości, jaką obywatele mają na temat swojej wza-
jemnej sytuacji (poprzez edukację, regulowanie działalności mediów itp.). Prawa 
i instytucje administracji państwowej mogą więc sprzyjać wzajemnej dobrej woli 
pomiędzy obywatelami, za pośrednictwem właściwie uformowanych instytucji 
i praw, lub jej odwrotności – obojętności czy jawnej wrogości. Wybór jest prosty: 
nasze instytucje mogą promować częściową mentalność „my kontra oni”, pozwa-
lając na duże nierówności w zakresie własności prywatnej i bogactwa, jak i na to, 
by podejrzliwość i niepewność szerzyły się wśród ludzi; lub przeciwnie – nasz 
system instytucjonalny może działać na rzecz większej przyjaźni obywatelskiej 
poprzez dążenie do publicznego ustanawiania i ciągłego wspierania godności 
moralnej każdej jednostki. John Rawls wierzy, że jego zasada zróżnicowania 
(zasada, która głosi, że nierówności strukturalne w podstawowej strukturze spo-
łeczeństwa są usprawiedliwione o tyle, o ile przynoszą one korzyść osobom najgo-
rzej usytuowanym) jest wyrazem „braterstwa” – niechęci, by mieć więcej, jeżeli 
nie skorzystają na tym również inni29. Sugeruje on nawet, że w celu wdrożenia 
tej zasady i sprawnego identyfikowania potrzeb potrzebny jest w rządzie czwarty 
dział – dział „dystrybucji”30. W podobny sposób publicznie ufundowane wybory 

29 J. Rawls, A Theory…, s. 90.
30 Ibidem, s. 245.
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demokratyczne za jednym zamachem usunęłyby dużą część korumpującego 
wpływu prywatnych pieniędzy na proces demokratycznych wyborów i umożli-
wiłyby wszystkim obywatelom (lecz głównie tym biednym) znacznie bardziej 
zadowalający w nich udział. Z pewnością byłby to wyraz większej przyjaźni oby-
watelskiej w ogóle31. Inne instytucje i praktyki, które wyrażają tę wartość, to na 
przykład: wdrożenie powszechnego systemu opieki zdrowotnej, dobrze zaprojek-
towane programy akcji afirmatywnych (a nawet przeprosiny i rekompensata dla 
długo dyskryminowanych grup) czy obowiązkowa służba obywatelska32. 

Dlaczego jednak taka przyjaźń obywatelska jest potrzebna? Jak stwierdzam 
w innym miejscu, według Arystotelesa jest to jedyna droga umożliwiająca praw-
dziwą formę sprawiedliwości33. Oznacza to, że bez minimalnego poziomu dobrej 
woli w społeczeństwie (obopólnie przyjaznego nastawienia, ciągłej pracy nad 
utrzymywaniem moralnej równości pomiędzy obywatelami, wzajemnych prak-
tycznych działań na rzecz innego) – wyrażonego teraz w konstytucji danego 
państwa oraz widocznego w jego prawach i obyczajach społecznych – obywa-
tele mogą i często będą uważać, że są niesprawiedliwie traktowani, nawet jeżeli 
reguły sprawiedliwości w węższym sensie są rygorystycznie przestrzegane. 
Biedni będą na przykład odmawiali przestrzegania prawa, a bogaci rezygnacji 
ze swoich niesprawiedliwych przywilejów. Przyjaźń obywatelska pomiędzy oby-
watelami jest konieczna, by obiektywnie określić granice równości społecznej 
i materialnej: by zapewnić, że wspólnota polityczna nie rozpadnie się na dwa 
państwa – jedno bogatych, drugie biednych – co podważy niektóre lub wszystkie 
wspólne instytucje polityczne.

Postrzeganie wspólnoty politycznej jako przyjaźni politycznej opartej na 
praktykach społecznych i instytucjach politycznych – a współobywateli jako 
pewnego rodzaju demokratycznych przyjaciół – wydaje się niezbędne z jesz-
cze jednego powodu, który wiąże się z motywem. W życiu osobistym przyja-
ciele (pamiętajmy, że zaliczają się do nich zakochani i członkowie rodziny) to 
ludzie, którzy skłaniają nas do zatrzymania się i namysłu. Ostatecznie wszyscy 
pragniemy mieć prawdziwych przyjaciół – same pozory są niewystarczające – 
i wszyscy wiemy, jak to jest, gdy ktoś, kogo uważamy za przyjaciela, dopusz-
cza się zdrady – w relacji z nami kieruje się swoim dobrem zamiast naszym. Co 
więcej, z tego najbardziej fundamentalnego impulsu pchającego nas w kierunku 
innych oraz z naszej głębokiej wrażliwości na innych wyłania się świadomość 
wzajemności, chęć robienia dla nich rzeczy, a także potrzeba samoograniczania 
się w odniesieniu do nich.

Nasze publiczne życie etyczne powinno wyrastać z tych naturalnych impul-
sów. Jak bowiem, koniec końców, zmotywować obywateli do dobrowolnej wza-
jemnej pomocy, uczestnictwa w tworzeniu i podtrzymywaniu sprawiedliwych 

31 Ibidem, s. 198.
32 Por. S. Schwarzenbach, On Civic Friendship…, s. 193 i n., 231 i n.
33 Ibidem, s. 54–55.
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instytucji, a przynajmniej przestrzegania praw, nawet jeżeli prawa te nie zawsze 
mogą służyć ich bezpośrednim interesom. Krótko mówiąc: jak zmotywować 
do uczestnictwa we właściwie funkcjonującej demokracji? W przedstawianym 
tu ideale przynajmniej większość obywateli powinna przestrzegać prawa dla-
tego, że uważają je za słuszne i „uzasadnione”, nie zaś ze strachu lub nienawi-
ści. Korzystając z rozróżnienia zaproponowanego przez H. L. Harta, jakakolwiek 
praktyka społeczna musi w dużej mierze wiązać się ze zinternalizowaniem pew-
nego zestawu zasad, nie zaś z działaniem motywowanym zewnętrznymi groź-
bami lub strachem (drugi przypadek kończy się państwem policyjnym, które nie 
jest w stanie przetrwać długo). Ogólna myśl jest taka, że struktura stanowiąca tło 
danego społeczeństwa nie może promować niepewności, wrogości lub obojętno-
ści, lecz pozytywne poważanie każdego obywatela przez wszystkich – aktywny, 
wzajemny szacunek i uznawanie godności każdej jednostki.

Jak jednak doprowadzić do tego pozytywnego poważania? Mówienie o rów-
nej godności każdego obywatela jest piękne i dobre, ale budowanie instytucji, 
które w praktyce respektują taką godność, wymaga pracy – specjalnego rodzaju 
pracy. Powracamy więc do omawianego wyżej alternatywnego modelu pracy 
i działania: do etyczno-reprodukcyjnej pracy i praxis. Odpowiedź brzmi tak: 
zaczynając postrzegać obywatela (nas samych) w inny sposób, nie ograniczając 
się do dwóch starszych modeli żołnierza-wojownika lub konkurującego produ-
centa, lecz uwzględniając również trzecią koncepcję. W etyczno-reprodukcyjnej 
praxis, celem nie jest coraz większe bogactwo materialne, wyższy status, władza 
lub panowanie nad innymi (zdecydowanie celem nie jest także ich śmierć), lecz 
raczej radość z niematerialnych (duchowych i estetycznych) dóbr oraz kwitną-
cych relacji ludzkich – zarówno prywatnych, jak i obywatelskich. Z tego powodu 
musimy też uznać niezmiernie dużą ilość etyczno-reprodukcyjnych działań nadal 
podejmowanych niejako za kulisami, w tak zwanej sferze prywatnej i wciąż 
w przeważającej mierze przez kobiety. Istotne jest wydobycie tego alternatyw-
nego modelu działania z obszaru prywatnego (gdzie jest on marginalizowany) 
i na powrót umieszczenie go w świetle dziennym życia publicznego – wypro-
wadzenie go z ukrycia i wprowadzenie do jawnej sfery publicznej. Owszem, ów 
model działania musi zostać przekształcony przez nowożytną doktrynę praw jed-
nostki, lecz nawet wtedy nigdy nie powróci do modelu obywatela-żołnierza lub 
ekonomicznego producenta. 

5. PRZYJAŹŃ OBYWATELSKA I SOLIDARNOŚĆ

Czym więc przyjaźń obywatelska różni się od dominujących pojęć solidar-
ności? Wielokrotnie spotykam się z tym pytaniem – w szczególności w Europie, 
gdzie pojęcie solidarności zyskało ogromną popularność i jest blisko związane 
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z rozwojem standardów opieki społecznej Unii Europejskiej. W mojej opinii, 
gdy przeanalizuje się je dostatecznie głęboko – oraz gdy skonstruowane zostanie 
nowe normatywne pojęcie solidarności – różnica może nie być tak duża. Pojęcia 
solidarności i przyjaźni obywatelskiej zaczną upodabniać się do siebie, a przy-
najmniej na siebie nachodzić. Współcześnie na przykład wiele osób łączy solidar-
ność polityczną z nieautorytatywnymi formami (np. Rehg), uznaje ją za warunek 
wstępny sprawiedliwości, lub utożsamia z podejmowaniem działań przeciwko 
niesprawiedliwości (np. Lawrence Blum, Enrique Dussel, Carol Gould lub Sally 
Scholz)34. Ostatnio Hauke Brunkhorst zauważył także związek pomiędzy demo-
kracją a solidarnością, co pozostaje w zgodzie z twierdzeniem Arystotelesa, że 
mocną stroną demokracji (pomimo jej mankamentów35) jest jej nacisk na rów-
ność i braterstwo.

Mimo to istnieje wiele różnic między tymi pojęciami. Po pierwsze, jak już 
wskazałam, termin solidarność pojawił się w wyniku podkreślania więzi spo-
łecznych pomiędzy członkami produkcyjnych ruchów robotniczych (przede 
wszystkim pomiędzy mężczyznami) oraz osobami walczącymi przeciwko nie-
sprawiedliwościom politycznym (dopóki Durkheim nie przeanalizował tego ter-
minu i nie uznał solidarności za „spoiwo społeczne”). Nie odnosił się natomiast do 
etyczno-reprodukcyjnej praxis. W takim ujęciu solidarność zbyt często sugeruje 
pewien rodzaj negatywnej przyjaźni – Schmittowską przyjaźń opartą na walce ze 
wspólnym wrogiem. Razem stajemy przeciwko Prześladowcy X (kapitalistom) 
lub Prześladowcy Y (mocarstwom kolonialnym), ale kiedy prześladowca ten 
zostaje pokonany, nasza jedność społeczna najczęściej również ulega rozpadowi.

Natomiast w sercu przyjaźni obywatelskiej (podobnie jak każdej prawdziwej 
przyjaźni) leży etyczna reprodukcja kwitnących relacji, będących celem samym 
w sobie. W przeciwieństwie do pojęcia solidarności, koncepcja przyjaźni oby-
watelskiej nie tylko opiera się na innym, „reprodukcyjnym” modelu pracy, lecz 
również uniemożliwia ignorowanie istotnej roli kobiet w etycznej i społecznej 
reprodukcji. Kobiety nie są już drugorzędne, wręcz przeciwnie – wyłaniają się 
w samym sercu fenomenu nowożytnej przyjaźni obywatelskiej.

Po drugie, wiele faktycznych (historycznych) ruchów solidarnościowych było 
motywowanych gniewem, zemstą, a nawet nienawiścią – uczuciami reaktyw-
nymi. Z kolei w dążeniu do przyjaźni obywatelskiej występuje inna postawa emo-
cjonalna. Trudno sobie wyobrazić, jak pozytywna i trwała przyjaźń obywatelska 
– wliczając w nią praxis budowania sprawiedliwych instytucji drogą konkretnych 
działań – mogłaby być motywowana nienawiścią, podobnie jak w przypadku 
prawdziwych, osobistych przyjaźni. Przyjaźń obywatelska wymaga indywidual-
nego rozpoznania moralnej równości innych, elastycznej dobrej woli wobec nich, 
a także praktycznego działania na ich rzecz – zakłada to jednak istnienie tego, 

34 Zob. przyp. 1 powyżej.
35 Arystoteles, Etyka…, 1161b9–10. Za wadę demokracji uznał funkcjonującą w niej koncep-

cję wolności jako samowoli. Zob. także H. Brunkhorst, Solidarity…, rozdz. 1. 
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co (między innymi) feministki nazywały empatycznym rozumieniem36. Spokojna 
i uzasadniona otwartość, jak również empatyczna życzliwość są kluczowe, ponie-
waż działania motywowane gniewem, nienawiścią lub zemstą (co przywodzi na 
myśl niektóre sztuki Bertolta Brechta) zawsze wiążą się z niebezpieczeństwem 
popełnienia nowych niesprawiedliwości. Takie negatywne motywacje tworzą 
w najlepszym wypadku jedynie „negatywne przyjaźnie” – zazwyczaj będące 
zaledwie tymczasowymi i zmieniającymi się sojuszami. Za to w sprawiedliwej 
i stabilnej demokracji celem jest rozwinięcie – poprzez instytucje i prawo – oby-
watelskiej dobrej woli, praktycznej elastyczności i uzasadnionego podejścia do 
innych oraz zwyczaju rozwiązywania konfliktów politycznych drogą dialogu 
i dyskusji, zamiast strachem, siłą i podstępem. Ową powściągliwą motywację 
i cichą pracę nad ustanowieniem sprawiedliwych instytucji można nazywać 
„solidarnością moralną” (jak czyni to Jean Harvey), ja jednak preferuję termin 
„przyjaźń obywatelska”, jako że określa on cel, do którego pozytywnie dążymy.

Co więcej, miasto jest prawdopodobnie najmniejszą jednostką przyjaźni oby-
watelskiej. Nie oznacza to jednak, że nie mogą również istnieć formy większych, 
a nawet międzynarodowych instytucji opartych na philii37. W przeciwieństwie do 
tego, solidarność może odnosić się do najróżniejszych związków i ruchów nieza-
leżnie od rozmiarów: do międzynarodowej solidarności robotników lub do soli-
darności ze związkiem elektryków czy z plemieniem Nawaho. Dopóki jednostka 
koncentruje się na interesach konkretnej grupy, mamy do czynienia z solidarno-
ścią, lecz jeszcze nie z przyjaźnią obywatelską. Ta druga wymaga większej spra-
wiedliwości „obywatelskiej” – patrzy na większą całość, chroniąc jednak każdą 
jednostkę. Porusza się powoli na zewnątrz, za pośrednictwem doktryny praw 
jednostki. Jak już wspomniałam, ideał ten nie jest reaktywny, lecz pozytywny 
w kontekście swojego celu.

Ostatnio, dzięki Brunkhorstowi i innym, którzy dostrzegają niebezpieczną 
stronniczość tradycyjnych ujęć solidarności, popularność zyskuje pojęcie „soli-
darności obywatelskiej”. Uważam, że pomysł Brunkhorsta jest krokiem naprzód, 

36 Zob. także przyp. 15 powyżej i 40 poniżej. 
37 Muszę jednak podkreślić, że nie argumentuję tu za abstrakcyjnym, międzynarodowym ko-

smopolityzmem, lecz za aktywnym rozwojem przyjaznych relacji za pośrednictwem konkretnych 
i lokalnych zinstytucjonalizowanych praktyk. Mówiąc ogólnie, staram się obrać drogę środka po-
między zagorzałymi nacjonalistami i kosmopolitami: mamy specjalne obowiązki wobec naszych 
współobywateli (oraz obowiązek promowania praw człowieka w ogóle), lecz owe specjalne obo-
wiązki nie opierają się na postrzeganiu naszych współobywateli jako w pewien sposób „ważniej-
szych”, a jedynie na praktycznych uwarunkowaniach lokalnego organizowania się w obrębie polis 
lub państwa narodowego. Mamy ważniejszy obowiązek, by stworzyć i utrzymywać sprawiedliwe 
instytucje w naszym miejscu zamieszkania. W jednej z moich prac argumentuję przeciwko poglą-
dowi kosmopolitycznemu i za nowym państwem, przede wszystkim zaangażowanym w promowa-
nie przyjaźni obywatelskiej pomiędzy jego obywatelami, lecz także – w naturalnej konsekwencji 
– budowanie przyjaznych relacji na zewnątrz, z innymi narodami. Por. On Civic Friendship…, 
rozdz. 8.



366 KAMILA SZYSZKA, DOROTA SEPCZYŃSKA

gdyż solidarność kojarzona jest tutaj z orientacją publiczną (współcześnie, według 
Brunkhorsta, uniwersalną) oraz postępowaniem zgodnym z prawem38. Musimy 
jednak zauważyć, że w tych nowych koncepcjach oddalamy się od pierwotnego 
znaczenia solidarności w kierunku pojęcia przyjaźni obywatelskiej. Zarówno 
perspektywa moralna (Harvey), jak i obywatelska (Brunkhorst) była nieobecna 
w długich teoretycznych i historycznych permutacjach pojęcia solidarność.

Fakt ten sprowadza mnie do ostatniego i być może najważniejszego punktu 
mojego porównania pojęć przyjaźni obywatelskiej i solidarności: przyjaźń oby-
watelska jasno wyraża, jaki powinien być ideał sprawiedliwego społeczeństwa 
demokratycznego. Można mówić o „solidarności obywatelskiej”, jak czyni to 
Brunkhorst (a jest to, jak już wspomniałam, postęp, w porównaniu z wcześniej-
szymi wykładniami), a także argumentować za „solidarnością moralną”, jak robi 
to Harvey itd. Jednak we wszystkich tych przypadkach wciąż pozostajemy w nie-
korzystanej sytuacji, ponieważ termin „solidarność” zwyczajnie mówi nam za 
mało. Oznacza bycie „solidnym”, „zwartym” oraz „stanie razem”, lecz nie jest 
jasne w imię jakiego celu. Ideał moralny lub obywatelski, napędzający zacieśnia-
nie więzów, nie został jeszcze dostatecznie szeroko omówiony przez teoretyków. 
Z kolei w przypadku przyjaźni obywatelskiej ideał ten jest zawarty w samej kon-
cepcji przyjaźni – znanej mniej więcej każdemu z nas – a następnie rozwijany 
w ramach nowoczesnego państwa narodowego. Przywołuje elastyczne „dawa-
nie i branie” pomiędzy obywatelami, którzy – mimo że nie są spokrewnieni, 
a czasami nie znają się osobiście, nie są też do siebie szczególnie podobni itp. 
– wykazują się dobrą wolą i rozległą świadomością społeczną, wzajemnie dążą 
do utrzymywania przybliżonej równości pomiędzy sobą i podejmują praktyczne 
działania, by ustanowić i podtrzymywać instytucje, które traktują wszystkich 
sprawiedliwie – tak jak między przyjaciółmi.

Podsumowując, w głębi naszych umysłów tkwią społeczne koncepcje tego, 
kim jest wzorcowy obywatel i jakie powinny być relacje pomiędzy obywatelami 
demokratycznymi. Wielu badaczy twierdzi, że to one kierują nie tylko naszymi 
codziennymi działaniami, lecz także działaniami ustawodawców i sędziów. Na 
przykład teoretycy prawa od Ronalda Dworkina po Roberto Ungera twierdzą, że 
wiele aktów i decyzji prawnych opiera się nie tylko na podstawowych zasadach 
powszechnej praktyki, lecz również na leżących u ich podstaw wyobrażeniach 
społecznych, które muszą zostać sprecyzowane39. Biorąc pod uwagę ten pogląd, 
uważam, że powinniśmy bardziej zagłębić się w ideały społeczne leżące u pod-
staw naszych dzisiejszych najlepszych ekonomicznych, prawnych i politycznych 
decyzji. Sugeruję, że opierają się one – lub powinny się opierać – na postrzega-
niu naszego demokratycznego społeczeństwa jako społeczeństwa obywatelskich 

38 H. Brunkhorst, Solidarity…, rozdz. 1.
39 W sprawie wczesnego stanowiska Dworkina w tej kwestii zob. idem, Taking Rights Serio-

usly, Cambridge 1977, rozdz. 5; oraz R. Unger, The Critical Legal Studies Movement, Cambridge 
1983, rozdz. 1.
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przyjaciół. Ta idea społeczna zapewnia spójność i systematyzuje różne prawa 
i reguły, zgodnie z którymi postępujemy. Co istotne, w zależności od naszych 
fundamentalnych wyobrażeń społecznych i ich treści, zmianie ulegną interpre-
tacje: konstytucyjnego prawa do „wolności osobistej”, reguł prawnych, jak na 
przykład „należytej staranności” lub „obowiązku zawiadomienia” (w przepisach 
regulujących ryzyko w przemyśle), czy teorii „społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw” itp. 

Jednak, jak już wspomniałam, ponowne obudzenie pojęcia przyjaźni oby-
watelskiej dzisiaj, w kontekście XXI w., nie oznacza powrotu do Arystotele-
sowskiego modelu równego braterstwa, lecz pójście dalej, w kierunku nowej 
„przyjaźni różnych”. Alternatywnym ideałem społecznym, który odgrywa rolę 
kierującej normy, jest model etycznej pracy i reprodukcji relacji opartych na phi-
lii – model, w którego centrum znajduje się włączenie kobiet i innych pomijanych 
grup. Wynikająca z niego koncepcja demokratycznego obywatela nie jest już toż-
sama z obywatelem-żołnierzem ani też z egoistycznym homo economicos. Nie 
jest to jednak także model czystego altruizmu – matki lub „opiekuńczej osoby” 
– jak sugerują niektóre feministki40. Demokratycznego obywatela, jak udowad-
niałam, najlepiej postrzegać jako kogoś, kto rozumie „wzajemność” i zdolny 
jest do kierowania się rozumem i dobrą wolą; kto potrafi zarówno dawać, jak 
i brać; jest czasami samolubny i zagrożony, lecz również ustępliwy, współczujący 
i hojny, gdy odczuwa bezpieczeństwo i jest odpowiednio wyedukowany. Lapidar-
nie: normą demokratycznego obywatelstwa powinna być norma obywatelskiego 
przyjaciela: model bogaty w sugestie dotyczące tego, jak godzić własne roszcze-
nia z roszczeniami innych, a nawet jak rozwiązać wieczny konflikt pomiędzy 
samą wolnością i równością. Jak zauważa Kant w Metafizyce moralności, rela-
cja przyjaźni prowadzi nas w kierunku wspólnego życia moralnego. Co więcej, 
zawarte w przyjaźni: wzajemność i dobra wola, nacisk na uzasadnione dawanie 
i branie oraz pryncypialne działania praktyczne podejmowane na rzecz innego, 
wyłaniają się w jego spojrzeniu jako najbardziej konkretny i codzienny przykład 
urzeczywistniania jego ideału królestwa celów w ludzkim życiu41. 
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STATUS PRAWNY BUDYNKU LUB INNEGO 
URZĄDZENIA Z ART. 151 K.C. 

LEGAL STATUS OF THE BUILDING OR OTHER DEVICE 
MENTIONED IN ART. 151 CIVIL CODE

Abstract

The article refers to the legal status of a building which was constructed encroaching 
the border of neighbouring land. In such a case part of the building is placed on one real 
estate and the other part on another real estate, belonging to someone else. In legal doctrine 
and jurisprudence three possible solutions of this problem were proposed. According 
to the first approach, the whole building becomes a component of the „starting” real 
estate. According to the second approach the part of the building positioned on another’s 
land becomes part of this land and therfore property of this land’s owner. According 
to the third approach – until proper land servitude is established (building servitude), 
the second approach should be adopted and after the servitude is established – the first 
approach. The author of this article adopts the second approach, pointing out that among 
many arguments in this discussion, superficies solo cedit rule is of decisive significance.
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SŁOWA KLUCZOWE

budynek, grunt, nieruchomość, własność nieruchomości, przekroczenie granicy 
gruntu, budowa na cudzym gruncie, nieruchomość wyjściowa, część składowa, 
zasada superficies solo cedit, służebność gruntowa (budynkowa)

I. Problematyka statusu prawnego budynku (lub innego urządzenia1), 
przy którego wznoszeniu przekroczono granice cudzego gruntu, choć nie jest 
w piśmiennictwie nowa, to wciąż, jako kontrowersyjna, stanowi przedmiot dys-
kusji.2 Wynika to przede wszystkim z braku ustawowego jednoznacznego roz-
strzygnięcia tej kwestii. Regulacja zawarta w art. 151 k.c. jest na tyle syntetyczna, 
że stanowi właściwie jedynie normatywny wstęp do zagadnienia. Próba choćby 
zbliżenia się do jego rozwiązania wymaga nie tylko wszechstronnej wykładni, ale 
nawet sięgnięcia do instytucji i zasad ogólnych. Stanowi to wystarczający powód 
do podjęcia analizy problematu i wzięcia udziału we wspomnianej dyskusji. 

Przedmiotowe zagadnienie sprowadza się do pytania, czy w okolicznościach 
określonych w art. 151 k.c. budynek zachowuje jedność prawną i wciąż pozostaje 
w całości częścią składową gruntu wyjściowego (gruntu zabudowcy), a przez to 
własność tego gruntu rozciąga się także na ten budynek, czy też część budynku, 
która przekracza granice gruntu wyjściowego, staje się częścią składową gruntu 
określanego jako sąsiedni zgodnie z zasadą superficies solo cedit (art. 48 k.c.). 

1 Artykuł 151 k.c. stanowi o „budynku lub innych urządzeniach”, niemniej w dalszej części 
opracowania, dla zwięzłości wywodu w kontekście art. 151 k.c. będzie używane tylko pojęcie 
budynku. 

2 Por. W. Kocon, Przekroczenie granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku lub 
innego urządzenia, „Nowe Prawo” 1970, nr 7–8, s. 1065–1079; J. S. Piątowski, (w:) J. Ignatowicz 
(red.), System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, t. II, Ossolineum 1977, 
s. 143; W. Górecki, Sytuacja prawna budynku wzniesionego częściowo na sąsiednim gruncie, 
„Monitor Prawniczy” 2010, nr 5, s. 268–277; S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu 
cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2011, s. 99; B. Janiszew-
ska, Stosunki własnościowe w wypadku przekroczenia granicy nieruchomości przy wznoszeniu 
budynku (art. 151 k.c.), „Przegląd Sądowy” 2007, nr 6, s. 53–68; R. Czarnecki, (w:) Z. Resich 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1972, s. 408; S. Breyer, Przeniesienie własności 
nieruchomości, Warszawa 1975, s. 210.
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Zgodnie z art. 151 k.c., jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urzą-
dzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel 
tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie-
uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo że grozi mu nie-
współmiernie wielka szkoda. Może on żądać albo stosownego wynagrodzenia 
w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej (tzw. służebno-
ści budynkowej3), albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej czę-
ści, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. Powołany 
przepis reguluje przede wszystkim wynikłe z przekroczenia granicy przy wzno-
szeniu budynku stosunki między właścicielem nieruchomości wyjściowej a wła-
ścicielem nieruchomości sąsiedniej; jego celem jest zbalansowanie interesów 
tych właścicieli. Prawodawca, mając bowiem na uwadze społeczno-gospodarcze 
znaczenie zachowania wzniesionego budynku, wprowadza w art. 151 zd. 1 k.c. 
ograniczenia ochrony własności nieruchomości sąsiedniej, wskazując, w jakich 
przypadkach jej właściciel może żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Z dru-
giej jednak strony, w myśl art. 151 zd. 2 k.c. właściciel nieruchomości sąsied-
niej, jeżeli nie przysługuje mu żądanie przywrócenia stanu poprzedniego, może 
dochodzić wobec właściciela nieruchomości wyjściowej roszczenia o zawarcie 
umowy o nabycie przez niego stosownej służebności gruntowej albo własno-
ści zajętej przez część budynku działki (jak również tej części, która na skutek 
budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze); w obydwu przypadkach za 
odpowiednim wynagrodzeniem.

Artykuł 151 k.c. na postawione wyżej pytanie nie udziela zatem jednoznacz-
nej odpowiedzi. W istocie przepis ten jest tylko punktem wyjścia do rozważań 
nad zagadnieniem i dopiero wraz z innymi przepisami (instytucjami, zasadami) 
pozwala na określenie statusu prawnego części budynku wykraczającej poza gra-
nice nieruchomości wyjściowej. Ponadto argumentacja wywodzona z art. 151 k.c. 
może służyć uzasadnieniu przeciwstawnych koncepcji. Powoływanie argumen-
tów tylko z wykładni tego przepisu jest więc nieprzekonujące. Niemniej dla peł-
ności analizy zagadnienia należy je przywołać i rozpatrzyć.

II. W analizowanej kwestii wypracowano kilka stanowisk. Zgodnie z pierw-
szym, dominującym w piśmiennictwie i orzecznictwie, część budynku, która 
znajduje się na cudzym gruncie, stanowi część (składową4) budynku, a w konse-
kwencji – część składową nieruchomości wyjściowej. Ma być tak niezależnie od 
tego, czy ustanowiono na rzecz właściciela nieruchomości wyjściowej służebność 
gruntową (art. 151 zd. 2 k.c.) albo czy przeniesiono na niego własność działki 

3 Por. zamiast wielu R. Czarnecki, (w:) Z. Resich (red.), Kodeks…, s. 408.
4 Por. J. S. Piątowski, (w:) J. Ignatowicz (red.), System…, s. 143. Jednakże, gdy budynek 

zgodnie z art. 48 k.c. jest częścią składową gruntu, to traci przymiot rzeczy (art. 45 k.c.), a przez 
to nie może składać się z części składowych (art. 47 § 2 k.c.). Oznacza to, że część budynku znaj-
dująca się na gruncie sąsiednim stanowi według referowanego poglądu część składową tylko nie-
ruchomości wyjściowej. Do podobnego wniosku dochodzi W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 274.
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zajętej przez część budynku. Koncepcję tę można nazwać koncepcją jedności 
budynku;5 wychodzi ona bowiem z założenia, że budynek zachowuje jedność 
fizyczną i prawną, a więc tytuł do niego zawsze powinien przysługiwać zabu-
dowcy. Budynek taki jest bowiem częścią składową (art. 48 k.c.) nieruchomości 
wyjściowej, niezależnie od okoliczności określonych w art. 151 k.c. oraz od tego, 
jak wielkie jego części znajdują się na nieruchomości wyjściowej oraz na nieru-
chomości sąsiedniej. Dlatego własność nieruchomości wyjściowej rozciąga się 
również na cały budynek (art. 47 § 1 k.c.) nawet wtedy, gdy jego część znajduje 
się w granicach cudzego gruntu6.

Za poglądem tym ma przemawiać kilka argumentów. Przede wszystkim 
wskazuje się na relację między art. 47 § 2 oraz art. 48 k.c., twierdząc, że pierw-
szy z nich jest przepisem szczególnym wobec drugiego7. Pojęcie gruntu z art. 46 
§ 1 k.c. jest tylko konstrukcją normatywną; część powierzchni ziemskiej stanowi 
rzecz tylko na podstawie fikcji prawnej. Kolejną fikcją prawną byłaby instytu-
cja uregulowana w art. 48 k.c., zgodnie z którym budynek lub inne urządzenie 
jest częścią składową gruntu. Jeżeli zatem dochodzi do konfliktu między zasadą 
fizycznej i prawnej jedności rzeczy (budynku) wyrażonej w art. 47 § 2 k.c. a zasadą 
uregulowaną w art. 48 k.c. (superficies solo cedit), pierwszeństwo powinna mieć 
pierwsza reguła8. Jedność fizyczna i prawna budynku powinna przeważać nad 
konstrukcją prawną, na którą składają się w istocie dwie fikcje prawne. 

Argument ten nie jest jednak wolny od trudności. Przede wszystkim wykład-
nia językowa oraz systemowa wskazują, że jest odwrotnie – to art. 48 k.c. sta-
nowi przepis szczególny wobec art. 47 § 2 k.c. Artykuł 48 k.c. rozszerza definicję 
części składowej rzeczy mającej szczególne znaczenie w obrocie prawnym – 
gruntu. Gdyby Kodeks cywilny nie zawierał tej regulacji, w myśl definicji części 

5 Por. W. Kocon, Przekroczenie granicy…, s. 1065–1079; J. S. Piątowski, (w:) J. Ignatowicz 
(red.), System…, s. 143; S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz…, s. 99; B. Janiszewska, Stosunki 
własnościowe…, s. 53–68; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 1971 r., I CR 5/70, LEX 
nr 6643; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2005 r., III CZP 9/05, OSNC 2006, 
nr 3, poz. 44; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2006 r., III CZP 72/06, OSNC 
2007, nr 6, poz. 85; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 159/06, 
LEX nr 272465; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., III CZP 27/07, OSNC 
2008, nr 6, poz. 62. 

6 Według Sądu Najwyższego (por. przypis 5), ale także opinii formułowanych w literaturze 
(por. S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz…, s. 99), art. 151 k.c. dotyczy tylko przypadku, gdy 
część budynku znajdująca się na cudzej nieruchomości jest mniejsza od części znajdującej się na 
nieruchomości wyjściowej. Stwierdzenie to może sugerować, że albo po pierwsze, art. 151 k.c. 
dotyczy tylko takich przypadków, a więc w innych nie ma zastosowania, albo po drugie, że 
właścicielem całego budynku zawsze jest właściciel nieruchomości, na której znajduje się większa 
część budynku, a więc także może nim być właściciel nieruchomości sąsiedniej, a nie zabudowca. 
Hipoteza normy wynikającej z art. 151 k.c. obejmuje lege non distinguente także wzniesienie 
równej oraz większej części budynku na nieruchomości sąsiedniej.

7 Por. W. Kocon, Przekroczenie granicy…, s. 1079.
8 Por. ibidem.
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składowej z art. 47 § 2 k.c. przedmioty wymienione w art. 48 k.c. należałoby 
zakwalifikować, także na tle art. 45 oraz 46 § 1 k.c., jako rzeczy ruchome. Ponadto, 
trudno zgodzić się z opinią, że pojęcie gruntu oraz zasada superficies solo cedit 
to normatywne konstrukcje prawne, które powinny oddać pierwszeństwo zasa-
dzie wyrażonej w art. 47 § 2 k.c. To prawda, że pojęcie gruntu jest konstrukcją 
prawną9, podobnie jak zasada superficies solo cedit10. Jednak również definicja 
części składowej nie została jedynie zadeklarowana przez prawodawcę, ale przez 
niego ukonstytuowana; jest konstrukcją prawną, wyborem jednej z wielu możli-
wych koncepcji, podobnie jak definicja samej rzeczy11. Zważywszy na pochodze-
nie zasady superficies można byłoby nawet zaryzykować twierdzenie, że to ona 
współtworzy europejski porządek prawnorzeczowy od wieków i bardziej odpo-
wiada naturalnym intuicjom prawnym12 niż konstrukcja części składowej.

Jednakże broniąc referowanego stanowiska, podkreśla się, że z art. 48 k.c. 
oraz 151 k.c. zdaje się wynikać zasada, zgodnie z którą budynek może być częścią 
składową tylko jednej nieruchomości. Przyjęcie odmiennego zapatrywania zmu-
szałoby do uznania, że będący całością architektoniczną i techniczną budynek 
jest częścią składową kilku gruntów13. Taki wniosek trudno pogodzić z definicją 
części składowej, jako części tylko jednej rzeczy. Co do argumentacji odwołującej 
się do art. 151 k.c. trafnie zauważono, że przepis ten ma na celu nie statuowanie 
zasady jedności budynku w interesie zabudowcy, ale usunięcie negatywnego dla 
niego skutku naruszenia cudzej własności gruntu, polegającego właśnie na tym, 
że budynek ulega podziałowi zgodnie z linią granicy nieruchomości14. Należy 
zgodzić się, że art. 47 § 2 k.c. stanowi o części składowej jednej, a nie kilku 
rzeczy. Niemniej problem ten może być rozstrzygnięty15 przez uznanie, że gra-
nica gruntów dzieli budynek na dwie odrębne części16, będące zarazem częściami 

 9 A. Klein, Ewolucja pojęcia nieruchomości w polskim prawie cywilnym, (w:) B. Kordasie-
wicz, E. Łętowska (red.), Prace z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pracy naukowej Prof. 
Piątowskiego, Ossolineum 1985, s. 87.

10 H. Cioch, H. Witczak, Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, „Rejent” 1999, 
nr 5, s. 13–36, którzy przedstawiają ewolucję tej instytucji w prawie polskim. 

11 Por. W. Dajczak, Rzymska res incorporales a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przed-
miotu praw rzeczowych” w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007, passim.

12 „(...) quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, 
iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit” – Gai. 2, 73. [„(...) to co zostało wybudowane 
przez kogoś na naszym gruncie, chociaż tamten budował (to) własnym nakładem, staje się nasze 
na podstawie prawa naturalnego, co jest bowiem na powierzchni (gruntu), idzie w ślad za grun-
tem” – Gaius, Instytucje (tłum. C. Kunderewicz, oprac. J. Rezler), Warszawa 1982, s. 145].

13 Por. B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 61–62.
14 Por. W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 273.
15 Kwestii nie rozwiązuje koncepcja, że budynek staje się przedmiotem współwłasności za-

budowcy oraz właściciela nieruchomości sąsiedniej, która zasadnie jest podważana; por. S. Rud-
nicki, G. Rudnicki, Komentarz…, s. 99.

16 Części te stają się z mocy art. 48 k.c. częściami składowymi rzeczy, zatem nie mają statu-
su przedmiotów (materialnych).
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składowymi gruntów, na których się znajdują. Status tych części byłby więc 
taki jak samodzielnych technicznie budynków. Koncepcja ta nie jest wolna od 
trudności, bowiem według art. 48 k.c. częścią składową gruntu są budynki (lub 
inne urządzenia), a nie ich części. Trudność ta jest jednak stosunkowo niewielka 
w porównaniu z tymi, jakie związane są z wykładnią art. 48 k.c. dla uzasadnie-
nia koncepcji „jedności” budynku. Z jednej bowiem strony ma z niej wynikać 
reguła, że budynek znajdujący się choćby w części na nieruchomości wyjściowej 
jest w całości jego częścią składową. Z drugiej strony należy zauważyć, że cała 
argumentacja zwolenników koncepcji jedności budynku, oparta na art. 151 k.c., 
ma dowodzić, że przepis ten stanowi wyjątek od wynikającej z art. 48 k.c. zasady 
superficies solo cedit.

Kolejne argumenty są oparte na wykładni art. 151 k.c., który uznawany 
bywa, jak wyżej wspomniano, za przepis szczególny17 wobec art. 48 k.c.18. Zwo-
lennicy referowanej koncepcji podkreślają zatem w pierwszej kolejności cel tego 
przepisu19. Prawodawca ze względu na szczególnie istotne społeczno-gospo-
darcze znaczenie utrzymania wzniesionego budynku godzi się, pod pewnymi 
warunkami, na ograniczenie uprawnień ochronnych właściciela nieruchomości 
sąsiedniej; usunięcie części budynku albo przesunięcie go uzależnione jest od 
spełnienia ściśle określonych przesłanek. W istocie art. 151 k.c. stanowi wyraz 
troski prawodawcy o zachowanie w jak najszerszym zakresie substancji budynko-
wej. Kwestia ta miała szczególne znaczenie w czasie, w którym Kodeks cywilny 
wchodził w życie, a więc niecałe dwadzieścia lat po zakończeniu drugiej wojny 
światowej20. Zważywszy na ogrom zniszczeń wojennych, każdy nowo wznie-
siony budynek, angażujący ówczesne skromne siły i środki, nabierał znacznej 
wartości społeczno-gospodarczej, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach 
został wzniesiony. Obecnie waga tego problemu jest zdecydowanie mniejsza; 
wciąż jednak ograniczanie możliwości burzenia budynków, nawet wzniesionych 
z naruszeniem prawa własności, ma pragmatyczne znaczenie.

17 Por. W. Kocon, Przekroczenie granicy…, s. 1079. Jednakże położenie przepisu nie stano-
wi wystarczającej podstawy do stwierdzenia, że jest on przepisem szczególnym wobec innego. 
Z treści pierwszego muszą wynikać reguły, które w jakimkolwiek zakresie odnoszą się do treści 
drugiego. To, czy art. 151 k.c. jest przepisem szczególnym wobec art. 48 k.c., wymaga wykazania, 
że odnosi się do zasady superficies solo cedit, co stanowi właśnie przedmiot dyskusyjnej przecież 
argumentacji zwolenników koncepcji jedności budynku. Por. także W. Górecki, Sytuacja praw-
na…, s. 272, którego zdaniem art. 151 k.c. w ogóle nie dotyczy tej zasady. 

18 Trudno to pogodzić z wyżej przedstawioną opinią, zgodnie z którą z art. 48 k.c. wynika 
zasada jedności budynku. 

19 Por. B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 57.
20 Należy jednak podkreślić, że podobna do uregulowanej w art. 151 k.c. instytucja została 

zaproponowana w art. 26 projektu prawa rzeczowego z lipca 1939 r.; por. Projekt prawa rzeczo-
wego przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną w 1939 r. (wprowadzenie – S. Grzybowski), 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, nr 4, s. 524.
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Jednakże prawodawcza wola zachowania substancji budynkowej nie musi 
przesądzać statusu prawnorzeczowego budynku w okolicznościach określonych 
w art. 151 k.c. To dwie różne kwestie; realizacja celu stawianego przez ten przepis 
nastąpiłaby także wtedy, gdyby przyjąć, że część budynku znajdująca się na grun-
cie sąsiednim jest jego częścią składową. Problemat ten został w piśmiennictwie 
zauważony. Podnosi się więc, że utrzymywanie budynku nie jest celem zasadni-
czym art. 151 k.c. Właściciel nieruchomości sąsiedniej, co prawda pod pewnymi 
warunkami, ale ma możliwość żądania przywrócenia stanu poprzedniego, co 
może wiązać się z usunięciem (zburzeniem) części budynku, a w konsekwencji 
pozbawieniem praktycznego znaczenia całości budowli. Prowadzi to do wniosku, 
że zasada zachowania jedności budynku funkcjonuje w interesie właściciela nie-
ruchomości wyjściowej. To dla niego ograniczane są środki ochrony własności 
gruntu sąsiedniego, dlatego to on powinien sprawować prawne władztwo nad 
budynkiem ab initio/in toto. Uchylenie dopuszczalności rozbiórki budynku z jed-
noczesnym brakiem możliwości wykorzystywania tej części budynku przez wła-
ściciela nieruchomości wyjściowej byłoby pozbawione racji21. Z opinią tą należy 
się zgodzić co do tego, że z art. 151 k.c. można wyprowadzić wniosek, zgodnie 
z którym przepis ten przede wszystkim chroni interes właściciela nieruchomo-
ści wyjściowej, jako tego, który poniósł koszt wzniesienia budynku. Nie wyłą-
cza to jednak tego, że zakaz pochopnego niszczenia budynków może realizować 
ogólnospołeczny (publiczny) cel zachowywania budynków. Nie przesądza także 
wciąż statusu prawnorzeczowego części budynku znajdującej się na nierucho-
mości sąsiedniej. Zawarte w tym przepisie instrumenty prawne w dostateczny 
sposób normują wyjście z konfliktu interesów właścicieli sąsiednich gruntów, 
w szczególności chronią interes właściciela nieruchomości wyjściowej. Nawet 
jeżeli wzniósł budynek, dochowując najwyższej staranności, konsekwencje bez-
prawnego wzniesienia budynku na cudzym gruncie powinien ponosić on, a nie 
właściciel nieruchomości sąsiedniej. Temu ostatniemu przysługują stosowne 
roszczenia, które pozwalają na uregulowanie relacji między obydwoma właści-
cielami z zachowaniem ich słusznych interesów, a więc także właściciela nie-
ruchomości wyjściowej. Ochrona jego interesu, w przypadkach uregulowanych 
w art. 151 k.c., nie wymaga uznania, że jest on właścicielem całego budynku.

Zwolennicy koncepcji jedności budynku podkreślają także, że art. 151 k.c. 
ogranicza środki ochrony własności nieruchomości sąsiedniej do ściśle określo-
nych roszczeń, wyłączając roszczenia z art. 222 k.c. Właściciel tej nieruchomo-
ści może bowiem żądać, i tylko pod pewnymi warunkami, przywrócenia stanu 
poprzedniego oraz zasadniczo22 nabycia odpowiedniej służebności gruntowej za 

21 Por. ibidem, s. 64, 66.
22 Według jednej z opinii roszczenia o nabycie odpowiedniej służebności gruntowej za wyna-

grodzeniem albo o wykup działki zajętej pod budowę, jak również części gruntu, która na skutek 
budowy straciła dla właściciela nieruchomości sąsiedniej znaczenie gospodarcze, powstają (ak-
tualizują się) dopiero wtedy, gdy nie zachodzą przesłanki żądania przywrócenia stanu poprzed-
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stosownym wynagrodzeniem albo wykupu zajętej pod budowę działki oraz tej 
części gruntu, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. 
Oznacza to, że właścicielowi nieruchomości sąsiedniej nie przysługują środki 
ochrony własności przewidziane w art. 222 k.c., a więc roszczenie windykacyjne 
oraz negatoryjne23. Właściciel ten zatem nie może nie tylko żądać wydania swo-
jego zabudowanego gruntu, ale także dopuszczenia do władania częścią budynku 
znajdującego się na jego gruncie. Może to przemawiać za tym, że właścicielem 
całego budynku jest właściciel nieruchomości wyjściowej. 

Argument ten także nie jest wolny od dyskusji. Opiera się on na założeniu, 
że właścicielowi nieruchomości sąsiedniej nie przysługują roszczenia petyto-
ryjne, a jedynie roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego24. Jednakże treść 

niego. Nie można zatem żądać nabycia służebności albo własności działki, jeżeli właścicielowi 
nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie restytucyjne. W rachubę wchodzi jedynie dobro-
wolne zawarcie stosownej umowy [por. J. S. Piątowski, (w:) J. Ignatowicz (red.), System…, s. 143; 
W. Kocon, Przekroczenie granicy…, s. 1072; B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 60]. 
Stanowisko to jest dyskusyjne. Artykuł 151 zd. 2 k.c. rozpoczyna się od słów „może on żądać”, 
a nie na przykład od słów „w przeciwnym wypadku”, co wyraźnie sugeruje niezależność istnie-
nia roszczeń w nim wymienionych od ewentualnego braku roszczenia uregulowanego w art. 151 
zd. 1 k.c. Potwierdza to wykładnia historyczna. Artykuł 32 zd. 2 dekretu z dnia 11 października 
1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. 1946 r. nr 57, poz. 319), rozpoczynając się od słów „natomiast 
może on...” stanowił dalej – „...według swego wyboru, albo domagać się nabycia bezprawnie za-
jętej części jego nieruchomości przez właściciela nieruchomości, na której wzniesiono budowlę 
lub inne urządzenie, albo żądać odszkodowania w zamian za ustanowienie odpowiedniej służeb-
ności”. Ponadto trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie, dlaczego właściciel nieruchomości są-
siedniej musiałby najpierw wykonywać roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego, gdy chciał 
jedynie ustanowienia służebności za wynagrodzeniem albo wykupu działki. Wymaganie takie nie 
jest uzasadnione ani interesem zabudowcy, ani interesem właściciela nieruchomości sąsiedniej. 
Nie harmonizuje ono także z akcentowanym przez zwolenników koncepcji jedności budynku ce-
lem art. 151 k.c. – zachowaniem substancji budynkowej.

23 Por. B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 59.
24 Taka sama formuła roszczenia zawarta jest w art. 344 § 1 zd. 1 k.c. regulującym roszcze-

nie posesoryjne. Naruszenie posiadania może polegać na pozbawieniu faktycznego władztwa nad 
rzeczą albo na trwałym ograniczaniu tego władztwa, co jest odpowiednikiem w sferze faktów 
naruszeń własności uzasadniających roszczenia windykacyjne oraz negatoryjne. W przywołanym 
przepisie uregulowano jedno generalne roszczenie, które może obejmować obydwa przypadki na-
ruszenia władztwa posiadacza.

Według jednej z opinii (B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 59) formuła „przywró-
cenia stanu poprzedniego” jest pojemna i obejmuje żądania odpowiadające roszczeniu windyka-
cyjnemu i negatoryjnemu. W zależności od okoliczności, wyłączenie żądania przywrócenia stanu 
poprzedniego oznacza wyłączenie zachowań właściwych dla czynienia zadość roszczeniu win-
dykacyjnemu albo negatoryjnemu. Należy jednak zauważyć, że nie zawsze wydanie rzeczy jest 
przywróceniem stanu poprzedniego – do niego może doprowadzić dopiero skorzystanie z rosz-
czeń uzupełniających. Nie zawsze także przywrócenie stanu poprzedniego będzie przywróceniem 
stanu zgodnego z prawem, bowiem w szczególności od chwili naruszenia do chwili usunięcia jego 
skutków mogą zmienić się określone standardy prawne (dozwolony poziom hałasu czy odległość 
między budynkami lub innymi urządzeniami itd.). Prowadzi to do wniosku, że o ile zakresy za-
stosowania roszczeń petytoryjnych windykacyjnego i negatoryjnego są rozłączne, o tyle zakres 
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art. 151 zd. 1 k.c. nie daje podstaw do takiego twierdzenia. Przepis ten tylko sta-
nowi, w jakich przypadkach właściciel nieruchomości sąsiedniej nie może żądać 
przywrócenia stanu poprzedniego, a więc stanu sprzed naruszenia jego własności 
przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku na nieruchomości wyjścio-
wej. Ponieważ przywrócenie stanu poprzedniego może czynić zadość roszczeniu 
windykacyjnemu albo negatoryjnemu, należy przyjąć, że w tym zakresie, w oko-
licznościach określonych w art. 151 zd. 1 k.c., roszczenia te są wyłączone. W kon-
sekwencji, w zakresie niewyłączonym przez art. 151 k.c., roszczenia petytoryjne 
mają zastosowanie. Nie ma na to wpływu status prawnorzeczowy budynku. Tylko 
od okoliczności danego przypadku powinno zależeć, w jakim zakresie zaistnieje 
możliwość skorzystania z tych roszczeń25. Zastosowane w krytykowanej przeze 
mnie argumentacji wnioskowanie polegało zatem na dostosowaniu zakresu rosz-
czeń przysługujących właścicielowi nieruchomości sąsiedniej do koncepcji jedno-
ści budynku, gdy tymczasem punktem wyjścia w tej kwestii powinna być analiza 
relacji zakresu roszczeń z art. 151 k.c. oraz 222 k.c. Dopiero jej wynik mógłby 
ewentualnie wspierać jedną z koncepcji, choć jak się okazuje, jest obojętny dla roz-
strzygnięcia tego problematu. Roszczenia petytoryjne inne niż roszczenie o przy-
wrócenie stanu poprzedniego mogą mieć bowiem zastosowanie na tle każdej z nich. 

Niemniej według jednej z opinii konsekwencją stanowiska, zgodnie z którym 
część budynku znajdująca się na cudzym gruncie stanowi jego część składową, 
właściciel tej nieruchomości byłby pozbawiony „wszelkiej ochrony własno-
ści, w tym także roszczeń uzupełniających”26. Roszczenia takie miałyby zatem 
przysługiwać tylko na tle koncepcji jedności budynku. Pogląd ten budzi wątpli-
wości27. Na tle stanowiska przeciwnego do koncepcji jedności budynku można 
bronić zdania, że właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługują roszczenia 
uzupełniające. O ich zastosowaniu decyduje posiadanie cudzej rzeczy, a więc 

zastosowania roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego z zakresem zastosowania każdego 
z roszczeń petytoryjnych pozostaje w relacji krzyżowania się.

Możliwe jest także uznanie, że art. 151 zd. 1 k.c. statuuje odrębne roszczenie, które nie ma 
żadnego związku z roszczeniami petytoryjnymi. Niemniej z uwagi ujęcie redakcyjne tego przepi-
su, koncepcja ta jest wątpliwa. Artykuł 151 zd. 1 k.c. stanowi bowiem o uprawnieniach właściciela 
nieruchomości sąsiedniej od strony negatywnej – „nie może żądać przywrócenia stanu poprzed-
niego”, co sugeruje wprowadzenie ograniczenia uprawnień już mu przysługujących, a więc pety-
toryjnych. 

25 Można odnotować pogląd, zgodnie z którym właścicielowi przysługuje zasadniczo tylko 
roszczenie negatoryjne [por. R. Czarnecki, (w:) Z. Resich (red.), Kodeks…, s. 407; S. Rudnicki, 
G. Rudnicki, Komentarz…, s. 97], ale także i opinię, która aprobuje roszczenie windykacyjne (por. 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 159/06, LEX nr 272465), nawet 
na tle koncepcji jedności budynku. W tym ostatnim przypadku stwierdzono, że niewykonalność 
orzeczenia nie może być powodem oddalenia powództwa windykacyjnego, jeżeli jest ono zasadne. 

26 S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz…, s. 99. 
27 Tylko na marginesie warto zauważyć, że opinia, zgodnie z którą właściciel nierucho-

mości sąsiedniej byłby pozbawiony wszelkiej ochrony własności, w razie akceptacji poglądu 
przeciwnego koncepcji jedności budynku jest zbyt daleko idąca, czego dowodzi treść art. 151 k.c.
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faktyczne władztwo nad nią, a nie tytuł prawny do niej. Na tle koncepcji jedności 
budynku w rachubę wchodzi bezprawne posiadanie cudzego gruntu znajdującego 
się pod budynkiem. Z kolei na tle koncepcji przeciwnej – posiadanie tej części 
gruntu wraz ze znajdującą się na nim częścią budynku28.

Podnosi się także, że właściciel nieruchomości wyjściowej może bez przeszkód, 
choć zawsze w granicach prawa, w szczególności prawa budowlanego, zburzyć 
część budynku znajdującą się na swojej nieruchomości. Taka możliwość co prawda 
osłabia zasadę ochrony substancji budynków, niemniej czyni w praktyce władz-
two właściciela nieruchomości sąsiedniej nad częścią budynku znajdującą się na 
jego gruncie władztwem fikcyjnym; pozostanie mu bowiem jedynie część budynku 
pozbawiona z reguły wszelkiej funkcjonalności. Ostatecznie o losie budynku może 
zdecydować zatem zabudowca. Właściciel nieruchomości sąsiedniej, nawet jeżeli 
przysługuje mu roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego, nie może samo-
dzielnie usunąć naniesień na swoim gruncie; może jedynie biernie obserwować 
działania zabudowcy, nawet prowadzące do zniszczenia części budynku znajdują-
cej się nieruchomości wyjściowej, a w konsekwencji do uczynienia bezużyteczną 
także części znajdującej się na gruncie sąsiednim. 

Dostrzegając znaczenie tego argumentu, należy zauważyć, że nie jest oczy-
wiste, że właścicielowi nieruchomości wyjściowej przysługuje uprawnienie do 
zniszczenia części budynku znajdującej się na jego nieruchomości bez żadnych 
ograniczeń, także na tle koncepcji, zgodnie z którą część budynku znajdująca 
się na gruncie sąsiednim stanowi jego część składową. Zgodnie z tym stanowi-
skiem właściciel nieruchomości sąsiedniej jest właścicielem tej części budynku 
wraz z gruntem, dlatego każde oddziaływanie szkodzące, nawet mające postać 
wykonywania własności, może być uznane za nadużycie prawa podmioto-
wego, a jako takie – za zachowanie bezprawne, z wszelkimi związanymi z tym 
konsekwencjami29. W rachubę wchodzi także zastosowanie art. 439 k.c. mającego 
na celu w szczególności zapobieganie niebezpieczeństwom szkody wynikającym 
ze stanu posiadanego budynku. Podejmowanie próby zburzenia części budynku, 

28 Osobnym zagadnieniem, wymagającym obszernych rozważań, są pytania, czy roszcze-
niom z art. 151 zd. 1 oraz z art. 151 zd. 2 k.c. w ogóle mogą towarzyszyć roszczenia uzupełniają-
ce. W pierwszym przypadku problem sprowadza się do kwalifikacji roszczenia o przywrócenie 
stanu poprzedniego jako roszczenia petytoryjnego (pomijając zagadnienie, czy roszczenia uzu-
pełniające mogą towarzyszyć roszczeniom negatoryjnym) i znaczenia tej kwalifikacji dla możli-
wości dochodzenia roszczeń uzupełniających; w drugim – czy w braku jakiegokolwiek roszczenia 
ochronnego (choćby przypominającego petytoryjne), możliwe jest dochodzenie roszczeń uzupeł-
niających. W orzecznictwie i piśmiennictwie można zanotować opinie aprobujące dochodzenie 
roszczeń uzupełniających w obydwu przypadkach; por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 wrze-
śnia 2010 r., IV CSK 76/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 46; B. Janiszewska, Powstanie „roszczeń 
uzupełniających” w sytuacji przekroczenia w trakcie budowy granic nieruchomości sąsiedniej 
(art. 151 k.c.), „Rejent” 2007, nr 5, s. 82–98.

29 Nie można w takich okolicznościach wyłączyć w szczególności roszczenia deliktowego 
czy negatoryjnego. 
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która może grozić katastrofą budowlaną na drugim gruncie, nie powinno zależeć 
od swobodnej decyzji właściciela nieruchomości wyjściowej. 

Kolejnym argumentem na rzecz omawianego stanowiska jest uwaga, że 
w razie bierności właściciela nieruchomości sąsiedniej w dochodzeniu roszczeń 
z art. 151 k.c. zabudowca pozbawiony jest możliwości połączenia podzielonego 
granicą gruntów budynku, a więc w dalszej kolejności – korzystania z niego mimo 
poniesionych kosztów budowy30. Rzeczywiście, w myśl art. 151 k.c. wszystkie 
instrumenty prawnego przywrócenia równowagi interesów obydwu właścicieli 
pozostają w dyspozycji właściciela nieruchomości sąsiedniej. Właściciel nieru-
chomości wyjściowej może jedynie oczekiwać na inicjatywę ze strony sąsiada31. 
W piśmiennictwie proponuje się jednak, aby w takich przypadkach mogły mieć 
zastosowanie art. 231 § 1 k.c. per analogiam32 lub art. 365 k.c.33. Jednakże nawet 
gdyby nie można było skorzystać z tych rozwiązań, powyższy argument nie sta-
nowi dostatecznego powodu dla zaniechania przestrzegania zasady z art. 48 k.c. 
Ryzyko niedogodności powinno dotykać w takich okolicznościach zabudowcę, 
a nie właściciela nieruchomości sąsiedniej34.

Za koncepcją jedności budynku ma także przemawiać to, że zgodnie z art. 151 
zd. 2 k.c. właściciel nieruchomości sąsiedniej może żądać nabycia od niego przez 
właściciela nieruchomości wyjściowej zajętej przez budynek działki, jak rów-
nież tej części gruntu, która straciła dla niego znaczenie gospodarcze. Z przepisu 
tego wynika, że przedmiotem zbycia jest tylko grunt, a nie grunt wraz z częścią 
budynku. Część ta nie może być więc uznana za część składową nieruchomości 
sąsiedniej35. 

Argument ten również jest dyskusyjny. Konsekwentnie należałoby bowiem 
uznać, że także roszczenie z art. 231 § 1 k.c. dotyczy wyłącznie własności cudzego 
gruntu bez budynku wzniesionego przez posiadacza samoistnego w dobrej wierze. 

30 Por. B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 56.
31 W piśmiennictwie proponuje się jednak, aby do roszczeń z art. 151 zd. 2 k.c. zastosowanie 

miał wprost (W. Kocon, Przekroczenie granicy…, s. 1072–1073) albo odpowiednio [J. S. Piątow-
ski, (w:) J. Ignatowicz (red.), System…, s. 143] art. 365 k.c. o wyborze świadczenia w zobowiązaniu 
przemiennym. Zagadnienie jest dyskusyjne i wymagałoby przeprowadzenia szerszej analizy, na 
którą w niniejszym opracowaniu nie ma miejsca.

32 Por. W. Górecki, Skutki przekroczenia granicy sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu bu-
dynku lub innego urządzenia (relacje między art. 151 k.c. a art. 231 k.c.), „Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 2011, nr 2, s. 391–433.

33 Por. W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 274. Według tej koncepcji nie jest jasne, czy z jed-
nej strony remedium dla omawianej sytuacji jest tylko przejście na drugą stronę (właściciela nieru-
chomości wyjściowej) uprawnienia do wyboru roszczenia z art. 151 zd. 2 k.c., czy także przejście 
samego roszczenia. Z drugiej strony groźba utraty wyboru roszczenia może dostatecznie motywo-
wać właściciela nieruchomości sąsiedniej do podjęcia stosownych działań.

34 W rachubę wchodzi jednak także ustabilizowanie stosunków rzeczowych wskutek zasie-
dzenia własności części gruntu sąsiedniego albo stosownej służebności gruntowej przez zabudow-
cę, nawet w złej wierze; por. W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 274. 

35 Por. B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 67.
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Budynek wzniesiony na cudzym gruncie staje się zgodnie z art. 48 k.c. częścią 
składową tego gruntu, która objęta jest jego własnością (art. 191 k.c.). Przeniesie-
nie własności tego gruntu polega na przeniesieniu go wraz z budynkiem. Podob-
nie jest w przypadku roszczenia z art. 151 zd. 2 k.c. o wykup zajętego pod budowę 
gruntu wraz ze znajdującą się na nim częścią budynku36.

Podkreśla się także, że przepisy prawa sąsiedzkiego, w szczególności 
art. 151 k.c., mają na celu usuwanie sporów granicznych. Przyjęcie, że część 
budynku przekraczająca granicę nieruchomości sąsiedniej staje się jej częścią 
składową, jedynie zaogniałoby konflikt między właścicielami sąsiednich nieru-
chomości. Wynikająca z takiego rozwiązania niejasna sytuacja w praktyce korzy-
stania z budynku mnożyłaby, a nie uśmierzała spory sąsiedzkie. Zapobiega takim 
skutkom koncepcja, zgodnie z którą cały budynek stanowi część składową nieru-
chomości wyjściowej37. 

Doceniając jego wagę, argument ten nie może jednak przesądzać kwestii 
statusu prawnorzeczowego budynku. Podzielając opinię co do celu przepisów 
prawa sąsiedzkiego, należy zauważyć, że prawo cywilne akceptuje wiele insty-
tucji, w szczególności współwłasność, która z natury rzeczy jest konfliktogenna 
(communio est radix discordiarum). Co prawda, środkiem do uniknięcia poten-
cjalnego konfliktu może być odebranie jednemu z podmiotów na rzecz innego 
stosownego prawa majątkowego (jest to jeden ze sposobów znoszenia współwła-
sności), niemniej nie jest to środek jedyny, a co więcej – może być źródłem kolej-
nych konfliktów. 

Koncepcja jedności budynku ma być wspierana także wypracowanymi 
w orzecznictwie regułami podziału budynku w razie podziału gruntu, na któ-
rym się znajduje. Podział ten jest możliwy, jeżeli, po pierwsze, wyodrębnione 
wskutek podziału części budynku stanowią zamkniętą, funkcjonalną całość, lub 
gdy uzasadnione interesy właścicieli zostaną zagwarantowane przez odpowied-
nie służebności gruntowe; po drugie, linia podziału budynku przebiega zgodnie 
z linią podziału gruntu; po trzecie, linia podziału budynku należy do płaszczyzny 
wyznaczonej przez ścianę budynku, dzielącą go na dwa osobne obiekty, która 
istnieje albo może powstać38. 

Biorąc te reguły pod uwagę, należy rzekomo odrzucić możliwość powsta-
nia sytuacji, w której część budynku znajdująca się na cudzym gruncie, 

36 Por. W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 275.
37 Por. B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 67.
38 Por. A. Gieral-Siewielec, Podział nieruchomości budynkowych i lokalowych, „Rejent” 

2000, nr 7–8, s. 23–47; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1966 r., III CR 103/66, 
OSPiKA 1967, nr 5, poz. 110; uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 
1969 r., III CZP 12/69, OSN 1970, nr 3, poz. 39; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycz-
nia 1985 r., III CRN 328/84, LEX nr 8667; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 
2000 r., I CKN 355/98, LEX nr 530737; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 
2000 r., IV CKN 1525/00, LEX nr 52541; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2004 r., 
II CK 262/04, LEX nr 589956.
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a niespełniająca wymienionych przesłanek, staje się częścią składową tego 
gruntu39. Najczęściej bowiem przekroczenie granicy nieruchomości gruntowej 
przy wznoszeniu budynku nie przebiega według istniejących lub mogących 
powstać z technicznego punktu widzenia linii podziału budynku, które pokrywa-
łyby się z linią podziału gruntu. Brak akceptacji dla koncepcji jedności budynku, 
to przyjęcie, że podział budynku może nastąpić według linii podziału gruntów, 
niezależnie od tego, czy podział ten spełnia wymagania stawiane podziałowi 
budynków. 

Dostrzegając znaczenie powyższego argumentu, można jednak zauważyć, że 
wypracowane w orzecznictwie zasady podziału budynków, tak jak inne koncep-
cje i reguły, także występujące w judykaturze, mogą mieć wyjątki. Niebagatelną 
zaletą tych zasad jest to, że są elastyczne, co pozwala sądownictwu odpowiednio 
reagować na potrzeby obrotu prawnego.

Kolejną racją przemawiającą za koncepcją jedności budynku mają być 
względy funkcjonalne, zgodnie z którymi jedność prawna budynku ułatwia-
łaby obrót prawny nieruchomością wyjściową wraz ze znajdującym się na niej 
budynkiem (przeniesienie, obciążenie, ustanawianie odrębnej własności loka-
li)40. Należy jednak podnieść, że jeżeli właścicielowi nieruchomości sąsiedniej 
przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego, stabilność władania 
budynkiem, nawet na tle koncepcji jego jedności, nie jest znacząca. Z kolei gdyby 
właścicielowi temu przysługiwały jedynie roszczenia z art. 151 zd. 2 k.c., to po 
realizacji jednego z nich bezpieczeństwo prawne władania budynkiem przez 
zabudowcę byłoby przywrócone. Niedogodności związane ze skutkami działania 
art. 48 k.c. do tej chwili są wyważoną konsekwencją naruszenia cudzego prawa 
własności gruntu przez wzniesienie na nim części budynku. 

III. Drugie stanowisko głosi, że wskutek przekroczenia granicy cudzego 
gruntu w okolicznościach uregulowanych w art. 151 k.c. część budynku znaj-
dująca się na cudzym gruncie stanowi, w myśl art. 48 k.c., jego część składową, 
a w wyniku tego, część przedmiotu własności sąsiada (art. 191 k.c.)41. Granicę 
tytułu prawnego do części budynku wyznacza zatem prostopadła do gruntu 
płaszczyzna stanowiąca zarazem przekrój budynku. Stanowisko to, jak pierwsze, 
nie jest wolne od kontrowersji. Powołane na rzecz pierwszego wszystkie argu-
menty stanowią zarazem kontrargumenty wobec drugiego. 

IV. Według opinii kompromisowej, części budynku do chwili ustanowienia 
służebności z art. 151 zd. 2 k.c. są częściami składowymi gruntów, na których 
się znajdują, natomiast od chwili ustanowienia tej służebności budynek staje się 
jednością w sensie prawnym i stanowi część składową wyłącznie nieruchomości 

39 Por. B. Janiszewska, Stosunki własnościowe…, s. 62–64.
40 W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 272.
41 Por. W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 276; B. Swaczyna, Umowne zniesienie współwła-

sności nieruchomości, Warszawa 2004, s. 99, przyp. 19.
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wyjściowej42. Część budynku znajdująca się na cudzym gruncie wiąże się bowiem 
ze służebnością, a ta z kolei jest częścią składową nieruchomości wyjściowej43. 
Artykuł 50 k.c. stanowi, że częściami składowymi nieruchomości są również 
prawa związane z jej własnością. Takim prawem jest w szczególności służebność 
gruntowa44. Stanowisko to budzi uzasadnione wątpliwości45. Trudne de lege lata 
do wyjaśnienia jest twierdzenie, stanowiące założenie tej koncepcji, że budynek 
może stanowić część składową służebności gruntowej. Nie ma dla niego żadnej 
podstawy normatywnej; polemizując z referowaną opinią, na takiej właściwie 
konstatacji można poprzestać (quod gratis asseritur, gratis negatur). 

V. Analiza przedstawionych koncepcji skłania, mimo zastrzeżeń, do opo-
wiedzenia się za poglądem, zgodnie z którym część budynku znajdująca się 
na cudzym gruncie, w okolicznościach uregulowanych w art. 151 k.c., stanowi 
część składową tego gruntu. Fundamentalne znaczenie, nie tylko w rozwiązy-
waniu niniejszego problematu, lecz także generalnie w systemie polskiego prawa 
rzeczowego, ma wynikająca z art. 48 k.c. zasada superficies solo cedit. Należy 
zgodzić się, że zasada ta jest konstrukcją normatywną, ale o szczególnym zna-
czeniu systemowym. Wśród wielu argumentów podnoszonych na tle art. 151 k.c. 
na rzecz koncepcji jedności budynku marginalizuje się to, że art. 48 k.c. sta-
nowi, znany już prawu rzymskiemu, wyraz ochrony własności rzeczy szczegól-
nej w obrocie – nieruchomości gruntowej. Niezależnie od tego, kto i w jakich 
okolicznościach i czyim kosztem wzniósł budynek lub inne urządzenie na cudzej 
nieruchomości, pierwszorzędne znaczenie powinien mieć zawsze interes jej wła-
ściciela, natomiast ryzyko braku staranności przy wznoszeniu budynku powinien 
ponosić zawsze tylko zabudowca. 

Koncepcja jedności budynku zakłada odwrotnie – interes zabudowcy, mimo 
naruszenia cudzej własności, ma pierwszeństwo wobec interesu pokrzywdzonego 
właściciela. To zabudowcy ma przysługiwać pełne władztwo nad budynkiem, 
którego część zajmuje część cudzego gruntu, uniemożliwiając jego właścicielowi 
niejednokrotnie korzystanie nie tylko z części zajętej, ale także z całej nieru-
chomości zgodnie z jej gospodarczym przeznaczeniem. Korzyści wynikające 
z korzystania z całego budynku mają przeważać nad korzyściami wynikającymi 
z korzystania z gruntu sąsiedniego. 

Założenie takie budzi wątpliwości. Artykuł 48 k.c. nie tylko chroni włas-
ność gruntu, lecz także wprowadza porządek w stosunki prawnorzeczowe na 

42 Por. S. Breyer, Przeniesienie…, s. 210; R. Czarnecki, (w:) Z. Resich (red.), Kodeks…, s. 409. 
Pogląd taki został pośrednio zaprezentowany także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 
2002 r., V CKN 736/00, LEX nr 1171173.

43 Por. R. Czarnecki, (w:) Z. Resich (red.), Kodeks…, s. 408; S. Breyer, Przeniesienie…, s. 210.
44 Zgodnie z tą opinią, tym bardziej należy przyjąć, że jedność prawna budynku zosta-

je przywrócona wtedy, gdy zabudowca nabywa działkę gruntu zajętego przez część budynku 
w związku z przekroczeniem granicy cudzej nieruchomości.

45 Por. W. Górecki, Sytuacja prawna…, s. 271.
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rudymentarnym poziomie. Wyjątki od zasady superficies solo cedit zgodnie 
z art. 48 k.c. powinny mieć zatem wyraźną podstawę w ustawie. Taką podstawę, 
mimo zasługujących na pełne uznanie prób interpretacyjnych podejmowanych 
przez zwolenników koncepcji jedności budynku, trudno dostrzec w art. 151 
k.c. Przepis ten jedynie określa sposób usunięcia skutków naruszenia własności 
nieruchomości przez przekroczenie jej granicy przy wznoszeniu budynku (lub 
innego urządzenia). Generalnie w każdym przypadku, w którym brak konkret-
nych regulacji, należy korzystać z zasad ogólnych. W niniejszym przypadku, 
ustalenie statusu prawnorzeczowego budynku z art. 151 k.c. powinno być oparte, 
wskutek braku wyraźnej podstawy normatywnej, przede wszystkim na zasadzie 
z art. 48 k.c. Podnoszone przeciwko temu zapatrywaniu zastrzeżenie, że przepis 
ten czyni częścią składową gruntu tylko cały budynek, a nie jego część, stanowi 
słabość tej koncepcji. Niemniej w nauce i orzecznictwie prawa cywilnego można 
znaleźć wiele przykładów takich instytucji prawnych, które tylko częściowo 
mieszczą się w ramach określonej, ścisłej konstrukcji prawnej. Przyczyny takiego 
zjawiska to temat osobnych rozważań, na które z oczywistych względów nie ma 
tu miejsca46. Należy zatem ograniczyć się do stwierdzenia, że wskazana trudność 
mieści się w granicach ukształtowanych w nauce i orzecznictwie47, dlatego nie 
musi podważać stanowiska, zgodnie z którym o statusie prawnorzeczowym czę-
ści budynku, znajdującej się na cudzym gruncie, decyduje zasada superficies solo 
cedit (art. 48 k.c.).
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LEGAL BASIS FOR THE USE OF SOCIAL MEDIA BY 
THE POLISH PUBLIC AUTHORITIES: CASE OF THE POLICE

Abstract

Social media are used on a daily basis by public administration agencies in interactions 
with the public. The benefits of this form of contact have also been recognized by the 
Police, which maintains fan pages on the most popular social media sites. However, to date 
there has been no deeper reflection neither about the legal grounds for public authorities’ 
social media presence, nor about principles which they should obey while running their 
social media profiles. Using the Police as an example, this article discusses the legal 
basis for maintaining profiles of public administration agencies in social media. Authors 
analyze the issue within the framework of existing law and the views of scholars and 
commentators, confronting them with the legal basis provided by the Police departments. 
The article presents de lege ferenda conclusions regarding the so-called soft law.

KEYWORDS

social media, profiles, police, soft law, public administration, freedom of infor-
mation laws

SŁOWA KLUCZOWE

media społecznościowe, profile, Policja, soft law, administracja publiczna, infor-
macja publiczna

1. WPROWADZENIE

Aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych jest ponad połowa 
mieszkańców Ziemi2. Oprócz użytkowników indywidualnych swoje konta pro-
wadzą podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz instytucje pań-
stwowe. Dzięki możliwości bezpośredniego dotarcia do milionów mieszkańców 

2 Suma użytkowników wszystkich mediów społecznościowych w lipcu 2020 r. – ostatnim 
miesiącu z wiarygodnymi danymi – wynosiła prawie 4 miliardy (3,96 miliarda). Zob. S. Kemp, 
Digital 2020: July Global Statshot, https://datareportal.com/reports/digital-2020-july-global-stat-
shot (dostęp: 16.11.2020 r.).
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danego kraju lub regionu, wykorzystują je politycy zarówno ubiegający się 
o poparcie, jak i chcący je utrzymać, przekonać do swoich racji, ocieplić wizeru-
nek. Spektakularne zaangażowanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda 
Trumpa na platformie mikroblowej Twitter sięga 2008 r. i doczekało się wielu 
komentarzy oraz akademickich analiz3. Aktywny w mediach społecznościo-
wych (Twitter, TikTok, YouTube) jest także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda4. Świadczą o tym regularne doniesienia na ten temat, m.in. doty-
czące występu wokalnego w ramach akcji #Hot16Challenge2 zamieszczonego 
na kanale YouTube5, oraz prace badawcze6. Czas pandemii COVID-19 w jesz-
cze większym stopniu uwidocznił wykorzystanie mediów społecznościowych 
przez organy władzy publicznej – m.in. polityków piastujących wysokie stano-
wiska państwowe. Dane o liczbie pozytywnych testów na COVID-19, zgonach 
oraz liczbie zajętych łóżek czy respiratorów Ministerstwo Zdrowia zamieszcza 
codziennie na swoim profilu właśnie na Twitterze7. Profile Kancelarii Premiera 
oraz Premiera Mateusza Morawieckiego na tym samym portalu służą informo-
waniu m.in. o nowych regulacjach prawnych, często bez funkcjonowania tychże 
w tradycyjnym obrocie legislacyjnym8. Lista urzędów (w ramach tzw. oficjalnych 
profili) i osób pełniących wysokie państwowe stanowiska aktywnych w mediach 
społecznościowych jest długa. Ograniczenia poruszania i zgromadzeń związane 
z pandemią COVID-19 najprawdopodobniej jedynie bardziej uwidoczniło zjawi-
sko, które występowało już wcześniej9. W trakcie pandemii wzrosła natomiast 

3 I. Clarke, J. Grieve, Stylistic variation on the Donald Trump Twitter account: A linguistic 
analysis of tweets posted between 2009 and 2018, “PLOS ONE” 2019, Vol. 14, No 9.

4 Aktywność Prezydenta na portalu TikTok była krótka i zakończyła się prawdopodobnie 
wraz z wydaniem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego negatywnej rekomendacji co 
do dalszego korzystania z tego serwisu; zob. B. Czuma, ABW zakazało Andrzejowi Dudzie korzy-
stania z TikToka? Biuro prasowe nie potwierdza i nie zaprzecza, https://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/abw-zakazalo-andrzejowi-dudzie-korzystania-z-tiktoka-biuro-prasowe-nie-potwierdza-
i-nie-zaprzecza (dostęp: 10.02.2021 r.).

5 Zamieszczony na kanale W Pałacu Prezydenckim: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=DjDSUqTcrv4; Gwiazdy komentują #Hot16Challenge2 Andrzeja Dudy. „Przegiąłeś”, https://
kultura.onet.pl/muzyka/wiadomosci/andrzej-duda-rapuje-w-ramach-akcji-hot16challenge2-
ludzie-kultury-komentuja/ynf7tsn (dostęp: 16.11.2020 r.).

6 B. Pietrzyk, Nowa komunikacja polityczna: Twitter Andrzeja Dudy, „Polityka i Społe-
czeństwo” 2017, nr 4, s. 167–179.

7 Ministerstwo Zdrowia, profil na Twitterze dostępny na stronie: https://twitter.com/MZ_
GOV_PL (dostęp: 19.01.2021 r.).

8 Kancelaria Premiera, profil na Twitterze dostępny na stronie: https://twitter.com/Pre-
mierRP, oraz profil Mateusza Morawieckiego na Twitterze dostępny na stronie: https://twitter.
com/MorawieckiM (dostęp: 19.01.2021 r.).

9 G. Leśniak, Bezpodstawne komunikaty MF o nieściganiu podatników, https://www.pra-
wo.pl/podatki/komunikaty-mf-i-wpisy-na-twitterze-nie-sa-zrodlem-prawa,468884.html (dostęp: 
16.11.2020 r.).
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rola Policji w egzekwowaniu ograniczeń swobód obywatelskich. Towarzyszy 
temu widoczna aktywność tej instytucji w mediach społecznościowych10. 

Pomimo znaczenia mediów społecznościowych w codziennym życiu i funk-
cjonowaniu organów władzy publicznej refleksje teoretyczne oraz badania wciąż 
dotyczą głównie aspektów marketingowych11. Nieliczne badania dotyczące 
polskich organów ścigania potwierdzają intuicję i dowód anegdotyczny w tym 
zakresie. To narzędzie, które na trwałe weszło do arsenału pracy Policji12. Jesz-
cze bardziej zaskakuje pominięcie w piśmiennictwie aspektów prawnych wyko-
rzystania mediów społecznościowych przez organy władzy publicznej13. Brak 
jest refleksji dotyczącej podstaw prawnych wykorzystania takich narzędzi przez 
polskie organy administracji publicznej. To poważny brak, zwłaszcza mając na 
uwadze obowiązującą w Polsce zasadę legalizmu. W kontekście rozważań praw-
nych na wstępie należy zwrócić uwagę na takie aspekty, jak: struktura własno-
ści mediów społecznościowych i ich siedziba, miejsce przetwarzania danych czy 
możliwość cenzurowania zamieszczanych w tych mediach treści. Żadna z najbar-
dziej popularnych platform społecznościowych nie ma siedziby w Polsce ani nie 
jest własnością obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Dane – przede wszystkim 
osobowe, w tym szczególnej kategorii – są przetwarzane poza terytorium Polski. 
Decyzja, jakie treści lub działania łamią przepisy prawa, nie opiera się na pol-
skim porządku prawnym. To, że nie są to tylko rozważania czysto akademickie, 
potwierdziła m.in. sprawa masowej inwigilacji obywateli państw trzecich prowa-
dzonej przez National Security Agency14, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 

10 K. Górski, Rzecznik policji skasował konto na Twitterze. Obserwowało go prawie 12 ty-
sięcy użytkowników, https://natemat.pl/317815,rzecznik-policji-mateusz-ciarka-usunal-konto-na-
twitterze (dostęp: 26.11.2020 r.).

11 M. Brzozowska-Woś, Media społecznościowe a wizerunek marki, “Journal of Manage-
ment and Finance” 2013, nr 1, s. 53–64; M. Konieczny, Znaczenie serwisów społecznościowych 
w pracy służby prasowej, „Przegląd Policyjny” 2019, nr 134, s. 132–140.

12 J. Bitner, K. Bayer, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez funkcjonariuszy pol-
skiej Policji. Próba wstępnego opisu zjawiska na podstawie wyników badań kwestionariuszo-
wych, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2019, t. XXIII; P. Waszkiewicz, M. Tomaszew-
ska-Michalak, B. Stromczyński, S. Rabczuk, Czy Wielkopolska Policja umie w internety? Analiza 
strategii komunikacyjnej KWP w Poznaniu na portalu Facebook, (w:) P. Waszkiewicz (red.), Wy-
korzystanie mediów społecznościowych w pracy organów ścigania, Warszawa 2021.

13 Nie można za takie uznać wpadkowego potraktowania mediów społecznościowych niejako 
przy okazji omawiania innych zagadnień. Istnieją jednak wyjątki w tym zakresie: M. Giermak, 
M. Popiołek, Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej, (w:) W. Opioła, M. Popio-
łek (red.), Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, Toruń 2014, s. 63–76.

14 E. Stoycheff, Under surveillance: Examining Facebook’s spiral of silence effects in the 
wake of NSA internet monitoring, “Journalism & Mass Communication Quarterly” 2016, Vol. 93, 
No 2, s. 296–311.
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Europejskiej Schrems II15, czy cenzurowanie publikowanych przez prezydentów 
Stanów Zjednoczonych i Brazylii wiadomości przez Facebooka i Twittera16.

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy, 
a jeżeli tak, to w jakim zakresie organy władzy publicznej w Polsce mają umo-
cowanie do wykorzystywania mediów społecznościowych. Ze względu na skalę 
wykorzystania tych mediów w pracy Policji oraz szczególną rolę tej instytucji 
zdecydowano się na przeprowadzenie badań empirycznych i analizę zagadnienia 
na przykładzie właśnie tej instytucji.

2. ZASADA LEGALIZMU

Zasada legalizmu jest jedną z podstawowych zasad wyrażonych w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.17. Artykuł 7 Konsty-
tucji RP stanowi, że organy władzy publicznej (ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej) działają na podstawie i w granicach prawa. Policja, jako wykonu-
jąca funkcje władzy wykonawczej (działa w strukturach administracji rządowej 
zespolonej pod zwierzchnictwem wojewody albo starosty18), mieści się w zakre-
sie organów władzy publicznej w sensie konstytucyjnym. 

Działanie na podstawie prawa oznacza, że każda aktywność polegająca na 
sprawowaniu władzy publicznej i podejmowana przez Policję musi mieć pod-
stawę prawną19. W odróżnieniu od obywateli, „którym wolno czynić to wszystko, 
co nie jest zabronione przez prawo”20, organy władzy publicznej mogą podejmo-
wać jedynie takie działania, które zostały zaliczone do ich kompetencji i zadań 
przez obowiązujące przepisy prawa, a więc mogą „działać tylko w tych sferach 
i tymi środkami, do których prawo je upoważnia”. Zgodnie z linią orzeczniczą 
Trybunału Konstytucyjnego kompetencji niewyrażonych wyraźnie w przepisach 
prawa nie można domniemywać, „a w oparciu o inną rodzajowo kompetencję 
przypisywać ustawodawcy zamiaru, którego nie wyraził”21. Organ może więc 

15 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2020 r., C-311/18, Data Protection 
Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd., Maximillian Schrems, ECLI:EU:C:2020:559.

16 M. Spring, Trump Covid post deleted by Facebook and hidden by Twitter, https://www.bbc.
com/news/technology-54440662 (dostęp: 16.11.2020 r.); BBC, Coronavirus: World leaders’ posts 
deleted over fake news, https://www.bbc.com/news/technology-52106321 (dostęp: 16.11.2020 r.).

17 Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.; dalej: Konstytucja RP.
18 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2003, s. 74.
19 P. Tuleja, Art. 7 Konstytucja RP, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. 

Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, s. 303–304.
20 Ibidem.
21 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r., W. 7/94, OTK 1994, nr 1, 

poz. 23.
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działać jedynie na podstawie obowiązujących przepisów, a poza sferą możliwego 
działania znajdują się aktywności, dla których nie stworzono podstawy prawnej. 

3. KONSEKWENCJE NARUSZENIA ZASADY LEGALIZMU 
W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA MEDIÓW 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W celu zidentyfikowania konsekwencji naruszenia zasady legalizmu, należy 
umiejscowić czynność, jaką jest publikowanie treści w mediach społecznościo-
wych, wśród działań organów administracji. Czynność ta nie należy do aktów 
administracyjnych lub aktów normatywnych. Organ administracji nie rozstrzyga 
bowiem jednostronnie o sytuacji prawnej jednostki oraz nie używa środków 
przymusu państwowego22. Z tego względu należy ją przyporządkować do czyn-
ności niewładczych administracji, dla których „wystarczające jest wykazanie, że 
mieści się ono w zakresie działania [danej jednostki] oraz pozostaje w zgodzie 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego”23. W doktrynie wyrażany jest 
słuszny pogląd, że „administracja może stosować działania niewładcze prowa-
dząc akcję informacyjną lub przekonując do pewnych działań”24. Wskazuje się 
ponadto, że „działalność niewładcza pokrywa się pod względem merytorycznym 
ze społeczno-organizacyjną działalnością administracji”25 i z tego względu nie 
powinna być uznawana za działalność pozaprawną, a jej podstawą powinny być 
„co najmniej normy kompetencyjne”26 (znajdujące się w art. 1 i 7 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji27). Wskazuje się, że to organ może wybrać miejsce, 
czas, przedmiot i formę działań, a więc dysponuje swobodą wyboru środków 
podejmowanych dla osiągnięcia celów wyznaczonych w przepisach prawa28. 

22 A. Wiktorowska, Prawne formy działania administracji, (w:) M. Wierzbowski (red.), Pra-
wo administracyjne, Warszawa 2011, s. 299–300.

23 D. Sześciło, Opinia w sprawie dopuszczalności zaskarżenia przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich uchwał rad niektórych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie „powstrzymy-
wania ideologii LGBT”, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/opinia-w-sprawie-dopuszczalnosci-z-
askarzenia-przez-rzecznika-praw-obywatelskich-uchwal-samorzadow (dostęp: 5.11.2020 r.).

24 J. Borkowski, Komentarz do rozdziału 7 k.p.a., (w:) B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Ko-
deks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017, s. 390.

25 A. Błaś, Niewładcze formy działania administracji, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, 
A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania administracji, 
Warszawa 2013, s. 224.

26 Ibidem.
27 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1882, z późn. zm.; dalej: ustawa o Policji.
28 M. Bitner, M. Kulesza, Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu 

terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6, s. 5–19.
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Identyfikując w ustawie o Policji podstawę prawną publikowania treści 
w mediach społecznościowych, nie należy szukać lub tworzyć nowych regula-
cji w tym zakresie, np. w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor-
macji publicznej29. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”30 ustawa nie 
może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych ustawach. Słusznie podkre-
śla się w doktrynie, że „skoro system prawa ma tworzyć spójną całość, to nie tylko 
istnienie w nim wielu przepisów o tym samym zakresie regulacji jest zbędne, ale 
wręcz może ono prowadzić do wielu komplikacji”31. W sytuacji wszechobecnej 
hiperinflacji prawa, próby stworzenia innej podstawy prawnej przez ustawodawcę 
spowodowałyby zwiększenie niestabilności i nieprzejrzystości prawa32.

W doktrynie uznaje się, że „każde władcze działanie organu władzy publicz-
nej bez podstawy prawnej musi być oceniane w perspektywie naruszenia zasady 
legalizmu”33. Oprócz normy wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP narusza ono 
bowiem również inną kluczową zasadę konstytucyjną – zaufania obywateli do 
państwa (art. 2). W celu ochrony obywateli przed naruszeniem zasady legalizmu, 
już na gruncie konstytucyjnym wprowadzono art. 77, stanowiący, że każdy ma 
prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne 
z prawem działanie organu władzy publicznej34. W odniesieniu do działań nie-
władczych proponuje się kontrolę opierającą się na prawidłowości – celowości, 
rzetelności, gospodarności i efektywności35.

4. PODSTAWY PRAWNE KORZYSTANIA PRZEZ POLICJĘ 
Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. PERSPEKTYWA ORGANU

Wymóg istnienia podstawy prawnej dla de facto każdego działania organów 
władzy publicznej obejmuje również publikowanie treści w mediach społeczno-

29 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176, z późn. zm.); dalej: u.d.i.p.
30 Dz.U. nr 100, poz. 908.
31 P. Bielski, Komentarz do § 4, (w:) J. Warylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. 

Komentarz, Warszawa 2003.
32 S. Wronkowska, Polski proces prawotwórczy – między autonomią a polityką, “Ius et Lex” 

2005, nr (III) 1, s. 203.
33 M. Zubik, W. Sokolewicz, Komentarz do art. 7, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konsty-

tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
34 Przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu 

władzy publicznej określa art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.); dalej: k.c.

35 T. Kuta, Pojęcie działań niewładczych w administracji, Wrocław 1963, s. 75, za: M. Bit-
ner, M. Kulesza, Zasada legalizmu…
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ściowych. W ramach prowadzonych badań36 postanowiono poznać perspektywę 
organu przejawiającego dużą aktywność na tym polu – Policji. Do Komendy 
Głównej Policji, 16 komend wojewódzkich Policji (KWP) oraz Komendy Sto-
łecznej Policji przesłano w trybie dostępu do informacji publicznej wnioski 
o udostępnienie odpowiednich polityk, regulaminów lub innych dokumentów, 
określających zasady prowadzenia profili przez te jednostki lub osoby działające 
w ich imieniu. Spośród 18 jednostek jedynie dwie nie odpowiedziały na zadane 
pytanie dotyczące podstaw i zasad prowadzenia profili przez te jednostki. Wśród 
regulacji prawnych wymienionych w odpowiedzi na pytanie wskazywano:

‒ zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji37 (12 komend38);
‒ regulamin portalu Facebook (9 komend);
‒ ustawę o Policji (4 komendy);
‒ Prawo prasowe39 (4 komendy);
‒ ustawę o dostępie do informacji publicznej (3 komendy);
‒ ustawę o ochronie danych osobowych40 (1 komenda).
Wielość wskazywanych podstaw prawnych skłania do analizy, która z poda-

nych jest w istocie prawidłowa. Tak duża różnorodność odpowiedzi obejmująca 
zarówno akty powszechnie obowiązujące, regulaminy wewnętrzne platform spo-
łecznościowych, jak i akty wewnętrzne Policji wskazuje na znaczące wątpliwości 
w tym zakresie. Organy władzy publicznej, jakkolwiek aktywnie korzystające 
z portali społecznościowych, nie są bowiem w stanie jednolicie sprecyzować 
podstaw do ich wykorzystywania. Zagadnienie to jest istotne w kontekście wska-
zanej wyżej zasady legalizmu oraz ewentualnych wzorców kontroli, stosowanych 
podczas oceny podejmowanych działań.

4.1. ZARZĄDZENIE W SPRAWIE FORM I METOD DZIAŁALNOŚCI 
PRASOWO-INFORMACYJNEJ POLICJI

Najczęściej podawaną podstawą prawną było Zarządzenie, wydane na 
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji. Przepis ten stanowi, że Komen-
dant Główny Policji (KGP) określa metody i formy wykonywania zadań przez 
poszczególne służby policyjne, w zakresie nieobjętym innymi przepisami wyda-
nymi na podstawie ustawy. Warto wskazać, że przepis ten często wykorzysty-

36 Badania prowadzone w ramach projektu wskazanego w przypisie nr 5.
37 Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 

form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz.Urz.KGP nr 21, poz. 155); dalej: 
Zarządzenie.

38 W odpowiedziach wskazywano zazwyczaj więcej niż jedną podstawę prawną. Suma od-
powiedzi jest większa niż liczba jednostek, do których skierowano zapytania.

39 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1914).
40 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1781, z późn. zm.).
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wany jest przez KGP jako podstawa wydawania aktów wewnętrznych. Dotyczy 
to 371 zarządzeń, z czego 81 to zarządzenia obowiązujące41. Obejmują one wiele 
obszarów, m.in.: metody i formy brakowania dokumentacji niearchiwalnej42, 
organizację uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej (ceremoniał 
policyjny)43 czy stosowanie przez Policję analizy kryminalnej44. W Zarządzeniu 
brak jest przepisów odnoszących się wprost do aktywności Policji w mediach 
społecznościowych, niemniej otwarty katalog form prowadzenia działalności 
prasowo-informacyjnej nie wyklucza ich stosowania. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Zarządzenia rzecznicy prasowi komendantów woje-
wódzkich Policji wykonują działalność w szczególności poprzez przygotowywa-
nie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, 
filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych mate-
riałów na policyjnych stronach internetowych. Pod reżimem poprzednio obowią-
zującego Zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 
2000 r. w sprawie metod i form działalności prasowo-informacyjnej w Policji45 
wskazywano, że do ustawowych zadań Policji realizowanych za pomocą mediów 
należały, m.in.: publikowanie wiadomości dotyczących osób poszukiwanych; 
informacji o zmianach organizacji ruchu, utrudnieniach i objazdach oraz komu-
nikatów dotyczących codziennej pracy Policji i ogłoszeń o wydarzeniach zwią-
zanych ze służbą46.

Wskazywanie Zarządzenia jako podstawy do korzystania przez jednostki 
Policji z mediów społecznościowych może budzić zastrzeżenia w świetle art. 93 
ust. 2 Konstytucji RP. Wątpliwości dotyczą bowiem podstawy do wydania przed-
miotowego aktu, który swoim zakresem obejmuje działalność informacyjną objętą 
ustawą – Prawo prasowe. Jest to jednak kolizja pozorna. Zgodnie z Konstytucją 
RP każdy akt wewnętrzny powinien posiadać formalny i merytoryczny związek 
z ustawą47. W przypadku Zarządzenia normuje ono metody i formy działania 
przez jedną ze służb policyjnych, to jest służby wspomagającej, zatem zostało 
ono wydane zgodnie z delegacją zawartą w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji. 

41 Na podstawie Systemu Informacji Prawnej LEX (dostęp: 19.01.2020 r.).
42 Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.Urz. KGP 

z 2018 r., poz. 34).
43 Zarządzenie nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 r. (Dz.Urz. KGP 

z 2012 r., poz. 27).
44 Zarządzenie nr 1012 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2004 r. (Dz.Urz. 

KGP nr 20, poz. 124).
45 Dz.Urz. KGP nr 7, poz. 72.
46 L. Dankowski, Kontakt policjanta z dziennikarzem na poziomie podstawowym, Słupsk 

2016, s. 20.
47 P. Radziewicz, Komentarz do art. 93, (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2021.
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4.2. REGULAMIN PORTALU FACEBOOK

Dziewięć komend wskazało, że podstawą ich działania na portalu był regula-
min wewnętrzny Facebooka. Korzystanie z serwisu w istocie wymaga przestrze-
gania wewnętrznego regulaminu tej platformy. W publikowaniu informacji przez 
jednostki Policji trzeba mieć na uwadze w szczególności pkt 3 ust. 2 regulaminu 
Facebooka określający, jakie treści można publikować48. Ponadto aktywność 
w mediach społecznościowych musi być zgodna ze „Standardami społeczności”49 
oraz zasadami dotyczącymi stron, grup i wydarzeń50. 

Trudno jednak uznać, że przedmiotowy regulamin może stanowić podstawę 
prawną do działania danej jednostki Policji w mediach społecznościowych. Jako 
zbiór zasad w istotny sposób oddziałuje on na jej funkcjonowanie w ramach 
danego portalu, niemniej nie stanowi normy kompetencyjnej upoważniającej 
organ do korzystania z tego (ani innego) medium.

4.3. USTAWA O POLICJI

Kolejnym aktem prawnym, na który powołały się komendy, była ustawa 
o Policji. Art. 1 tej ustawy stanowi, że Policja służy społeczeństwu, a jednym 
z jej podstawowych zadań jest m.in. inicjowanie i organizowanie działań mają-
cych na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym. Zgodnie z literaturą przepis ten należy rozumieć również 
jako wskazanie, że obowiązkiem Policji jest m.in. informowanie społeczeństwa 
o niebezpieczeństwach, zagrożeniach porządku publicznego oraz organizowanie 
działalności profilaktyczno-prewencyjnej51. Według S. Pieprznego na początku 
XXI w. w przepisach nie zdefiniowano wyczerpująco katalogu środków, jakimi 
te cele powinny być realizowane, pozostawiając ich wybór „uznaniu i praktycz-
nym doświadczeniom Policji”52. Jako przykłady podał m.in.: przeprowadzanie 
spotkań ze społeczeństwem, pogadanek i szkoleń dla młodzieży szkolnej, wystą-
pień prasowych i radiowo-telewizyjnych na temat zagrożeń oraz organizowanie 
konkursów i konferencji53. Środki komunikacji powinny być dostosowane do 
rozwoju społeczeństwa, nawet jeżeli wymaga to odkrywania i wykorzystywania 

48 Facebook, Regulamin, https://www.facebook.com/legal/terms (dostęp: 19.11.2020 r.).
49 Facebook, Standardy społeczności, https://www.facebook.com/communitystandards/ 

(dostęp: 19.11.2020 r.).
50 Facebook, Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń, https://www.facebook.com/policies/

pages_groups_events/ (dostęp: 19.11.2020 r.).
51 S. Pieprzny, Policja…, s. 134.
52 S. Pieprzny, Policja…, s. 135.
53 Ibidem.
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nowych i nieznanych Policji narzędzi i kanałów komunikacji, jak social media54. 
Jak słusznie zauważył już w 2013 r. D. Sześciło, „niektóre ustawy zawierają 
sformułowanie o obowiązku informowania obywateli o określonych sprawach 
w sposób zwyczajowo przyjęty”, podkreślając ponadto, że można uznać media 
społecznościowe za „zwyczajowo przyjęty” kanał komunikacji55.

Dla działań o charakterze niewładczym wystarczającą podstawę stanowią 
normy zadaniowe ujęte w ustawie o Policji, a środki pozostają w gestii organu. 
W podobny sposób wypowiedziała się KWP w Białymstoku, odpowiadając 
na pytanie o podstawy prawne publikowania w mediach społecznościowych: 
„w zakresie zadań wykonywanych przez organy administracji publicznej (...) 
organy te mogą wykorzystywać instrumenty prawne, których stosowanie prze-
widują przepisy powszechnie obowiązującego prawa”56, jednak ze względu na 
„dynamiczny rozwój form komunikacji elektronicznej i potrzeby wymiany infor-
macji z obywatelami, nie sposób odmówić urzędnikom administracji publicznej 
prawa do korzystania z tego typu inicjatywy”57. Zaznaczono ponadto, że posia-
danie profilu przez urząd administracji publicznej „służy promocji, przedstawia 
dokonania władz, określa zamierzenia i wskazuje na różne inicjatywy”58.

4.4. PRAWO PRASOWE

W przypadku prawa prasowego trudno jednoznacznie określić konkretne 
przepisy będące podstawą publikowania treści na profilach jednostek w mediach 
społecznościowych. W zakresie ustawy – Prawo prasowe warto jednak zwró-
cić uwagę na wymóg rejestracji dziennika lub czasopisma w sądzie okręgowym 
wynikający z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Zagadnienie to poruszył P. Waglowski 
w pytaniu do Rzecznika Prasowego KGP już w 2007 r. W odpowiedzi podnie-
siono, że „należy uznać posiadanie stron internetowych za realizowanie obo-
wiązku wszechstronnego i pełnego informowania opinii publicznej o działaniach 
Policji, a nie za działania sprzeczne z aktualnie obowiązującym prawem”59. Odwo-
łując się do prawa prasowego, wskazano, że ustawa ta „nie przewiduje uznania 
stron internetowych za dziennik czy czasopismo”60. Zgodnie z orzecznictwem 

54 S. Zimon, Social media w służbie bezpieczeństwu – działalność policji na portalach spo-
łecznościowych, (w:) A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec (red.), Państwo. Prawo. Bezpieczeń-
stwo, t. III, Szczytno 2017, s. 160.

55 D. Sześciło, O legalnym i bezpiecznym ćwierkaniu, „Dziennik Gazeta Prawna (Prawnik)” 
2013, nr 249 (3639), s. 2.

56 Odpowiedź KWP Białystok, WKS.062.21.2020.
57 Odpowiedź KWP Białystok, WKS.062.21.2020.
58 Odpowiedź KWP Białystok, WKS.062.21.2020.
59 P. Waglowski, Odpowiedź od Rzecznik Komendanta Głównego Policji w sprawie serwi-

sów Policji, http://prawo.vagla.pl/node/7329 (dostęp: 19.11.2020 r.).
60 Ibidem.
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Sądu Najwyższego „prasy ukazującej się w Internecie nie wolno utożsamiać 
z witryną internetową. Ustawodawca nie nałożył obowiązku rejestracji na strony 
czy witryny internetowe, a objął tym obowiązkiem jedynie prasę, a ściślej rzecz 
biorąc dzienniki i czasopisma”61. Z tego względu w pełni uzasadniony wydaje się 
pogląd, że także profil jednostki prowadzony w mediach społecznościowych nie 
musi być zarejestrowany w sądzie okręgowym. 

5. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. 
ZAKRES I DEFINICJA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Publikowanie postów przez Policję w mediach społecznościowych oraz 
wskazanie jako podstawy do posiadania profili ustawy o dostępie do informacji 
publicznej skłania do refleksji o charakterze zamieszanych treści w odniesieniu 
do pojęcia „informacja publiczna”. 

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do uzyskania 
informacji dotyczącej osób lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania 
z zakresu kompetencji władzy publicznej. Kryteria te spełniają zarówno organy 
władzy publicznej, jak i organy samorządu gospodarczego i zawodowego zarzą-
dzające majątkiem komunalnym lub pochodzącym z zasobów Skarbu Państwa. 
Sposobem realizacji prawa do informacji zapisanym w Konstytucji RP jest moż-
liwość wglądu do dokumentów, a także branie udziału w posiedzeniach wybie-
ranych przez obywateli kolegialnych organów władzy publicznej. W art. 61 ust. 3 
prawodawca określił ponadto ograniczenia związane z korzystaniem z prawa do 
informacji ze względu na troskę o takie wartości, jak: wolność i prawa jednostek 
i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa, 
a także ważnego interesu gospodarczego państwa. Ze względu na charakter i cel 
aktu prawnego, jakim jest Konstytucja RP, prawodawca wskazał na konieczność 
szczegółowego uregulowania kwestii dotyczących prawa do informacji w ramach 
ustawy. W 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej. Artykuł 1 u.d.i.p. określa informację publiczną jako 
„każdą informację o sprawach publicznych”, nie zawiera jednak definicji „spraw 
publicznych”. Wyjaśnienie przytoczonego terminu pozwoliłoby na zrozumienie, 
czym jest „informacja publiczna”, a tym samym na określenie, dostępu do jakich 
informacji może żądać jednostka, powołując się na swoje konstytucyjne prawa.

Poddając analizie przytoczone wyżej akty prawne, w piśmiennictwie zwraca 
się uwagę na inną konstrukcję pojęcia „informacja publiczna” w ustawie o dostę-
pie do informacji publicznej w porównaniu do przepisów Konstytucji RP. Jak 

61 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2010 r., III KK 250/10, „Biuletyn 
Sądu Najwyższego” 2011, nr 3.
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twierdzi P. Szustakiewicz, Konstytucja RP skupia się na podmiotowym rozu-
mieniu definiowanego terminu, wskazując szeroko podmioty zobowiązane 
do udzielenia informacji w związku z podejmowaną przez nie działalnością62. 
W art. 1 u.d.i.p. ustawodawca nawiązuje natomiast do przedmiotowej definicji 
pojęcia, częściowo doprecyzowując je w art. 6 u.d.i.p.63. Z perspektywy osoby 
występującej o przekazanie określonych informacji istotne jest, że art. 6 u.d.i.p. 
zawiera sformułowanie „w szczególności”, co oznacza, że katalog informa-
cji w nim zawartych nie ma charakteru zamkniętego. Ani Konstytucja RP, ani 
ustawa o dostępie do informacji publicznej nie odpowiadają jednak jednoznacz-
nie na pytanie, czy wszystkie informacje wytwarzane przez określony podmiot 
publiczny (w tym np. będące przedmiotem niniejszego artykułu posty publiko-
wane w mediach społecznościowych przez Policję) będą stanowiły „informację 
publiczną”. Warto jednak podkreślić, że w sytuacji pojawiających się wątpliwo-
ści co do włączenia konkretnych informacji do katalogu „informacji publicznej”, 
w piśmiennictwie podkreśla się konieczność szerokiej wykładni tego terminu64. 
Jak twierdzą M. Giermak i M. Popiołek, „należy opowiedzieć się za szerokim 
rozumieniem terminu »informacja publiczna«, które zakłada, że zakres takiej 
informacji wyznacza Konstytucja RP, a wyliczenia zawarte w aktach prawnych 
niższego rzędu mają jedynie charakter porządkujący”65.

Ze względu na wysoki stopień ogólności pojęcia „informacja publiczna” 
jego interpretacji podejmowały się również w swoich orzeczeniach sądy admini-
stracyjne. W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
30 października 2002 r. stwierdzono, że: 

„(…) informację publiczną stanowi bowiem każda wiadomość wytwo-
rzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje 
publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompe-
tencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty 
publiczne, lecz odnosząca się do tych podmiotów”66. 

Ponadto w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 16 października 2007 r. wskazano, że: 

„Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów 
wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen 
przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane 

62 P. Szustakiewicz, Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10, s. 53–62.

63 Ibidem, s. 53–62.
64 M. Jaśkowska, Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, „Kwartalnik Prawa Publiczne-

go” 2012, nr 3, s. 59–78.
65 M. Giermak, M. Popiołek, Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej, (w:) 

W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media…
66 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2002 r., II SA 

2037/02, niepublikowany.
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i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego 
rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczą-
cych sfery jego działalności”67. 

Sądy administracyjne interpretują zatem pojęcie informacji publicznej sze-
roko, włączając w definicję również te informacje, które co prawda zostały 
wytworzone przez podmioty prywatne, ale dotyczą podmiotów publicznych. 
W zakres omawianego terminu przytoczone orzeczenia włączają także róż-
nego rodzaju treści, niezależnie od ich formy, które zostały wytworzone przez 
wskazane w ustawie o dostępie do informacji publicznej podmioty. Jak dotąd 
w orzecznictwie nie pojawiło się bezpośrednie powiązanie pojęcia „informacja 
publiczna” z postami publikowanymi przez organy publiczne (w tym Policję) 
w mediach społecznościowych.

5.1. FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z deklarowaniem przez właściwe komendy, że podstawą ich 
działania na portalach społecznościowych jest ustawa o dostępie do informacji 
publicznej, celowe jest zweryfikowanie, czy udostępnianie informacji w ten spo-
sób mieści się w ramach zasad ustalonych przez obowiązujące przepisy.

Artykuł 61 Konstytucji RP, ustanawiający prawo do informacji o działalno-
ści organów władzy publicznej, wskazuje, że tryb realizacji tego prawa określają 
ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy. Mimo to Konstytucja 
RP jednoznacznie określa jednak formy uzyskiwania informacji (art. 61 ust. 2), 
wśród których znajdują się: dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wybo-
rów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Wyliczenie to ma charakter 
przykładowy i obejmuje formy najważniejsze zdaniem ustawodawcy, wymaga-
jące najmocniejszej i najtrwalszej gwarancji prawnej68. Sposób udostępniania 
informacji publicznej doprecyzowuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, 
a obok niej także inne akty prawne69. Ze względu na przedmiot artykułu dalszej 

67 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2007 r., 
II SAB/Wa 68/07, LEX nr 445283.

68 W. Sokolewicz, K. Wojtyczek, Komentarz do art. 61, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2016.

69 Przykładowo zasady wstępu na posiedzenia organów jednostek samorządu terytorialnego 
określają właściwe ustawy – z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.); z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 920, z późn. zm.); z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm.). Szczególną formę udostępniania informacji 
publicznej zawiera także ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) umożliwiająca realizację tego 
obowiązku przez organizacje pozarządowe poprzez ogłaszanie informacji publicznej na swojej 
stronie internetowej.
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analizie poddano jedynie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Żadne szczególne przepisy nie tworzą bowiem specjalnego reżimu regulującego 
udostępnianie informacji publicznej przez Policję. 

Podstawową formą udostępniania informacji publicznej jest jej umieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – art. 7 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Na prymat 
tej formy zwraca się uwagę w piśmiennictwie, zaznaczając jednak, że postulat 
umieszczania w ten sposób informacji publicznej nie jest w pełni realizowany co 
do zakresu publikowanych tam informacji70. Komentatorzy twierdzą, że stoją za 
tym względy prakseologiczne, związane z ograniczoną możliwością dostępu do 
BIP osób wykluczonych, w tym wykluczonych cyfrowo71. Uzyskanie dostępu do 
informacji publicznej w ten sposób wymaga bowiem dostępu do Internetu – BIP 
funkcjonuje w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej 
(art. 8 ust. 1 u.d.i.p.), tworzonego przez stronę główną ministra właściwego ds. 
administracji publicznej oraz strony poszczególnych podmiotów zobowiązanych 
do udostępniania informacji publicznej. Należy jednak zauważyć, że co do zasady 
obowiązek tworzenia stron BIP jest respektowany. W badaniach obejmujących 
organy jednostek samorządu terytorialnego nie zidentyfikowano bowiem pod-
miotów, które uchybiłyby temu obowiązkowi72. Dotychczas nie przeprowadzono 
podobnego badania w odniesieniu do Policji ani innych organów ścigania.

Istotnym argumentem przemawiającym za prymatem BIP jako podstawo-
wej formy udostępniania informacji publicznej jest konstrukcja udostępniania 
informacji publicznej na wniosek. Forma ta może zostać wykorzystana tylko, 
gdy informacja publiczna nie została wcześniej udostępniona w BIP lub cen-
tralnym repozytorium. Jeżeli organ skorzystał z możliwości udostępnienia 
informacji w ten sposób, jest on zobowiązany jedynie wskazać wnioskodawcy 
konkretne adresy stron internetowych BIP albo centralnego repozytorium, pod 
którym żądana informacja się znajduje73. Pomimo braku wprost podstawy usta-
wowej do takiego twierdzenia, niektórzy autorzy wskazują, że organy powinny 
mimo wszystko udostępnić informację publiczną w trybie wnioskowym, jeżeli 
wnioskujący nie dysponuje narzędziami technicznymi umożliwiającymi dostęp 
do BIP74. 

70 M. Bernaczyk, Wniesienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektro-
niczną – praktyczne problemy, „Elektroniczna Administracja: dwumiesięcznik o nowoczesnej 
administracji publicznej” 2007, nr 6, s. 14; A. Knopkiewicz, Tryby udostępniania informacji pu-
blicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 4.

71 M. Bernaczyk, Wniesienie wniosku..., s. 10.
72 J. Czerw, Prawo do informacji publicznej w praktyce działania urzędów administracji 

samorządowej, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2, s. 12.
73 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2019 r., 

IV SAB/Gl 263/17, Legalis.
74 M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej: komentarz, Wro-

cław 2002, s. 278.
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Centralne repozytorium, jako kolejna obligatoryjna forma udostępniania 
danych, służy „otwieraniu” danych publicznych dla sektora prywatnego i publicz-
nego. Jako genezę Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, które zostało 
wprowadzone do ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2012 r.75, wymie-
nia się koncepcję tzw. otwartego rządu (ang. open government), u której podstaw 
leży zapewnienie obywatelom informacji do zasobów i informacji publicznych76. 
Funkcję centralnego repozytorium realizuje portal dane.gov.pl, uruchomiony 
w maju 2014 r. pod nazwą „Dane publiczne”77. Najważniejsze informacje staty-
styczne o charakterze informacji publicznej publikują tam Wyższa Szkoła Policji 
w Szczytnie78 oraz Komenda Główna Policji79.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje także fakultatywne 
formy udostępniania informacji publicznej w postaci jej wyłożenia lub wywie-
szenia w miejscach ogólnodostępnych oraz przez zainstalowanie w miejscach 
ogólnodostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją 
(art. 11 u.d.i.p.).

Istotną formą udostępniania informacji publicznej z punktu widzenia prak-
tyki jest jej umieszczanie na stronach internetowych organów niebędących stro-
nami BIP ani centralnym repozytorium. Prima facie brak jest podstawy prawnej 
do tego typu działania. Katalog obligatoryjnych form udostępniania informa-
cji, podobnie jak fakultatywnych, wydaje się być zamknięty. Jednak zdaniem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego „prawodawca dopuścił możliwość istnienia 
równolegle zarówno odrębnej strony internetowej podmiotu zobowiązanego do 
udostępniania informacji publicznej, jak i strony tego podmiotu udostępnianej 
w BIP”80. Stąd też należy wywieść, że informacja publiczna może być udostęp-
niana także w inny sposób, wybrany przez organ. Jednakże w świetle art. 10 
ust. 1 u.d.i.p. jako udostępnioną można jednak uznać tylko taką informację, 
która zostanie opublikowana w BIP albo centralnym repozytorium81. Sam fakt 
zamieszczenia informacji publicznej na stronie internetowej podmiotu nie zwal-
nia organu z obowiązku jej udostępnienia w przypadku wpłynięcia wniosku. 

75 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 204, poz. 1195).

76 G. Młynarski, A. Tarkowski, Ł. Jachowicz, Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu 
Opengov, Warszawa 2013, s. 13.

77 D. Sybilski, Centralne Repozytorium Informacji Publicznej jako tryb ponownego wyko-
rzystywania informacji, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, t. XVI, nr 4(1), s. 87.

78 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Otwarte Dane, https://dane.gov.pl/pl/institutio-
n/117,wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie (dostęp: 5.11.2020 r.).

79 Komenda Główna Policji – Otwarte Dane, https://dane.gov.pl/pl/institution/organization-
-27,komenda-glowna-policji (dostęp: 5.11.2020 r.).

80 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2017 r., I OSK 1375/15, Le-
galis.

81 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2019 r., I OSK 3886/18, 
Legalis.
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Należy zwrócić uwagę na aktualną praktykę centralnych organów administra-
cji rządowej, które łączą swoje strony internetowe z BIP, tworząc funkcjonal-
nie jeden portal zawierający zwykłe podstrony oraz te spełniające wymagania 
stawiane BIP82. Nie każda strona internetowa może bowiem pełnić funkcję BIP. 
Szczegółowe wymagania co do treści, struktury oraz dostępności określa roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 
2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej83.

Mając na uwadze powyższe, media społecznościowe mogą pełnić dodatkową 
formę udostępniania informacji publicznej. Działania podejmowane na tego typu 
stronach nie powinny jednak negatywnie wpływać na realizację już funkcjonują-
cych obowiązków w zakresie form udostępniania informacji publicznej. Niewąt-
pliwie organ może stanąć przed dylematem, czy udostępnić informację publiczną 
w BIP, tym samym zwalniając się z obowiązku jej udzielania na wniosek, czy też 
opublikować ją na portalu społecznościowym, co potencjalnie może doprowa-
dzić, że dotrze ona do szerszego grona odbiorców. 

6. ROLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH W UDOSTĘPNIANIU 
INFORMACJI

Szczególną rolę w udostępnianiu informacji pełnią rzecznicy prasowi. Pod-
stawą do ich funkcjonowania jest art. 11 ustawy – Prawo prasowe, a w przy-
padku Policji także Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 
12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej 
w Policji. Do zadań rzeczników prasowych w Policji należy m.in. informowanie 
środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych 
przez komórki organizacyjne Policji, udzielanie środkom masowego przekazu 
informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji 
oraz obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń.

Zgodnie z art. 3a ustawy – Prawo prasowe dostęp prasy do informacji 
publicznej odbywa się na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej84. Oznacza to, że dziennikarze mogą uzyskiwać od organów państwowych 
informacje w tym samym trybie co wszyscy. Mając na uwadze, że co do zasady 
katalog podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji prasowej oraz infor-
macji publicznej nie pokrywa się, dziennikarze, współpracując z administracją 

82 Zob.: Mapa strony – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl, https://www.gov.pl/
web/sprawiedliwosc/mapa-strony (dostęp: 5.11.2020 r.).

83 Dz.U. nr 10, poz. 68.
84 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 12 maja 2016 r., 

II SAB/Kr 72/16, Legalis.
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publiczną, muszą polegać przede wszystkim na ustawie o dostępie do informacji 
publicznej85. Stąd też nie posiadają oni możliwości stosowania przewidzianych 
ustawą – Prawo prasowe form przymusu udzielenia informacji prasowej (art. 4 
ust. 4). Wynika to z wprowadzenia w 2002 r. zmian w ustawie – Prawo pra-
sowe, w związku z wejściem w życie ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej. Do tego czasu dziennikarze posiadali bowiem prawo uzyskiwania informacji 
prasowej od organów państwowych, przedsiębiorstw państwowych i innych 
państwowych jednostek organizacyjnych w trybie ustawy – Prawo prasowe. Po 
zmianach dziennikarze mogą uzyskiwać je jedynie w trybie dostępu do informa-
cji publicznej.

Rzecznicy prasowi w urzędach organów administracji rządowej są zobo-
wiązani do współdziałania w wypełnianiu obowiązków wynikających z ustawy 
o dostępie do informacji publicznej86. Realizując politykę informacyjną rządu, 
do ich zadań należy prezentowanie działań organów administracji rządowej 
oraz organizowanie kontaktów publicznych organów administracji rządowej 
z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu. Rozporządzenie 
w sprawie rzeczników prasowych wdraża obowiązek wspierania przez państwo 
pluralistycznej prasy87. Jest ono ponadto źródłem obowiązku ustanowienia osób, 
które będą zapewniać dodatkowe informacje dla dziennikarzy, niezależnie od 
tego, czy będą posiadać one przymiot informacji publicznej. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że kontami komend wojewódzkich 
policji na Facebooku administrują przede wszystkim rzecznicy prasowi, wspo-
magani przez funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych pełniących służbę 
w zespołach prasowych lub wydziałach komunikacji społecznej poszczególnych 
komend88. Tym samym realizowane jest założenie, zgodnie z którym to rzecznicy 
prasowi kierują polityką informacyjną organu. Należy zwrócić uwagę na fakt, 
że z uwagi na dobór narzędzia do komunikacji przedmiotowe informacje mogą 
być przekazywane bezpośrednio obywatelom, bez potrzeby pośrednictwa prasy. 
Stanowi to istotną zmianę przejawiającą się m.in. możliwością prowadzenia tej 
działalności w sposób niezależny od innych podmiotów.

85 Zob. A. Augustyniak, Komentarz do art. 4, (w:) B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo 
prasowe. Komentarz, Warszawa 2018.

86 Zob. § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. nr 4, 
poz. 36).

87 G. Kuczyński, Komentarz do art. 2, (w:) B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe. 
Komentarz, Warszawa 2018.

88 14 spośród 17 komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji wskazało, 
że kontem administruje rzecznik prasowy. W pozostałych przypadkach udzielono informacji, że 
czynności te wykonuje funkcjonariusz wydziału komunikacji społecznej (1 jednostka), funkcjo-
nariusz w zespole pasowym wydziału komunikacji społecznej wraz z pracownikiem cywilnym 
zatrudnionym na stanowisku specjalisty ds. promocji (1 jednostka) oraz funkcjonariusz Policji, do 
którego w odpowiedzi nie przyporządkowano jednostki organizacyjnej (1 jednostka).
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7. PODSUMOWANIE

W wykonywaniu swoich ustawowych zadań Policja musi reagować nie tylko 
na zmiany w działaniach przestępczych, lecz także na zmiany w sposobach komu-
nikowania się i wpływania na społeczeństwo. W czasach społeczeństwa infor-
macyjnego, korzystanie z mediów społecznościowych nie stanowi już dodatku 
do innych kanałów komunikacji, jak BIP czy strony internetowe, ale jest wręcz 
koniecznym środkiem do budowania pozytywnego wizerunku Policji i skutecz-
nego komunikowania się ze społeczeństwem.

Publikowanie przez Policję treści w mediach społecznościowych zalicza 
się do działań organizatorsko-społecznych administracji. Mieści się ono zatem 
wśród czynności niewładczych administracji, dla których wystarczającą pod-
stawą prawną są w przypadku tej formacji ogólne przepisy o jej celach i zada-
niach znajdujące się w ustawie o Policji. Jednak ogólność przepisów w przypadku 
działań o charakterze niewładczym nie może dziwić – „zarówno determinacja 
prawna, jak i sposób wykonywania ustawy są w takich przypadkach o wiele 
bardziej swobodne, ponieważ działalność administracji kształtującej nie zawsze 
i nie bez reszty może być odczytana w przepisach ustawy, które mają zresztą 
często charakter ramowy”89.

Jednak, mimo istnienia podstawy prawnej, trzeba wskazać, że w obecnym 
stanie nie występują wyczerpujące polityki, procedury lub zbiory dobrych prak-
tyk opisujące korzystanie z mediów społecznościowych90. Mimo formalnej zgod-
ności z zasadą legalizmu, nie da się ocenić działania Policji pod kątem rzetelności, 
gospodarności, efektywności, gdyż zgodnie z odpowiedziami komend brak jest 
w tym zakresie jakichkolwiek szczegółowych wzorców lub polityk wypracowa-
nych przez administrację państwową. Brak również badań efektywności dzia-
łań podejmowanych w mediach społecznościowych, służących m.in. kreowaniu 
pozytywnego wizerunku Policji w oczach obywateli. 

W związku z korzystaniem przez Policję z mediów społecznościowych mogą 
pojawić się charakterystyczne dla tych mediów problemy i nieprawidłowości, np. 
w sytuacji blokowania użytkowników komentujących treści zamieszczone przez 
Policję. Z jednej strony działanie takie może zostać uznane przez obywatela za 
naruszające jego prawa, a organy stojące na ich straży, jak Rzecznik Praw Oby-
watelskich, nie będą mogły pomóc, gdyż brak im kompetencji do podejmowa-
nia „ingerencji wobec prywatnego portalu, jakim jest Facebook”91. Z drugiej zaś 
strony, w maju 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie odniósł się do 

89 M. Bitner, M. Kulesza, Zasada legalizmu…, s. 5–19.
90 Tylko jedna komenda wskazała, że ma tego typu politykę.
91 D. Nawrocki, Miasto zablokowało go na Facebooku. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

chce mu pomóc, https://pomorska.pl/miasto-zablokowalo-go-na-facebooku-helsinska-fundacja-
praw-czlowieka-chce-mu-pomoc/ar/c1-14790454 (dostęp: 8.12.2020 r.).
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postanowień Regulaminu dotyczącego umieszczania treści na stronach, podstro-
nach i portalach społecznościowych, będących w zarządzaniu polskiej Policji92. 
Rzecznik wskazał, że postanowienia regulaminu, takie jak prawo do moderowa-
nia i usuwania komentarzy zamieszczanych na stronie (profilu) Policji oraz blo-
kowanie autorów, „budzą wątpliwości związane z konstytucyjnie gwarantowaną 
wolnością słowa oraz debatą publiczną”93. Wydaje się, że działanie Rzecznika 
odniosło skutek – wspomniany regulamin niemal całkowicie zniknął z policyj-
nych stron94. Nie jest to tożsame z zaprzestaniem praktyk opierających się na 
postanowieniach tego regulaminu. Pozostaje to jednak obszarem, którego nie 
dotyczyły żadne badania.

Za stworzeniem ogólnopolskich standardów i przejrzystej polityki działań 
podejmowanych w mediach społecznościowych przemawia okoliczność, że 
policyjne profile są prowadzone przez wszystkie komendy wojewódzkie w Pol-
sce. Odpowiednia zmiana Zarządzenia w sprawie form i metod działalności 
prasowo-informacyjnej w Policji umożliwiłaby standaryzację sposobu prowa-
dzenia profili, a także wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających prawa 
obywatela w przestrzeni wirtualnej zarządzanej przez Policję, m.in. także przez 
wskazanie wprost osób odpowiedzialnych za publikowane treści. Ponadto w ten 
sposób można by rozwiązać potencjalny problem sukcesji profilu na wypadek 
odejścia danej osoby ze służby. Biorąc pod uwagę, jak istotne dla kształtowa-
nia opinii publicznej mogą być treści publikowane na policyjnych profilach, 
konieczna jest zmiana dotychczasowego podejścia Policji, które powinno zostać 
oparte na jawnych i przejrzystych procedurach sporządzonych zgodnie z obec-
nie funkcjonującymi standardami. Brak ram ustawowych prowadzenia dzia-
łalności w mediach społecznościowych powinien zostać uzupełniony poprzez 
akty wewnętrzne Policji.

92 Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Policji w sprawie regulaminu mediów 
społecznościowych z dnia 29 maja 2020 r., VII.564.71.2020.MAW, https://bip.brpo.gov.pl/sites/
default/files/Wyst%C4%85pienie%20RPO%20do%20policji%20we%20regulaminu%20medi-
%C3%B3w%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych%2029.05.2020.pdf (dostęp: 27.09.2021 r.).

93 Ibidem.
94 Treść regulaminu pozostała jedynie na stronie internetowej Policji Łódzkiej, https://

lodzka.policja.gov.pl/ld/ochrona-danych/regulamin-stron-policji/54085,Regulamin-dotyczacy-
umieszczania-tresci-na-stronach-podstronach-i-portalach-spol.html, oraz profilach na Facebooku – 
KMP w Skierniewicach, https://www.facebook.com/100390258403862/posts/100913838351504/, 
oraz KPP w Grójcu, https://www.facebook.com/162754207113267/posts/3332339133488076/ (do-
stęp: 27.09.2021 r.).



406 P. WASZKIEWICZ, M. TOMASZEWSKA-MICHALAK, B. STROMCZYŃSKI, S. RABCZUK

REFERENCES

Piśmiennictwo
Augustyniak A., Komentarz do art. 4, (w:) B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo 

prasowe. Komentarz, Warszawa 2018
Bernaczyk M., Wniesienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą 

elektroniczną – praktyczne problemy, „Elektroniczna Administracja: dwumiesięcznik 
o nowoczesnej administracji publicznej” 2007, nr 6

Bielski P., Komentarz do § 4, (w:) J. Warylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. 
Komentarz, Warszawa 2003

Bitner J., Bayer K., Wykorzystanie mediów społecznościowych przez funkcjonariuszy 
polskiej Policji. Próba wstępnego opisu zjawiska na podstawie wyników badań 
kwestionariuszowych, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2019, t. XXIII

Bitner M., Kulesza M., Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu 
terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6

Błaś A., Niewładcze formy działania administracji, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, 
A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 5. Prawne formy działania 
administracji, Warszawa 2013

Borkowski J., Komentarz do rozdziału 7, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017

Brzozowska-Woś M., Media społecznościowe a wizerunek marki, “Journal of Management 
and Finance” 2013, nr 1

Clarke I., Grieve J., Stylistic variation on the Donald Trump Twitter account: A linguistic 
analysis of tweets posted between 2009 and 2018, “PLOS ONE” 2019, Vol. 14, No 9

Czerw J., Prawo do informacji publicznej w praktyce działania urzędów administracji 
samorządowej, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2

Dankowski L., Kontakt policjanta z dziennikarzem na poziomie podstawowym, Słupsk 
2016

Giermak M., Popiołek M., Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej, 
(w:) W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji 
politycznej, Toruń 2014

Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, 
Wrocław 2002

Jaśkowska M., Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje, „Kwartalnik Prawa 
Publicznego” 2012, nr 3

Knopkiewicz A., Tryby udostępniania informacji publicznej, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 4

Konieczny M., Znaczenie serwisów społecznościowych w pracy służby prasowej, 
„Przegląd Policyjny” 2019, nr 134

Kuczyński G., Komentarz do art. 2, (w:) B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe. 
Komentarz, Warszawa 2018

Kuta T., Pojęcie działań niewładczych w administracji, Wrocław 1963
Młynarski G., Tarkowski A., Jachowicz Ł., Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu 

Opengov, Warszawa 2013
Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2003



 NIE PYTAJĄ CIĘ O IMIĘ, WALCZĄ Z OSTRYM CIENIEM MGŁY... 407

Pietrzyk B., Nowa komunikacja polityczna: Twitter Andrzeja Dudy, „Polityka i Społe-
czeństwo” 2017, nr 4

Radziewicz P., Komentarz do art. 93, (w:) P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2021

Sokolewicz W., Wojtyczek K., Komentarz do art. 61, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2016

Stoycheff E., Under surveillance: Examining Facebook’s spiral of silence effects in the 
wake of NSA internet monitoring, “Journalism & Mass Communication Quarterly” 
2016, Vol. 93, No 2

Sybilski D., Centralne Repozytorium Informacji Publicznej jako tryb ponownego wyko-
rzystywania informacji, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, t. XVI, 
nr 4(1)

Sześciło D., O legalnym i bezpiecznym ćwierkaniu, „Dziennik Gazeta Prawna (Prawnik)” 
2013, nr 249 (3639)

Szustakiewicz P., Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10

Tuleja P., Komentarz do art. 7, (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. 
Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016

Waszkiewicz P., Tomaszewska-Michalak M., Stromczyński B., Rabczuk S., Czy 
Wielkopolska Policja umie w internety? Analiza strategii komunikacyjnej KWP 
w Poznaniu na portalu Facebook, (w:) P. Waszkiewicz (red.), Wykorzystanie mediów 
społecznościowych w pracy organów ścigania, Warszawa 2021

Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji, (w:) M. Wierzbowski (red.), 
Prawo administracyjne, Warszawa 2011

Wronkowska S., Polski proces prawotwórczy – między autonomią a polityką, “Ius et 
Lex” 2005, nr (III) 1

Zimon S., Social media w służbie bezpieczeństwu – działalność policji na portalach 
społecznościowych, (w:) A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec (red.), Państwo. 
Prawo. Bezpieczeństwo, t. III, Szczytno 2017

Zubik M., Sokolewicz W., Komentarz do art. 7, (w:) L. Garlicki, M. Zubik (red.), 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 2016

Inne źródła
Andrzej Duda #Hot16Challenge2, W Pałacu Prezydenckim, https://www.youtube.com/

watch?v=DjDSUqTcrv4 (dostęp: 27.09.2021 r.)
BBC, Coronavirus: World leaders’ posts deleted over fake news, https://www.bbc.com/

news/technology-52106321 (dostęp: 16.11.2020 r.)
Czuma B., ABW zakazało Andrzejowi Dudzie korzystania z TikToka? Biuro prasowe nie 

potwierdza i nie zaprzecza, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/abw-zakazalo-
andrzejowi-dudzie-korzystania-z-tiktoka-biuro-prasowe-nie-potwierdza-i-nie-
zaprzecza (dostęp: 10.02.2021 r.)

Facebook, Regulamin, https://www.facebook.com/legal/terms (dostęp: 19.11.2020 r.)
Facebook, Standardy społeczności, https://www.facebook.com/communitystandards/ 

(dostęp: 19.11.2020 r.)
Facebook, Zasady dotyczące stron, grup i wydarzeń, https://www.facebook.com/policies/

pages_groups_events/ (dostęp: 19.11.2020 r.)



408 P. WASZKIEWICZ, M. TOMASZEWSKA-MICHALAK, B. STROMCZYŃSKI, S. RABCZUK

Górski K., Rzecznik policji skasował konto na Twitterze. Obserwowało go prawie 
12 tysięcy użytkowników, https://natemat.pl/317815,rzecznik-policji-mateusz-ciarka-
usunal-konto-na-twitterze (dostęp: 26.11.2020 r.)

Gwiazdy komentują #Hot16Challenge2 Andrzeja Dudy. „Przegiąłeś”, https://kultura.
onet.pl/muzyka/wiadomosci/andrzej-duda-rapuje-w-ramach-akcji-hot16challenge2-
ludzie-kultury-komentuja/ynf7tsn (dostęp: 16.11.2020 r.)

Kancelaria Premiera, https://twitter.com/PremierRP (dostęp: 19.01.2021 r.)
Kemp S., Digital 2020: July Global Statshot, https://datareportal.com/reports/digi-

tal-2020-july-global-statshot (dostęp: 16.11.2020 r.)
Komenda Główna Policji – Otwarte Dane, https://dane.gov.pl/pl/institution/organization-

27,komenda-glowna-policji (dostęp: 5.11.2020 r.)
Leśniak G., Bezpodstawne komunikaty MF o nieściganiu podatników, https://www.prawo.

pl/podatki/komunikaty-mf-i-wpisy-na-twitterze-nie-sa-zrodlem-prawa,468884.html 
(dostęp: 16.11.2020 r.)

Mapa strony – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl, https://www.gov.pl/web/
sprawiedliwosc/mapa-strony (dostęp: 5.11.2020 r.)

Mateusz Morawiecki, https://twitter.com/MorawieckiM (dostęp: 19.01.2021 r.)
Ministerstwo Zdrowia, https://twitter.com/MZ_GOV_PL (dostęp: 19.01.2021 r.)
Nawrocki D., Miasto zablokowało go na Facebooku. Helsińska Fundacja Praw 

Człowieka chce mu pomóc, https://pomorska.pl/miasto-zablokowalo-go-na-
facebooku-helsinska-fundacja-praw-czlowieka-chce-mu-pomoc/ar/c1-14790454 
(dostęp: 8.12.2020 r.)

Spring M., Trump Covid post deleted by Facebook and hidden by Twitter, https://www.
bbc.com/news/technology-54440662 (dostęp: 16.11.2020 r.)

Sześciło D., Opinia w sprawie dopuszczalności zaskarżenia przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich uchwał rad niektórych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie 
„powstrzymywania ideologii LGBT”, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/opinia-
w-sprawie-dopuszczalnosci-zaskarzenia-przez-rzecznika-praw-obywatelskich-
uchwal-samorzadow (dostęp: 5.11.2020 r.)

Waglowski P., Odpowiedź od Rzecznik Komendanta Głównego Policji w sprawie 
serwisów Policji, http://prawo.vagla.pl/node/7329 (dostęp: 19.11.2020 r.)

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Otwarte Dane, https://dane.gov.pl/pl/institution/ 
117,wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie (dostęp: 5.11.2020 r.)



STUDIA IURIDICA LXXXIX

Studia Iuridica 89
ISSN 0137-4346; e-ISSN 2544-3135

Creative Commons: Uznanie Autorstwa (CC BY) 3.0 Polska
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

DOI: https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2022-89.21

Katarzyna Wieczorek, Łukasz Pisarczyk
University of Warsaw, Poland
e-mail: k.wieczorek@wpia.uw.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1433-7643

Łukasz Pisarczyk
University of Warsaw, Poland
e-mail: l.pisarczyk@wpia.uw.edu.pl
ORCID: 0000-0001-9312-7489

TRANSNATIONAL FRAMEWORK AGREEMENTS: 
IN SEARCH OF A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK1

Abstract

This article focuses on the phenomenon of Transnational Company Agreements 
(TCAs) concluded between the employees’ representatives and the employer. This 
legal embodiment of industrial relations has been gaining noticeable popularity since 
the 1980s. After that decade, many agreements, both of international and European 
dimension, have been concluded. The European social dialogue doctrine has adopted 
TCAs as an instrument promoting collective bargaining. Agreements signed in the 
absence of legal framework comprise a variety of content and might be signed by 
several actors. Sometimes agreements undergo a follow-up implementation and then 
they strongly resemble the national collective agreements. But, in general, TCAs exert 
variable legal effects depending mostly on their character. Many agreements have been 
attributed solely with a political character, whereas others do convey strong obligations 
for the parties. The current question is whether TCAs are in need of creating a legal 
framework or quite the contrary?

1 This article is a result of Project No. 2019/33/B/HS5/02067 “European Framework Agree-
ments from the perspective of CEE countries” financed by the National Science Centre in Poland.
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1. WHAT ARE TRANSNATIONAL COLLECTIVE AGREEMENTS? 
OPENING REMARKS

The origins of the Transnational Collective Agreements (TCAs) date back to 
the 1970s2, when they were encompassed by a draft regulation on the Societas 
Europaea (SE) containing three proposals for channels of participation: European 
collective agreements, European Works Councils, and participation of workers’ 
representatives in the supervisory boards, out of which merely the European 
Works Councils have been adopted in the European legal system3. Negotiations 
undertook in the 1980s at Thompson Grand Public and at BSN-Danone resulted 
in first contractual commitments within industrial spheres, such as: promotion 
of relevant social and economic information, professional equality between men 
and women, training and right of association within the companies making up 
the group. Within the next eight years, agreements evolved shaping four addi-
tional documents concerning equality, information, training, and organisational 
matters. 4 Those documents were the milestones of subsequent vast growth of 
agreements negotiated mainly in Europe, but also outside its borders. The Danone 
agreement (1988) is usually considered to be the first Transnational Company 
Agreement (hereinafter as TCA) signed. Names used to describe those social 
partners arrangements may vary significantly, causing a lot of difficulties in prac-
tice. Sometimes they are called International Framework Agreements (herein-
after IFAs) or European Framework Agreements (hereinafter EFAs), sometimes 

2 T. Jaspers, Collective bargaining in EU labour law, (in:) T. Jaspers, F. Pennings, S. Peters 
(eds.), European labour Law, Antwerp 2019, p. 261. 

3 B. ter Haar, The EU and transnational company agreements, (in:) B. ter Haar, A. Kun 
(eds.), EU collective labour law, Edward Elgar Publishing House 2021, p. 277.

4 I. Schömann, Transnational company agreements: Towards an internationalisation of in-
dustrial relations, (in:) I. Schömann (ed.), Transnational collective bargaining at company level: 
A new component of European industrial relations?, Brussels 2012, p. 199.
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Transnational Collective Agreements, other times Global Agreements. Therefore, 
TCAs definitely cause significant designatory confusions5. 

At a first glance, TCAs might resemble unilateral codes of conduct adopted 
by international companies. However, they differ from unilateral acts issued by 
employers in that they seem to constitute less of political contestation in exchange 
for an actual solution to the basic problems raised by the workers – company 
relations. Despite being voluntary documents, TCAs constitute reciprocal com-
mitments, both for the workers and for the employers, as they are a result of 
bilateral negotiations and not of unilateral perception leading to an easy codifi-
cation. Usually, European companies tend to sign agreements based on collective 
negotiation, whereas North American companies prefer to issue unilateral codes 
of conduct6. So, what exactly are the TCAs in terms of their legal nature and 
content? The answers might of course vary but European Commission 2012 Staff 
Working Document (hereinafter SWD 2012)7 on Transnational Company Agree-
ments defines TCA as:

an agreement comprising reciprocal commitments, the scope of which extends to the 
territory of several States and which has been concluded by one or more representa-
tives of a company or a group of companies on the one hand, and one or more wor-
kers’ organisations on the other hand, and which covers working and employment 
conditions and/or relations between employers and workers or their representatives8.

What tends to be characteristic for those agreements is the diversity of con-
tent, parties, negotiation procedures, implementation procedures as well as the 
legal effects, i.e. whether agreements will be binding inter partes or erga omnes 
only. They definitely do not constitute a homogenous group, but trying to estab-
lish some common features, one may find more than just the aim of an agreement. 
Finally, the essentialia negotii of most of the current TCAs are following: volun-
tariness of agreements, partnership of one or more transnational companies9 and 

5 I. Schömann, op. cit., p. 197.
6 T. Edwards, P. Marginson, P. Edwards, A. Ferner, O. Tregaskis, Transnational learning 

structures in multinational firms: Organizational context and national embeddedness. Human 
Relations – HUM RELAT. 63, 2010, pp. 471–499. DOI: 10.1177/0018726709339095; I. Schömann 
[et al.], (in:) É. Béthoux, Transnational agreements and texts negotiated or adopted at company 
level: European developments and perspectives. The case of agreements and texts on anticipating 
and managing change, Background document of European Commission – DG Employment, So-
cial Affairs and Equal Opportunities, Invitation to tender No. VT/2008/022, France 2008, p. 13.

7 EC Staff Working Document, Transnational company agreements: Realising the potential 
of social dialogue, SWD (2012) 264 final, Brussels 2012.

8 European Industrial Relations Dictionary, term: Transnational company agreement, https://
www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/transnation-
al-company-agreement (accessed 23.11.2021).

9 See more e.g. B. Surdykowska, Transnational framework agreements and their environ-
ment – basic information, (in:) Ł. Pisarczyk (ed.), TCA or about David’s negotiation with Goliath, 
Gdańsk 2021, p. 24 et seqq. 
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one or more employees’ representatives (as an embodiment of social dialogue 
within MNCs10 situated in at least two different states), reciprocal commitments, 
regulation of issues related to working conditions and employment conditions, 
trans-border scope of application and, in the end, reference to international labour 
law standards. 

2. THE LEGAL STATUS AND REGULATORY POTENTIAL 
OF TRANSNATIONAL COLLECTIVE AGREEMENTS:  

DE LEGE LATA REMARKS

Currently, there is no legal framework (either global or regional) that would 
influence concluding and functioning of the TCAs. The effectiveness of the 
agreements depends mainly on the position and willingness of the social partners 
– transnational companies (employers sensu largo) and collective bodies repre-
senting workers. Transnational companies are composed of a parent company(a 
holding) and its subsidiaries that are separate units (entities) with legal person-
ality, situated in various countries11. The entire supply chain also covers other 
contractors that cooperate with the enterprise (suppliers and contractors). TCAs 
are concluded by the central management usually for all the subsidiaries as well 
as (in some cases) for suppliers and contractors12. Workers are represented by 
various bodies: European Work Councils, trade unions (European industry feder-
ations, trade unions from corporate headquarters), but also work councils (elected 
bodies) from corporate headquarters13. In both cases, that of the central manage-
ment and the workers’ representatives, the key problem concerns the source of the 
mandate to act on behalf of the addressees. As long as the parties to the agreement 
have not been expressly authorized, it may be disputable whether the agreement 
is legally binding – especially for subsidiaries that would be burdened by new 
obligations (while in the case of workers one can assume a priori acceptance for 
more favourable working conditions). 

There are also no common rules concerning the personal scope of the TCAs. 
Some of them cover all workers (even those engaged outside the employment rela-
tionship), some are limited to the employees only. However, at least in some cases, 
it is not so much the effect of deliberate decision of the social partners, but rather 

10 Abbreviation for “multinational corporations”.
11 Control is exercised by means of legal instruments wielded by the parent company. As 

a rule, these instruments are organizational and commercial in nature. 
12 Especially important if suppliers and contractors are situated in countries of law level of 

employment standards. 
13 Cf. e.g. B. Surdykowska, op. cit., p. 30. 
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the situation in the country where the agreement has been concluded (where, for 
example, atypical employment does not occur to a greater extent). Therefore, the 
wording of the agreements that suggests limiting their subjective scope should not 
be interpreted restrictively, especially since in the countries where subsidiaries 
operate, the need for protection may concern, in particular, non-employees. To 
the contrary, the TCAs may be perceived as a chance to revive the social dialogue 
for various groups of workers. In the case of typical collective agreements doubts 
arise concerning the extension of their application scope to the self-employed (due 
to the conflict with antitrust law)14. The TCAs, the legal construction of which is 
more flexible, are not questioned from this perspective. 

As regards the agreement content, TCAs were perceived as transnational tools 
that can be negotiated either at a sectoral or at a company level as an aspect of 
corporate social responsibility (hereinafter CSR). According to Ales et. al report 
of 2006 (hereinafter Ales report)15, the most common spheres regulated by TCAs 
were ranging from core issues of company performance and employment to top-
ics such as health and safety, equal opportunities and (vocational) training16. In 
one of the reports of the European Commission, TCAs have also been deemed 
tools available to cope with social and economic effects of restructuring the com-
pany in a socially responsible way17 as some of the agreements are drafted for 
the occasion of restructuring18, often containing measures avoiding unnecessary 
redundancies19. In this context, probable changes might be brought about by the 
post-coronavirus economic crisis20. Sometimes agreements also cover transna-
tional inter-company mobility (ICT)21. SWD 2012 summed up the content of 
TCAs as documents organizing social dialogue, addressing specific subjects such 

14 See judgment CJ EU of 04.12.2014, C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat 
der Nederlanden, EU:C:2014:2411 as well as T. Gyulavári, Collective rights of platform workers: 
The role of EU law, “Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2020, Vol. 4 and V. 
Daskalova, The competition law framework and collective bargaining agreements for self-em-
ployed: Analysing restrictions and mapping exemption opportunities, (in:) B. Waas, Ch. Hiessl 
(eds.) Collective bargaining for self-employed workers in Europe, Wolters Kluwer 2021. 

15 E. Ales [et al.], Transnational collective bargaining, past, present and future: Final report, 
European Commission Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 
Unit D2, 2006.

16 Ibidem, p. 29.
17 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Eu-

ropean Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards a job-rich 
recovery, COM (2012) 173, Brussels 2012, p. 12.

18 Those agreements are often called TRAs (Transnational Restructuring Agreements) and 
tend to be especially widespread in automotive sector.

19 S. Leonardi (ed.), European action on transnational company agreements: A stepping 
stone towards a real internationalisation of industrial relations? EUROATCA Final report, IRES, 
Rome 2012, p. 30.

20 See remarks on the pandemic aftermaths underneath.
21 S. Leonardi, op. cit., p. 9.
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as health and safety at work, equality in employment, training, mobility, plan-
ning of employment, and skills needs, measures to avoid dismissal, and accom-
panying measures in case of restructuring and reorganisation22. As regards the 
fundamental social rights and references to core ILO standards, they tend to be 
irrelevant for EFAs, while they do play an outstanding role for IFAs23. According 
to Thüsing, the typical content of TCAs consists of minimum labour standards, 
such as: prohibition of child labour, prohibition of discrimination, equal chances, 
fair remuneration with due regard to minimum wage and branch wage standards, 
annual leave, working time, health and safety at work, job qualifications, as well 
as minimum standards for trade unions and workers’ representatives association 
and subsequent operation24. Certainly, some agreements contain less effective 
declarations25, whereas others convey strong content for the employees and con-
sist of detailed provisions concerning their conditions of work and remuneration26. 
Over the course of time, TCAs have evolved from vague provisions to more com-
plex content and reflected a growing potential for collective negotiations within 
MNCs. Generally, agreements have shown improvement in terms of the type of 
obligations, less conditional language as well as their clarity27. Finally, thanks to 
their flexibility, TCAs can be an opportunity to regulate new phenomena, includ-
ing working on digital platforms or using artificial intelligence. Unfortunately, 
so far the social partners have not had a clear vision of regulating these matters.

As a rule, there are no transnational standards providing for a direct applica-
bility of the agreements. To be binding for the parties to individual employment 
contracts (and constitute a legal basis for their claims) they must be implemented 
according to the rules arising from domestic legal systems28. Otherwise potential 
claims must be assessed according to civil law rules or even treated as moral obli-
gations of companies29. Consequently, there are no transnational rules relating to 
the resolution of disputes arising from the agreements. Moreover, in some cases 

22 SWD (2012) 264 final, p. 4.
23 S. Leonardi, op. cit., p. 10.
24 G. Thüsing, International Framework Agreements – Rechtliche Grenzen und praktischer 

Nutzen, RdA 78, 2010, pp. 7–21.
25 See Brunel Global Framework Agreement on Social Responsibility, A commitment to so-

cial responsibility without borders, 2007.
26 See e.g. Solvay Global Agreement of March 30, 2018 on Solvay Global Performance Shar-

ing Plan. 
27 See B. ter Haar, The EU and transnational…, p. 286 et seqq.
28 Another solution is to conclude a TCA according to the rules arising from a national law. 

Such a situation has taken place in some agreements concluded in France and Italy (based on re-
search carried out by A. Boguska).

29 Compare e.g. G. Orlandini, Direct legal effects of TCAs. Where are we and what do we 
want to achieve?, (in:) Building an enabling environment for voluntary and autonomous negoti-
ations at transnational level between trade unions and multinational companies. Final Report 
issued by ETUC Committee, 2016, hereinafter ETUC report, p. 30 et seqq.
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(due to the lack of publication and dissemination standards) the entities and work-
ers covered by the TCAs have limited access to their content. 

Finally, there are significant differences between the Member States regard-
ing such fundamental issues as the mandate to conduct negotiations, the personal 
scope (limitation to represented entities, extended effectiveness, universal appli-
cation – in whole sectors/branches) or binding force of agreements30. European 
systems may be divided into voluntary (with limited state intervention) and reg-
ulatory. As a result, collective bargaining may be perceived from the perspec-
tive of either civil or public (state) law. This makes the creation of a cross-border 
regulation very difficult, especially in the sphere of the legal construction of any 
collective agreements (including TCAs).

At the same time, the regulatory potential of TCAs has been recognized. First, 
agreements are concluded by the most powerful economic organizations that have 
a real impact on working conditions of a large group of workers31. The position 
of international companies (groups of companies) enables, at least partially, the 
implementation of adopted standards. Second, the development of TCAs must 
be confronted with the situation of collective bargaining in various countries. 
Over the recent years there has been a significant increase in coverage by collec-
tive agreements. The main reason is a decentralization of collective bargaining, 
weakening of multi-company negotiations, and increasing role of company-level 
negotiations. The process began (depending on a country) in the 2nd half of the 
20th century. As milestones of the decentralization are treated, inter alia, the 
French reform of 1982 (loi Auroux)32 and the German agreement of Pforzheim 
(1993) concluded for the metal industry and providing so-called opening clauses 
(Öffnungsklauseln) empowering company-level social partners to modify, also 
to the detriment of workers, employment standards arising from the sectoral col-
lective agreement33. The decentralization accelerated after the economic crisis in 
the years 2007–2008. The international institution encouraged or even enforced 
a shift from branch to company-level bargaining. The decentralization has been 
achieved by various means (reversing the hierarchy of collective agreements 
and giving priority to those concluded at a plant level, various opening clauses 
enabling in peius departures from branch-level standards, changing criteria of 

30 See e.g. A. Liukkunen, The role of collective bargaining in labour law regimes: A global 
approach, (in:) U. Liukunnen (ed.), Collective bargaining in labour law regimes: A global per-
spective, Springer 2019, p. 2 et seqq. 

31 Compare e.g., R. Blanpain, European labour law, Kluwer Law International 2013, p. 66. 
32 See e.g. M.A. Glendon, French labor law reform 1982–1983: The struggle for collective 

bargaining, “The American Journal of Comparative Law” 1984, Vol. 32, issue 3, p. 449 et seqq. 
33 T. Schulten, R. Bispinck, Varieties of decentralisation in German collective bargaining, 

(in:) R. Pedersini, S. Leonardi (eds.), Multi-employer bargaining under pressure: Decentralisation 
trends in five European countries, ETUI 2018, pp. 110–111. 



416 KATARZYNA WIECZOREK, ŁUKASZ PISARCZYK

representativeness, and limiting time application of multi-company agreements)34. 
The company-level collective bargaining allows a greater possibility in running 
an enterprise. The employers not bound by higher-level standards may adjust 
working conditions to changing circumstances (caused by the globalization and 
changes in the economic situation). However, the decentralization also leads to 
the fragmentation of the social dialogue and decreasing coverage by collective 
bargaining35. Due to the lack of collective agreements, the terms of employment 
of the workers are shaped vis-à-vis the employers. This means there are no collec-
tive standards to which an individual contract could be referred to. The result is 
a wage differentiation and an unequal share of the income distribution (between 
employers and workers as well as among workers). The vacuum caused by the 
weakening of multi-company collective bargaining could be filled by the TCAs. 

The role of agreements may be important, especially in those countries where 
employment standards are set up at a low level (e.g. non-European countries 
where suppliers operate). However, the problem here may be the effectiveness of 
the agreements. Yet another case are the countries of Central and Eastern Europe 
(CEE), that have extensive labour legislation and are developing dynamically. At 
the same time, the level of wages there remains lower than in Western Europe. 
Moreover, most countries in the region do not have a collective bargaining system. 
First of all, there are no negotiations at a branch level. Agreements concluded for 
individual enterprises dominate, but they do not form a comprehensive network. 
As a result, the level of coverage of the employees by collective agreements is low 
(with some exceptions, e.g. in Slovenia). The example of Poland, the largest coun-
try in the region, is particularly characteristic – only around 1–2% of employees 
are covered by multi-company agreements, and around 12,5% by company-level 
agreements36. The main cause of the crisis lies in the current situation of the social 
partners, including the weakness of the employers’ organizations, whose poten-
tial remains very limited, and the weakening position of trade unions. The legis-
lation also fails to strengthen the position of the collective bargaining. Therefore, 
the TCAs are an opportunity to conduct dialogue at the supra-company level. 
They make it possible to standardize employment conditions in a cross-border 
dimension. In the long run, they may also contribute to an increase in wages. 
They can also constitute a specific form of support for the national social part-
ners. However, it can be hypothesized that the lack of a legal framework for TCAs 

34 See e.g. S. Laulom, From decentralisation of collective bargaining to de-collectivisation 
of industrial relations systems?, (in:) S. Laulom (ed.), Collective bargaining developments in times 
of crisis, “Bulletin of Comparative Labour Relations” 2019, No. 99.

35 https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CBC (accessed 05.12.2021). 
36 https://www.solidarnosc.org.pl/bbial/solidarnosc/uklady-zbiorowe-pracy-maja-przyszlo-

sc/ (accessed 5.12.2021). 
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is an obstacle to implement the results of the transnational social dialogue37. This 
article is intended ass an introduction to the analysis of TCAs from the perspec-
tive of Central and Eastern European countries. 

To summarize, the key elements of the legal status of TCAs (parties and the 
application scope, the rules of negotiating and concluding agreements, potential 
claims of workers, dispute resolution mechanism) are of voluntary and autono-
mous character. Moreover, due to a collective nature of agreements (which affects 
the situation of third parties) the Regulation (EC) No 593/2008 of the European 
Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual 
obligations (Rome I) is appropriate only to an limited extent38. Rome I may be 
used as far as the contractual (not collective) consequences of the agreements are 
concerned, i.e.: 1) a direct bond between the parties to TCAs; 2) workers’ rights 
based on contractual constructions (e.g. pactum in favorem tertii). Of course, 
even in the absence of the legal framework the TCAs may play an important role 
as an element of the corporate social responsibility39. It seems, however, that the 
creation of certain legal mechanisms, even optional and limited, which apply to 
procedural issues and alternative dispute resolution methods (without determin-
ing the legal nature of the agreements40), could increase the effectiveness of TCAs 
and stimulate their creation.

The adoption of the legal framework seems to be feasible primarily within 
the European Union which recognizes the role of the social dialogue (also in the 
transnational dimension)41 and has appropriate legal instruments (based on pri-
mary EU law). The Union recognises and promotes the role of the social partners 
at the European level, taking into account the diversity of national systems. The 
Union and their Member States, having in mind fundamental social rights such as 
those set out in the European Social Charter and in the 1989 Community Charter 
of the Fundamental Social Rights of Workers, shall have as their objectives the 
promotion of employment, improved living and working conditions, so as to make 
possible their harmonisation while the improvement is being maintained, proper 
social protection, dialogue between management and labour, and the development 
of human resources with a view to lasting high employment and the combating of 
exclusion (Art. 151 TFEU). The Union shall facilitate dialogue between the social 
partners (without references to the European level), respecting their autonomy 
(Art. 152 TFEU). To achieve the objectives of Article 151 TFEU, the Union shall 

37 See e.g. S. Adamczyk, Some reflections on TCA, trade unions and European works coun-
cils... not excluding corporations, (in:) Ł. Pisarczyk (ed.), TCA or David’s negotiations with Goli-
ath, Gdańsk 2021, p. 41 et seqq. However, the aim of the article is not to analyse agreements from 
the perspective of national law, which is the subject of separate studies.

38 See e.g. T. Jaspers, op. cit., p. 263. 
39 B. ter Haar, Transnational company agreements as an example of hardening a soft law, 

(in:) Ł. Pisarczyk (ed.), TCA or about David’s negotiation with Goliath, Gdańsk 2021, p. 71 et seqq.
40 Rather impossible due to a variety of domestic solutions. 
41 For more see e.g. T. Jaspers, op. cit., p. 249 et seqq.



418 KATARZYNA WIECZOREK, ŁUKASZ PISARCZYK

support and complement the activities of the Member States, inter alia, in the 
field of representation and collective defence of the interests of the workers and 
employers. Moreover, Art. 28 ChFR recognizes that workers and employers, or 
their respective organisations, have, in accordance with Union law and national 
laws and practices, the right to negotiate and conclude collective agreements at 
the appropriate levels. However, Art. 153.5 TFEU excludes from regulatory com-
petences of the Union: the right of association and the right to strike or the right to 
impose lock-outs. It significantly limits the scope of the future legal action since 
there is a strong link between the right of association and the rights to bargain 
collectively (however, both matters can be somehow separated). It should also be 
emphasized that the legal framework for TCAs can be a factor contributing to the 
economic and social cohesion of the Union (Art. 174 TFEU).

The European Commission42 and the European social partners (especially 
European Trade Union Confederation) have already launched research on poten-
tial legal grounds and possible courses of action43. Searching for a solutions, the 
authors are willing to present the subject of TCAs and describe the initiatives that 
have been already undertaken to support and stimulate the cross-border social 
dialogue. The key questions are: what is the treaty basis of the legal intervention, 
what legal instruments should be used by the EU to regulate TCAs, and what 
should be the content of the future legal action. There seems to be no obvious 
answer to any of these questions at the moment.

As regards the situation of TCAs in Poland, no agreement for companies 
(group of companies) with central management in Poland has been concluded 
yet. There are only the Polish subsidiaries (possibly suppliers and contractors) 
covered by the agreements concluded in other countries. However, they have lim-
ited influence on the conclusion and content of the agreements. In some cases 
Polish trade unions were involved in the bargaining process. Moreover, there are 
problems with informing about negotiating agreements and their content. Pol-
ish law does not recognize the legal nature of TCAs. They are not treated as 
collective agreements in a strict sense (in the meaning of the Chapter XI of the 
Labour Code44). To be binding for the Polish employers they must be implemented 
according to the general rules. Possible ways of implementation are, inter alia: 
collective agreement, unilateral acts issued by the employer, and voluntary appli-
cation by the employer.

42 Ibidem, p. 262 et seqq. 
43 See e.g. E. Ales [et al.], op. cit.; ETUC Final Report 2016. 
44 The Law of 26 June 1974 Labour Code, Journal of Laws 2020, as amended. 
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3. STEPS TOWARDS ESTABLISHING A LEGAL FRAMEWORK 
FOR TCAS – CHOSEN INITIATIVES AT THE EU LEVEL

Since late 1980’s, when first IFAs were negotiated and concluded45, until now, 
TCAs grew in number without any legal framework. Whether this was a detri-
ment or a fertiliser to enter into collective bargaining process and conclude TCAs, 
shall be assessed after the examination of the current legal reality. Together with 
the institutional support from European Commission in the field of the European 
social dialogue, TCAs were supposed to become a key factor. Consequently, the 
ideas of codification, developing a framework for such agreements, have been 
pursued by the European Commission. They appeared already in the 1990s, as 
a significant part of development of the new levels of social dialogue. Communi-
cation from 1998 on “Adapting and promoting the social dialogue at community 
level” along with the 2002 Communication on “The European social dialogue, 
a force for innovation and change” were the starting point within the EU legal 
dimension46. There, the European Commission has noticed the fast-developing 
social dialogue within multinational companies47. At that stage of work, it was 
rather a matter of recognition of the transnational concept for a social dialogue 
in the private sphere than achieving any ready-made solutions. Hence, this article 
will describe the most important initiatives undertaken in order to present the 
changing concepts on legal framework for TCAs and their current condition.

In 2004 the European Commission issued a Communication, where it con-
sidered a need for a framework that would improve social dialogue48. Therefore, 
the Commission decided to consult social partners on constituting a framework 
for transnational collective bargaining49. The Ales report of 2006 confirmed that 
TCAs still remained non-binding instruments (transnational tools), most often 
concluded under the umbrella of CSR50. At the early stage they were rather a fer-
tiliser for CSR standards and policies than agreements comprising the workers’ 

45 S. Clauwaert, European framework agreements: ‘Nomina nuda tenemus’ or what’s in 
a name? Experiences of the European social dialogue, (in:) Transnational collective bargaining at 
company level, Brussels 2012, p. 120

46 Commission Communication, Adapting and promoting the social dialogue at community 
level, COM(1998) 322 final; Communication from the Commission, The European social dia-
logue, a force for innovation and change, COM(2002) 341 final. 

47 COM(1998) 322 final, p. 22.
48 Commission Communication, Partnership for change in an enlarged Europe – Enhancing 

the contribution of European social dialogue, COM(2004) 557 final, p. 11.
49 I. Schömann, Transnational company…, p. 201.
50 Company level of negotiations had been described as creating trust, a common company 

culture and developing elements of European HR-policy in the companies with an aim to harmo-
nise social standards.
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rights51. The report observed that the biggest problem of transnational acts is the 
legal value of the agreements concluded in other Member States, in which the 
subsidiaries are operating52, as the transposed agreement would have a binding 
effect only within the territory of the original state. In consequence, the problem 
of common regulation of working conditions in at least two companies operat-
ing in different countries by means of one adjusting agreement, would remain 
unsolved. At that point, in 2006, national collective bargaining seemed an easier 
instrument that would also provide certainty of legal effects. Moreover, had the 
employer a mandate to represent all the employees in international subsidiaries, 
the TCA would still transform into several national acts whose legal effect would 
vary significantly53. Ultimately, further actions towards the codification within 
the European dimension have been undertaken.

The SWD 201254 indicated doubts, whether support provided at the EU level 
for the development of TCAs is justifiable in the light of subsidiarity principle. 
Although the document admits that there is a necessity to support TCAs legal 
framework at European level pursuant to provisions 152 and 153 of the Treaty 
on the Functioning of the European Union55 conjointly with Art. 27 and 28 of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union56, the employers’ organ-
isations opposed pointing out that no legislative action should be taken. In their 
opinion any codification would prevent transnational companies from entering 
into negotiations. On the contrary, trade unions usually support the idea of legal 
framework for TCAs as an instrument ensuring legal certainty57. The report has 
also indicated certain problems that TCAs need to defeat, such as a need to agree 
upon procedures before the negotiating process begins, implementing issues, risks 
arising out of undefined legal effects, and resentment among lower-level workers 
accruing from top-down imposition of TCAs. Therefore, authors of the document 
state that European framework for TCAs should be flexible enough to adapt to 
workers’ and companies’ needs and that the inception of framework should come 
from social partners, not from the EU structures themselves to form custom-built 

51 E. Ales [et al.], op. cit., p. 21. The report notices also that usually TCAs were also signed 
by parties bearing no legal capacity to conclude collective agreements.

52 E. Ales [et al.], op. cit., p. 27.
53 Ibidem.
54 SWD(2012) 264 final.
55 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning 

of the European Union – Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European 
Union – Protocols – Annexes – Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental 
Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007, Official Journal 
C 326 , 26/10/2012 P. 0001 – 0390.

56 Charter of fundamental rights of the European Union, Official Journal 2012/C 326/02.
57 S. Sciarra, M. Fuchs, A. Sobczak, Towards a legal framework for transnational company 

agreements, Report to the European Trade Union Confederation, Brussels 2014, hereinafter Scia-
rra report 2014, pp. 8–11.
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agreements adjusted to social partners’ needs, along with the ambiance for uncon-
strained industrial relations and greater transparency58.

Subsequently, the confirmation of ever-growing importance of TCAs59 was 
brought to daylight by means of the European Parliament Resolution on cross-bor-
der collective bargaining and transnational social dialogue60. The question of major 
importance, posed by the Resolution, was as follows: Is the lack of European and 
international legal framework for TCAs an underlying cause of fewer agreements 
being concluded? The imminent response of Parliament was in fact obvious. Such 
a framework would allow social partners to operate within the scope of Art. 155 
TFEU, concluding legally framed agreements mentioned therein. According to 
the Parliament, TCAs strongly stress the autonomy of social partners, and that is 
why the Parliament’s prominent suggestion was to make a step forward61. Despite 
those plans, the Proposal of European Parliament was put aside allegedly due to 
the divergent standpoints on the need of the optional legal framework62.

Another initiative of European Commission towards defining the possible 
role of TCAs was the EUROATCA report63 (hereinafter EUROATCA). The report 
mentions the Europeanisation of industrial relations and the role of TCAs therein 
opening new perspectives for the business made in the world. The authors of the 
report perceive these agreements as forms of collectively organised interaction at 
the supranational level and indicate that TCAs could prevent social dumping and 
wage competition through a progressive approximation of working conditions 
within the same company64. Although there are no legal frames for TCAs both 
on European and national levels, the authors of EUROATCA report believe that 
such lack is not an obstacle for the growing development of TCAs. They purport 
that at a global level, the footing for agreements legitimacy can be sought in ILO 
conventions instead65. 

Eventually, the result of the actions undertaken was that the optional legal 
framework for TCAs is indeed indispensable. But until 2020, no legal framework 
whatsoever for TCAs has existed, either on international, EU level or in any third 
country. Schömann named the absence of a specific legal framework a legal no 
man’s land66.

These assumptions pave the way to declare that discussion concerning the legal 
value is still ongoing. Once the framework is established, the further development 

58 SWD(2012) 264 final, pp. 7–9.
59 Sciarra report 2014, p. 13.
60 European Parliament Resolution on cross-border collective bargaining and transnational 

social dialogue of 12 September, 2013, No. 2012/2292(INI), P7_TA(2013)0386.
61 Sciarra report 2014, p. 14.
62 B. ter Haar, The EU and transnational…, p. 281.
63 S. Leonardi, op. cit.
64 Ibidem, pp. 6–7.
65 Ibidem, p. 12.
66 I. Schömann, Transnational company…, p. 197.
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of TCAs might be strongly enhanced. Whether any such action would be fruitful 
or not, is disputable. On the one hand, Ales report states that the lack of European 
legal instrument jeopardizes developing a reliable and uniform regulation of rel-
evant social issues at transnational level67. Therefore, the authors were inclined 
to create optional legal framework and issued a proposal of EU-TCB system 
(EU-Transnational Collective Bargaining system) in a form of Council directive 
providing an optional legal framework68. Such system would be a solid ground for 
concluding legally binding EU-wide TCAs69. Also EUROATCA report suggested 
that contracting parties should simply move from unbinding texts to producing 
substantial effects70. However, on the other hand, the inexistence of legal frames, 
along with growing number of globalisation processes and take-over operations, 
might have caused such a noticeable surge of negotiated agreements. As men-
tioned above, the employers consulted during the preparation of SWD 2012 were 
in the opposition towards any legal framework for TCAs71. On the other hand, 
naturally, trade unions are usually in favour of creating such legal framework.

4. ACTIVITY OF EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION 
FOCUSING ON THE TOPIC OF TCAS

Recognising the problem and the potential to strengthen social dialogue, act-
ing parallelly to European Commission initiatives, European Trade Union Con-
federation (hereinafter ETUC) conducted interviews with social partners resulting 
in few reports. Several further consultations on the issue of TCAs were organised 
with a view to reaching an agreement on optional legal framework for TCAs.

In 2014 the report commissioned by ETUC was prepared by Sciarra et al.72 
(hereinafter Sciarra report). It focused mostly on the issue of legal background 
for TCAs. According to this document, the notion of optional legal framework 
appears self-contradictory73, but only at a first glance. Optional means the possi-
bility to enter a legal framework by the decision of autonomous bargaining agents 

67 E. Ales [et al.], op. cit., p. 34.
68 Ibidem, p. 38.
69 According to the Ales report, the bargaining agents shall be enumerated to exclude all the 

doubts and any legal framework introduced by the directive ought to respect and not diminish in 
any possible way the already existing national bargaining levels. The potential EU-TCB directive 
cannot be confused with worker’s involvement in the companies (information and consultation 
related bargaining).

70 S. Leonardi, op. cit., p. 14.
71 SWD(2012) 264 final, p. 9.
72 Sciarra report 2014.
73 Ibidem, p. 19.
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or to refrain from such action, reflecting the freedom of association in its purest 
form. Legal means that the framework must have a legal basis in the Treaty on 
the Functioning of the European Union and be formally adopted in the shape of 
a legal act of the EU. Indeed, legal act would entail obligations for Member States 
and for the bargaining agents, but it would leave no choice to opt-in. Hence, in line 
with the Sciarra report, law should simply set the scene for TCAs and not create 
any overburdening legal obligations. To achieve such an effect, a decision based 
on Art. 288 (4) TFEU of European Commission seems to be the best legal form74. 
It leaves social partners the opt-in possibility with an outcome of TCA, signed as 
a legal act binding all Member States – an act of a normative value. A European 
Commission’s decision would guarantee most auxiliary method of supporting the 
collective bargaining process on a transnational level, among all presented above. 
By means of international customary law, the negotiating and implementing 
process would develop within European dimension and subsequently transform 
to national legal order. According to the Sciarra report, the framework must be 
simultaneously a promoter and a guardian of this new transnational voluntary 
source75. As a European instrument, the decision provides all Member States with 
unified criteria of the framework creating an amicable environment for the con-
clusion of TCAs.

After the proposal presented by the Sciarra report, next ETUC Executive 
Committee report76 (hereinafter ETUC report) stated rigidly that the continuing 
lack of a framework of rules has hampered the effective potential of TCAs and 
created problems of implementation77 and enforcement78. The Executive Com-
mittee also stated that more and better TCAs would need a stronger cross-sector 
coordination and a roadmap to achieve a framework of rules for transnational 
negotiations with multinational companies79. This is why the report prepared in 
2017 by ETUC Executive Committee with the cooperation of European Trade 
Union Federation (hereinafter ETUF) presented the following possible strategies 
of invigorating TCAs80:

a. non-intervention strategy
Pursuant to this document, optional legal framework not only does not add 

any costs, but also provides balance return for both parties involved. In the cur-
rent absence of legal framework, the expenditures caused by the negotiation and 

74 Ibidem, p. 20.
75 Ibidem, p. 21.
76 ETUC Final Report 2016.
77 Currently implementation of TCAs is usually dependent solely upon good will of the par-

ties.
78 ETUC Final Report 2016, p. 5.
79 More and Better European Company Framework Agreements: Enhancing Trade Unions 

in Transnational Negotiations with Transnational Companies (ETUC Discussion Note) Executive 
Committee 2012.

80 ETUC Final Report 2016, pp. 13–15.
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implementation procedures, requiring several meetings to establish the negoti-
ation frames and then the core content of agreements, are not to be overlooked. 
Therefore, the non-intervention strategy would only strengthen the status quo, 
that according to the authors of the report, is already troublesome for the actors. 
Furthermore, they even underline that non-intervention attitude might lead to the 
decrease in the number of agreements. This reasoning is, in fact, not entirely 
consistent with the opinions of the employers’ representatives which were exactly 
the opposite81.

b. soft-law option – legal framework of unbinding character
The initially suggested soft-law option is the most adequate for the purpose of 

TCAs enabling a favourable environment to more and better TCAs82. This strat-
egy would allow social partners to voluntarily exchange good practices. How-
ever, once accepted, rules ought to be obeyed by the parties without an opt-out 
possibility83. Above all, soft-law option seems to be the solution for quality and 
effectiveness of TCAs and transparency problems emerging around negotiating 
such agreements. 

c. hard-law option 1 – embodied in a European act regulating negotiation and 
implementation of TCAs

Adversely, the report denies the role of hard-law option in promoting the 
negotiation and implementation of TCAs within European market. The authors 
underline that binding regulation of TCAs in European legal dimension could 
lead to thorough defining of the rights of parties to the agreement, their rep-
resentativeness, conjointly with the regulation of the relation between national 
collective agreements and transnational agreements. Such an excessive regulation 
would impose an obligation to modify the national legal order to fulfil the trans-
positional duties84. At a first glance, this solution seems captivating, taking into 
account the legal certainty and clear procedures. But, after realising the admin-
istrative burdens imposed on Member States and spotting the partial violation of 
social partners’ autonomy, it is impossible to believe that social partners, namely 
the employers, would be benign with such regulation. At this point in time, hard-
law option seems to be too much of a burden for MNCs, if TCAs are deemed to be 
concluded freely and not an outcome of legal obligation to negotiate on a regular 
basis.

d. hard-law option 2 – embodied in an optional legal framework to promote 
more and better TCAs

81 See SWD(2012) 264 final, p. 7 for the presented opinion of employers’ side experts on 
TCAs.

82 ETUC Final Report 2016, p. 14.
83 Czarzasty J. Final report, (in:) European works councils as a platform of support for 

transnational company agreements (TCAs), Project VS/2015/0405, Gdańsk 2017.
84 ETUC Final Report 2016, p. 13.



 TRANSNATIONAL FRAMEWORK AGREEMENTS... 425

The last possibility combines the already existing practices with establish-
ing of the conduct in one European act that could augment TCAs’ development. 
Such document shall regulate procedures of pre-negotiation stage, the process of 
negotiating itself, agreements’ potential legal effect and last but not the least, the 
dispute resolution procedure. The optional legal framework in hard-law-shape 
can be established based on the decision of the Council or as an autonomous 
agreement of European social partners, or in a decision of the Council enforcing 
an autonomous agreement of the European social partners85. Hard-law option 2 
is meant to create less burden and more suggestions on decent negotiation pro-
cedures. Without unnecessary detriments such as administrative requirements, 
the support provided by the optional legal framework would not collide with the 
principle of the autonomy of social partners. Moreover, this strategy reassures 
greater legal certainty, as the pre-negotiation stage and the legal effects are clearly 
defined. 

Taking into account that the report was issued by European Trade Union Con-
federation, makes it clear that, on the one hand, the outcome of this report must 
correspond with the employees’ representatives (trade union) interests, but on 
the other hand, solutions proffered therein must be discussed by actors of TCAs 
themselves, giving certain hope that the most important aspects of agreements 
have been thoroughly examined – by both sides, including the employer.

As nothing has changed in the regard of legal framework for TCAs, in Novem-
ber 2018, ETUC and BusinessEurope86 issued the newest report (hereinafter 
ETUC and BusinessEurope report) shedding some light on the current situation. 
The report was drafted with a view to identify solutions to support bargaining 
agents based on current practices and answer why it is worth to negotiate TCAs 
from employer’s perspective. The results of the report are that the leverage of 
TCAs over simple unilateral policies is that the commitments in TCAs are more 
rigid for the employer. The report created also a list of underlying causes for nego-
tiation of TCAs87. The employers’ representatives stated that they value highly 
the concept of being challenged as to whether they obey the TCAs provisions or 
not. They also stressed that TCAs allow social partners to conjointly work on the 
successful implementation of the agreement. Besides, TCAs are an instrument of 
response for market challenges of business expansion or transformation, as the 
impact of change is crucial for both parties88. Furthermore, TCAs allow to set 
common company goals, that in case of TCAs are tailor-made and support joint 
work on their achievement. The social partners underlined that the complete lack 

85 Ibidem, p. 14.
86 A win-win approach to transnational industrial relations in multinational companies, Fi-

nal Report of ETUC and BusinessEurope, Brussels 2018, hereinafter ETUC and BusinessEurope 
report 2018, p. 4.

87 Ibidem, p. 6.
88 See agreements e.g. of Enel, Engie, and Schneider Electric.
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of obligatory issues that TCAs need to deal with, namely no legal framework and 
the tailor-made provisions of agreements, makes these agreements much harder to 
reach. Therefore, both parties negotiating see the need to establish a basic frame-
work89, quite contrary to what was presented in the SWD 201290. But this report 
did not focus on finding an appropriate legal solution but rather concentrated 
upon TCAs role for the MNCs. It has been raised that TCAs could enable the 
MNCs to adjust collective bargaining agreements to their specific value chains91.

Additionally, transnational agreements might become an instrument reinvig-
orating company’s reputation by creating a set of common values or improving 
the employer-branding sphere. It is especially important for the companies that 
operate in many countries in which the labour standards differ. TCAs might then 
become an instrument unifying the working standards. Such actions undertaken 
on the international level may subsequently lead to the development of bargaining 
at a local level, as social partners often undertake national legal instruments to 
implement the TCA locally92. Conclusions of the authors of this report are that 
being able to make use of the social partners autonomy leads to a situation, where 
parties may find a collaborative, win-win solution, paving the way towards better 
business development strategies. One of the biggest achievements of this bargain-
ing instrument is, according to the authors of this report, the possible inclusion of 
all stakeholders – employers, trade unions, and workers themselves on all possible 
levels93.

5. CONCLUSIONS – CAN TCAS BECOME FERTILISERS OF 
DEEPER INTEGRATION AND SOCIAL DIALOGUE IN EUROPE?

However, despite far-reaching discussions, working group efforts, and reports 
issued in the subject, that were described above, no firm decision has so far been 
made. Even the voices from employers’ side did not lead to any legislative steps. 
As stated in the ETUC report, TCAs are supposed to be a way of enhancing the 
Single Market of the EU throughout a deeper integration94. But still, over the years 
nothing has happened in the area of codification of TCAs. EU took the initiative 

89 ETUC and BusinessEurope report 2018, p. 6.
90 SWD(2012) 264 final, p. 7.
91 B. ter Haar, The EU and transnational…, p. 283.
92 ETUC and BusinessEurope report 2018, p. 19.
93 Ibidem, p. 20.
94 European Commission, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, (in:) ETUC 

Final Report 2016, p. 9.
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of creating a database95 that is being updated continuously. The last documents 
uploaded in the database were registered in 201896. Agreements are still being 
concluded in Europe, as well as outside of it, and although the strong focus of 
this article is directed towards the EFAs, there are still many TCAs concluded by 
MNCs from outside Europe. Nevertheless, the article focuses on EFAs due to the 
European Union institutional support for the matter, or maybe, to be more precise, 
attempts to provide such support.

Nevertheless, there was and is still a plethora of interests to be compromised 
upon, such as: an excess of negotiating actors, discrepancy between legal effects 
of TCAs considered to be collective agreements and of those ineffective – signed 
by actors other than trade unions and, last but not the least, modus operandi for 
dispute settlement. Scandinavian unions remain sceptical about the idea of TCAs 
because of the shift of collective bargaining sovereignty to supranational level97. 

As far as the social impact of TCAs is concerned, they are being concluded 
prevailingly in multinational companies. Unfortunately, there are no reliable sta-
tistics on the number of employees working for MNCs98. In SWD 2012, when it 
was issued in September 2012, 224 such agreements had been recorded in 144 
companies, mostly with its registered seat in Europe, covering over 10 million 
employees99. The ETUC Business Europe report published in November 2018 
speaks of around 280 TCAs100. The ETUC Action Programme suffices a number 
of more than 330 agreements and mentions that there were around 28 newest 
agreements concluded throughout the last 5 years101. Albeit, the actual assessment 
of TCAs’ social impact is possible by using the database created by the European 
Commission when choosing a criterion of the size of an employer based on the 
number of employees (over 300.000 employees), and the outcome is that there are 
merely 13 such companies registered in the database. According to COM 2012 
(173) final, the coverage amounted to more than 10 million employees102. But 
the actual employee coverage is fluctuating and only of estimated value. Natu-
rally, there may be much more TCAs, especially of those concluded outside the 

 95 The database is a result of the cooperation between the International Labour Organisation 
and the European Commission, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en (ac-
cessed 24.11.2021).

 96 TCAs signed in 2018 came from following MNCs: EDF, Essity, Schreiber, Solvay (2 agree-
ments) and Stora Enso. Those agreements come from following countries: France, Sweden, USA, 
Belgium and Finland.

 97 S. Leonardi, op. cit., p. 15.
 98 P. Marginson, G. Meardi, Multinational companies and collective bargaining, report by 

EuroFound, Dublin 2009, p. 3, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/compara-
tive-information/multinational-companies-and-collective-bargaining (accessed 24.11.2021).

 99 SWD(2012) 264 final, p. 2.
100 ETUC and BusinessEurope report 2018, p. 4.
101 ETUC Action Programme 2019–2023, Vienna 2019, p. 57.
102 COM(2012) 173 final, p. 12.
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territories of European Union, but that does not make them less important. Since 
there are no legal frames for concluding TCAs, there is also no obligation of 
notification about such conclusion, not to mention an obligation to register such 
a transnational agreement. Therefore, we can rely on the data collected by the EU 
database, however, bearing in mind that the results might not reflect the reality to 
the greatest extent. Many agreements fall within the TCAs definition, but simply 
they are not notified to the Commission.

Moreover, MNCs are referred to in the Sciarra report in a broad context, 
namely as economic actors performing in the global legal system, including the 
EU. The fact that they operate as non-state actors does not diminish their role as 
subjects empowered with very specific duties and obligations103. Furthermore, the 
fact of utmost importance is that TCAs are still being negotiated and concluded 
by the biggest players in the global market, such as Air France, KLM, Bosch, 
General Electric, Siemens, Sodexo, Volkswagen etc. As regards the descent, most 
of the companies originate from France and Germany, few come from the Scan-
dinavian countries, Belgium or from the USA104. Yet, there are almost no records 
of TCAs concluded in Central and Eastern European countries (CEE countries). 

Recently, a new trend has been spotted among MNCs, namely a tendency 
to create international labour standards and common company culture using 
common bargaining structures, not necessarily shaped by national legal orders 
in particular countries. This is effectuated by issuance of global guidelines and 
standards that are subsequently implemented on national levels. The so-called 
normative integration, where implemented national standards deviate from 
centrally established ones, is one possible scenario105. Nevertheless, in several 
cases of MNCs, host country legal solutions might be transferred to subsidiaries 
in other countries contributing to previously existing standards and positively 
influencing the local HR practices106. All in all, the above-mentioned activities 
increase the importance of social dialogue on transnational levels paving the way 
for new TCAs in a form of bottom-up movement and not a disadvantageous top-
down imposition.

103 Sciarra report 2014, p. 16.
104 The full list of countries in which TCAs were concluded is as follows: Australia, Austria, 

Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Indonesia, Italy, Japan, 
Luxembourg, Malaysia, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Russia, South Africa, 
Spain, Sweden, Switzerland, UK, and USA.

105 C. Williams, Subsidiary manager socio-political interaction: The impact of host country 
culture, (in:) C. Dörrenbächer, M. Geppert (eds.) Politics and power in the multinational corpora-
tion, Cambridge 2011.

106 S. Demetriades, I. Biletta, A. From, Win-win arrangements: Innovative measures through 
social dialogue at company level, Eurofound, Luxembourg 2016, https://www.eurofound.euro-
pa.eu/pl/publications/report/2016/industrial-relations/win-win-arrangements-innovative-mea-
sures-through-social-dialogue-at-company-level (accessed 24.11.2021).
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Speaking of the territorial divergence, of course, the ambience for legal 
framework for TCAs is undisputedly divergent in the Western and CEE coun-
tries. When the discussion in the European Commission has started, there were 
several ideas how to develop this instrument of social dialogue in the old Euro-
pean countries, whereas the Middle-Eastern Europe was at the very beginning 
of acquiring the corporate system by way of foreign direct investments made by 
multinational companies and that process was intertwined with a fertile soil for 
TCAs development.

The European Commission Background document on Transnational agree-
ments noticed the so-called spill-over effect of TCAs107, meaning that conclusion 
of the first agreement leads to the conclusion of next arrangements within the 
same company or sector. Such examples are very popular in automotive sector, 
e.g. Daimler and Ford, but also in Danone and Siemens. The ETUC and Busines-
sEurope report also mentions situations in which TCAs are being renegotiated108. 
Perhaps the understanding of spill-over effect could be widened in a way that 
the existence of TCAs in some companies would raise the bar, especially in the 
CSR areas, leading to rising number of TCAs signed. Therefore, the last recom-
mendations of ETUC Action Programme 2019–2023 are that social partners shall 
conclude a Tripartite Framework Agreement on Transnational Company Agree-
ments, taking into account the work endeavoured to date on TCAs and espe-
cially the internal decision-making procedures of the ETUFs, naturally, taking 
into account the national regulations109. This Framework would meet the ETUFs 
expectations, as regards granting them a status of main negotiators of TCAs in 
the future110.

However, there might exist one more factor influencing the robust surge in the 
number of TCAs being signed, namely the post-pandemic crisis. A growing ten-
dency in concluding TCAs has been spotted directly after 2008 economic crisis111. 
Based on that considerations a new perspective awaits TCAs in the context of 
worldwide economic downturn caused by COVID-19 pandemic. The impact that 
coronavirus spread has exerted on the global economy and global supply chains is 
undisputable. Nevertheless, the size of the aftermaths of pandemic is quite unde-
finable in the current moment. It seems likely though, that TCAs might emerge 
from the shadow they have currently been in. This is a chance for both, employers 
and employees’ representatives, to negotiate flexible crisis arrangements replacing 

107 European Commission Invitation to tender No. VT/2008/022…, p. 24.
108 ETUC and BusinessEurope report 2018, p. 5.
109 ETUC Action Programme 2019–2023, Vienna 2019, pp. 63–64.
110 The ETUC Action Programme also involved plans to develop a database of TCAs conclud-

ed only by ETUFs to exclude “pseudo-agreements”.
111 According to the database, while in 2006 there have been 11 agreements registered, in 

2007 – 17 agreements, but in 2008 already 30 agreements have been noted, in 2009 – 14 agree-
ments, and in 2010 – 25 agreements.



430 KATARZYNA WIECZOREK, ŁUKASZ PISARCZYK

the traditionally negotiated collective agreements. Joint Statement on COVID-19 
by International Organisation of Employers and International Trade Union Con-
federation underlined the role of social partners in coordinating the crisis in the 
workplace and beyond112. General deregulatory attempts and tendencies to lower 
labour standards are in fact acting as an incitement to negotiate entirely informal 
TCAs. With a view towards an entirely unknown, rapidly changing economic 
reality, when employers are uncertain about the continuity of their activities, 
TCAs become a luring opportunity. Perhaps the lack of existing legal framework 
for TCAs could act as a stimulator of their robust surge in number.
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This paper is devoted to questions of contesting the presumption of paternity in 
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criteria for questioning paternity, which will be created after carefully balancing all the 
opposing interests.
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I. ZAKRES BADAŃ

Stan cywilny matki w chwili urodzenia dziecka determinuje ojcostwo prawne. 
Jeśli matka pozostaje w związku małżeńskim, domniemuje się, że ojcem dziecka 
jest jej mąż. Jeśli natomiast dziecko rodzi się poza małżeństwem, o jego afiliacji 
decyduje uznanie lub sądowe ustalenie ojcostwa. Takie zróżnicowanie sytuacji 
prawnej dziecka i uzależnienie jej od stanu cywilnego matki budzi wiele wąt-
pliwości, które mogą dotyczyć chociażby zasadności odmiennego traktowania 
dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich. Coraz częściej też obowiązujące zasady 
afiliacji rodzinnej nie odzwierciedlają rzeczywistości biologicznej i prowadzą do 
dwutorowości ojcostwa, a więc rozdzielenia ojcostwa prawnego od biologicznego. 
W tym kontekście kluczowe staje się pytanie, czy i w jakim zakresie ustawodawca 
dopuszcza możliwość korekty ustawowo narzuconego pochodzenia dziecka. Tej 
problematyce poświęcone jest przedmiotowe opracowanie, które analizuje ramy 
prawne zaskarżenia domniemania ojcostwa. Tym samym jest ono kontynuacją 
prawnoporównawczych rozważań dotyczących zasady pater est quem nuptiae 
demonstrant w Szwajcarii1. Badania obejmują zagadnienia zarówno material-
noprawne, jaki i procesowe, w szczególności dopuszczalność i zakres powódz-
twa, krąg osób uprawnionych do jego wniesienia, ramy czasowe, rozkład ciężaru 
dowodu, a także skutki uchylenia domniemania. Szczególna uwaga poświęcona 
została pozycji prawnej ojca biologicznego niebędącego jednocześnie ojcem 
prawnym. Badaniom prawa szwajcarskiego towarzyszy polsko-niemiecka per-
spektywa prawnoporównawcza, która została uwzględniona w formułowaniu 
postulatów de lege ferenda.

1 A. Wudarski, Pater est quem nuptiae demonstrant w Szwajcarii – ujęcie komparatystyczne, 
„Studia Iuridica” 2021, t. LXXXVIII, s. 456–472.
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II. SPOSÓB ZASKARŻENIA

Domniemanie ojcostwa może zostać zakwestionowane w Szwajcarii jedynie 
w drodze specjalnego powództwa2. Wykorzystanie w tym celu innych środków 
prawnych3 nie jest możliwe4. Inaczej niż w Niemczech5, weryfikacji ojcostwa 
męża matki nie można potraktować jako zagadnienia wstępnego i przepro-
wadzić go w postępowaniu wpadkowym przy rozstrzyganiu innych spraw6. 
Prawo szwajcarskie – tak samo jako prawo polskie i niemieckie – nie prze-
widuje obecnie alternatywnej możliwości zmiany afiliacji męża matki. Droga 
sądowa jest zatem konieczna również wtedy, gdy z okoliczności jednoznacznie 
wynika, że mąż matki nie jest ojcem biologicznym. Możliwość kontestowa-
nia ustawowego domniemania ojcostwa męża matki jest jednak w Szwajca-
rii bardzo mocno ograniczona i przysługuje zasadniczo tylko mężowi matki 
oraz dziecku7. Podobnie jak w prawie polskim8 i niemieckim9, mąż matki 
wytacza powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jednocześnie przeciwko dziecku 
i matce, a dziecko przeciwko matce i jej mężowi10. Związek rodziców z dziec-
kiem traktuje się zatem procesowo jak stosunek prawny, który wymaga współ-
uczestnictwa koniecznego po stronie pozwanej11. Powództwo będzie mogło być 
oczywiście wytoczone tylko przeciwko osobom żyjącym12, a w miejsce osoby 

 2 Art. 256, art. 256a–c ZGB (ustawa z dnia 10 grudnia 1907 r. – Schweizerisches Zivilgeset-
zbuch (szwajcarski kodeks cywilny), SR 210, AS 2020, s. 957).

 3 Takich jak chociażby powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, 
czy wniosek o sprostowanie niezgodności stanu prawnego ze stanem faktycznych.

 4 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar, Zivil-
gesetzbuch I. Art. 1–456 ZGB, wyd. 6, Basel 2018, art. 256, nb 1, s. 1476.

 5 Tak w postępowaniu o ustalenie kontaktów domniemanego ojca biologicznego z dzieckiem 
(§ 1686a BGB).

 6 Wyrok Sądu Federalnego (Bundesgericht) z dnia 18 grudnia 2017 r., zbiór orzecznictwa 
szwajcarskiego Sądu Federalnego (Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundes-
gerichts – BGE) 144 III, s. 4, nr 4.2; I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis 
(Hrsg.), Basler Kommentar…, art. 256, nb 1, s. 1476.

 7 Art. 256 ust. 1 nr 1–2 ZGB.
 8 Art. 66, art. 70 § 2 zd. 1 k.r.o. (ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń-

czy, Dz.U. poz. 9, nr 59; tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359).
 9 § 172 ust. 1 FamFG (ustawa z dnia 17 grudnia 2008 r. – Gesetz über das Verfahren in Fa-

miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, BGBl. I, s. 2586, 2587, 
ostatnio zmieniona przez art. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2021 r., BGBl. I s. 2947) jako uczestników 
postępowania wymienia (1) dziecko, (2) matkę oraz (3) ojca.

10 Art. 256 ust. 2 ZGB.
11 Notwendige Streitgenossenschft – art. 70 ZPO (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. – Zivilpro-

zessordnung (szwajcarski kodeks postępowania cywilnego), AS 2010, s. 1739, z późn. zm.).
12 Choć nie wynika to wprost z treści przepisu, to doprecyzowanie, które występuje w pra-

wie polskim, nie wydaje się konieczne.
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zmarłej nie wstępują ani jej krewni, ani spadkobiercy13. W przypadku śmierci 
męża powództwo o zaprzeczenie jego ojcostwa mogą wyjątkowo wnieść jego 
rodzice14. Legitymacji czynnej towarzyszą ograniczenia czasowe15; niekiedy 
jest ona uzależniona od spełnienia dodatkowych przesłanek16, a w pewnych 
okolicznościach – wyłączona17.

III. LEGITYMACJA CZYNNA

1. MĄŻ MATKI

Mąż matki jest jedynym podmiotem, którego legitymacja do zaprzeczenia 
ojcostwa ma w Szwajcarii samodzielny charakter, a więc nie jest uzależniona od 
spełnienia dodatkowych przesłanek. Nie jest ona w szczególności ograniczona 
dobrem dziecka czy potrzebą ochrony relacji rodzinnych18. W tym zakresie regu-
lacja szwajcarska jest zbieżna z rozwiązaniami w Polsce19 i Niemczech20.

Uprawnienie męża matki nie ma jednak charakteru absolutnego i nie zawsze 
będzie można z niego skorzystać. Mąż matki nie może w szczególności zaprze-
czyć ojcostwu, jeśli wyraził zgodę na zapłodnienie przez osobę trzecią21. Zgoda 
może mieć charakter następczy, a więc być wyrażona nie tylko przed, ale także 
po poczęciu dziecka22. Regulacja szwajcarska jest przy tym dość unikatowa 
w swoim brzmieniu, ponieważ – w przeciwieństwie do Polski23 i Niemiec24 – nie 

13 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 
Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, seria: OFK – Orell Füssli Kommentar, wyd. 3, Zü-
rich 2016, art. 256, nb 3, s. 454; I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), 
Basler Kommentar…, art. 256, nb 10, s. 1478; odmiennie C. Hegnauer, Das Familienrecht. Schwei-
zerisches Zivilgesetzbuch, t. 2, seria: A. Meier-Hayoz (Hrsg.), Berner Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, 4 wyd., Bern 1984, art. 256, nb 87–88.

14 Art. 258 ust. 1 ZGB.
15 Art. 256 ust. 1 nr 2 oraz ust. 3 ZGB.
16 Art. 256 ust. 1 nr 2 ZGB.
17 Art. 256 ust. 3 ZGB.
18 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 256, nb 2, s. 1477.
19 Art. 63 KRO.
20 § 1600 ust. 1 nr 1 BGB w zw. z § 1592 nr 1 BGB.
21 Art. 256 ust. 3 zd. 1 ZGB; uzasadnienie do zmiany kodeksu cywilnego z dnia 5 czerwca 

1974 r.: Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Änderung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (Kindesverhältnis) vom 5. Juni 1974, BBl (Bundesblatt – Federalny 
Dziennik Urzędowy) 1974 II, s. 30, nr 312.21.

22 C. Stehli, (w:) ZGB Kommentar..., art. 256, nb 4, s. 454.
23 Art. 68 k.r.o.
24 § 1600 ust. 4 BGB.
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ogranicza zgody na poczęcie dziecka tylko do procedury medycznie wspomaganej 
prokreacji (in vitro, inseminacja25). Zgoda jest sformułowana szeroko i obejmuje 
wszelkie sposoby poczęcia dziecka, a więc również poczęcie w sposób naturalny 
w wyniku stosunku płciowego. Konsekwentnie przyjmuje się, że zgoda musi 
dotyczyć poczęcia dziecka, a nie tylko samego stosunku intymnego26. Wyrażenie 
zgody jest czynnością prawną o ściśle osobistym charakterze, dla której ważności 
nie jest jednak konieczne zachowanie szczególnej formy27. Ustawa o medycznie 
wspomaganej prokreacji28 uzależnia jednak przeprowadzenie procedury sztucz-
nego zapłodnienia od zachowania formy pisemnej29.

Możliwość zaprzeczenia ojcostwa jest dodatkowo ograniczona przez ogólne 
zasady prawa cywilnego, w szczególności przez zakaz nadużycia prawa30. Nie 
można więc z tego prawa korzystać w sposób sprzeczny z zasadami współżycia 
społecznego (Treu und Glauben), a jego oczywiste nadużycie jest pozbawione 
ochrony prawnej. Jako przykład takiej sytuacji wskazuje się w doktrynie31 zaprze-
czenie ojcostwa przez mężczyznę, który zawarł związek małżeński z ciężarną 
kobietą, wiedząc o tym, że nie jest on biologicznym ojcem dziecka32.

25 Oczywiste jest przy tym, że mąż matki traci prawo do zaprzeczenia ojcostwa w przypadku 
inseminacji heterologicznej, na którą wyraził zgodę; C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, 
M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommentar..., art. 256, nb 4, s. 454.

26 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 
Kommentar..., art. 256, nb 4, s. 454; zob. per analogiam wyrok Sądu Federalnego z dnia 3 maja 
1956 r., BGE 82 II, s. 180, nr 2. W tym postępowaniu powód (mąż matki) domagał się stwier-
dzenia przez sąd, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. Tymczasem matka twierdziła, że 
zaszła w ciąże w wyniku stosunku płciowego, który odbyła za zgodą niepłodnego męża z jego 
przyjacielem. W ramach postępowania została potwierdzona impotencja męża (impotentia ge-
nerandi), a sąd uznał, że zgoda męża na zdradę małżeńską nie jest tożsama z uznaniem, że 
dziecko pochodzi z małżeństwa, ponieważ jest to możliwe – według obowiązującego wówczas 
prawa – dopiero po urodzeniu dziecka. Takiego konkludentnego uznania nie można też wywo-
dzić z faktu, że mąż po urodzeniu dziecka dalej mieszkał z matką, choć może to wskazywać na 
to, że wybaczył jej zdradę.

27 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 13, s. 1479.

28 Art. 5b ust. 1 FmedG (ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o medycznie wspomaganej prokre-
acji (Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung) (Fortpflanzungsmedizinge-
setz – FMedG), SR 810.11, w brzmieniu AS 2017, s. 3641, BBl 2013, s. 5853).

29 Taka forma ma jedynie na celu ułatwienia dowodowe; I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Gei-
ser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, art. 256, nb 13, s. 1479.

30 Art. 2 ZGB.
31 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 256, nb 15, s. 1479.
32 C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256, nb 50; M. Stettler, (w:) J. M. Grossen (Hrsg.), 

Das Kindesrecht, t. 3, Familienrecht, seria: Schweizerisches Privatrecht, Basel 1992, s. 177.
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2. RODZICE MĘŻA MATKI

Przysługujące mężowi matki prawo do kontestowania afiliacji ojcowskiej ma 
bez wątpienia szczególnie osobisty charakter i dlatego nie powinno być ani dzie-
dziczone, ani w inny sposób przenoszone na osoby trzecie. Tymczasem prawo 
szwajcarskie dopuszcza wyjątek od tej reguły i zezwala w pewnych okoliczno-
ściach na skorzystanie z tego uprawnienia przez rodziców męża matki. Nie wystę-
puje tutaj współuczestnictwo konieczne33. Zarówno matka, jak i ojciec mogą 
zatem samodzielnie wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa syna. Będzie to 
jednak możliwe tylko wtedy, gdy przed upływem terminu do jego wniesienia syn 
(1) zmarł lub (2) utracił zdolność kierowania swoim postępowaniem, a więc zdol-
ność do podejmowania świadomych decyzji34. Utrata musi mieć trwały charak-
ter. Przejściowe zaburzenia nie wystarczą do powstania subsydiarnej legitymacji 
czynnej rodziców; mogą natomiast stanowić ważny powód uzasadniający przy-
wrócenie terminu do wniesienia powództwa35. Do uprawnienia rodziców stosuje 
się analogicznie przepisy dotyczące zaskarżenia ojcostwa przez męża matki36, 
z tym że roczny termin do wniesienia powództwa rozpoczyna się najwcześniej 
z chwilą uzyskania informacji o śmierci lub o utracie zdolności kierowania swoim 
postępowaniem przez męża matki37. Prawo rodziców do zaskarżenia ojcostwa 
swojego syna nie jest koncepcją znaną w Polsce, a w Niemczech zrezygnowano 
z niej w 1998 r.38. Zaprzeczenie ojcostwa ma ściśle osobisty charakter i może 
z niego skorzystać wyłącznie osoba uprawniona39. Natomiast w przypadku cał-
kowitego ubezwłasnowolnienia męża matki w obu krajach40 powództwo może 
wnieść przedstawiciel ustawowy41.

33 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 
Kommentar..., art. 258, nb 1, s. 458; J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen- und 
Familienrecht – Partnerschaftsgesetz, seria: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, wyd. 3, 
Zürich 2016, art. 258, t. 2, s. 818; I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), 
Basler Kommentar…, art. 258, nb 3, s. 1489; C. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des 
übrigen Verwandtschaftsrechts, wyd. 5, Bern 1999, nb 6.05.

34 Art. 258 ust. 1 ZGB.
35 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 258, nb 2, s. 1489.
36 Art. 258 ust. 2 ZGB.
37 Art. 258 ust. 3 ZGB.
38 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 258, nb 4, s. 1489.
39 § 1600a ust. 2 zd. 1 BGB.
40 Art. 64 k.r.o.; § 1600a ust. 2 zd. 3 BGB w zw. z § 1600 ust. 1 nr 1 BGB.
41 W Polsce mąż matki jest chroniony również wtedy, gdy zapadnie na chorobę psychiczną 

lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprze-
czenie i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowol-
niony; zob. art. 65 k.r.o.
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3. DZIECKO

a. Rozpad wspólnego gospodarstwa rodziców

Legitymacja czynna dziecka do zaskarżenia ustawowego domniemania ojco-
stwa jest bardzo ograniczona. Nie przysługuje ona – tak jak w Polsce42 i Niem-
czech43 – każdemu dziecku; co więcej, zależy od okoliczności, na które dziecko 
nie ma wpływu. Domniemanie ojcostwa może zaskarżyć w Szwajcarii tylko takie 
dziecko, które w okresie dzieciństwa (przed uzyskaniem pełnoletności44) prze-
żyło rozpad wspólnego gospodarstwa domowego rodziców. Chodzi tutaj o rze-
czywisty rozpad pożycia, który może przyjąć różną formę; nie tylko rozwodu czy 
separacji prawnej, ale także separacji faktycznej45. Przejściowy rozpad pożycia 
nie jest wystarczający46. Stan ten musi mieć charakter obiektywnie trwały (osta-
teczny) i istnieć w chwili orzekania47. Kryterium to spełnia również rozwiązanie 
małżeństwa będące wynikiem śmierci lub unieważnienia. W doktrynie przyj-
muje się, że mimo braku rozpadu wspólnego pożycia rodziców dziecko ma prawo 
do zaskarżenia ojcostwa, jeśli nie wychowuje się w gospodarstwie rodziców, co 
może być między innymi związane z pozbawieniem ich władzy rodzicielskiej48. 

Inaczej niż w Polsce49, z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystą-
pić nie tylko dziecko pełnoletnie, ale również małoletnie. W tym ostatnim przy-
padku nie może ono być reprezentowane – z powodu konfliktu interesów – ani 
przez matkę, ani przez ojca prawnego50. Funkcję przedstawiciela dziecka przej-
muje wówczas kurator (Beistand)51 ustanowiony przez urząd ds. ochrony dziecka 

42 Art. 70 § 1 k.r.o.
43 § 1600 ust. 1 nr 4 BGB.
44 Pełnoletność uzyskuje się wraz z osiągnięciem 18. roku życia; art. 14 ZGB.
45 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 

Kommentar..., art. 256, nb 2, s. 453.
46 Uzasadnienie do zmiany kodeksu cywilnego z dnia 5 czerwca 1974 r.: Botschaft..., BBl 

1974 II, s. 29, nr 312.21.
47 J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256, t. 3, s. 810; I. Schwen-

zer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, art. 256, nb 3, 
s. 1477.

48 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 3, s. 1477.

49 Art. 70 § 1 k.r.o.; wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 10 września 1965 r., II CR 263/65, 
oraz z dnia 31 sierpnia 1965 r., II CR 241/65, LEX nr 5860; G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019, art. 70, t. 3.

50 Uzasadnienie do zmiany kodeksu cywilnego z dnia 5 czerwca 1974 r.: Botschaft..., BBl 
1974 II, s. 29, nr 312.21.

51 W Niemczech (§ 1600a ust. 3–4 BGB) powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść 
przedstawiciel ustawowy dziecka, jeśli jest ono ubezwłasnowolnione całkowicie lub posiada ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych. Zaprzeczenie ojcostwa jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy służy interesom dziecka. W Polsce uznano natomiast, że art. 70 k.r.o. nie daje podstawy dla 
ustanowienia kuratora dla małoletniego dziecka w celu wniesienia przez niego powództwa o za-
przeczenie ojcostwa; zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1966 r., II CR 242/66, LEX 
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(Kindesschutzbehörde)52. Powództwo może być wniesione przed narodzeniem 
dziecka53. Przy podejmowaniu decyzji o zaskarżeniu ojcostwa męża matki kura-
tor powinien kierować się wyłącznie interesem dziecka. Gdyby ustawodawca 
widział potrzebę ochrony interesów innych podmiotów, uwzględniłby je w kręgu 
osób uprawnionych. Bez znaczenia jest tutaj w szczególności interes publiczny, 
który przecież nie jest koniecznie tożsamy z interesem dziecka54. Wraz ze śmier-
cią prawo dziecka wygasa, a więc nie przechodzi ani na krewnych, ani spadko-
bierców55.

Bardzo wąskie zakreślenie legitymacji czynnej dziecka ma na celu ochronę 
istniejącego wspólnego życia rodzinnego56, w tym małżeństwa rodziców57. Z tego 
właśnie powodu nie dano dziecku uprawnień, które mogłyby ten mir naruszyć. 
Jeśli więc rodzina funkcjonuje normalnie i wypełnia swoje funkcje, dziecko 
nie może zaskarżyć ustawowo domniemanego ojcostwa. Jest to bez wątpienia 
istotne ograniczenie legitymacji czynnej, które jest dodatkowo restrykcyjnie 
interpretowane. Dziecko nie może bowiem wnieść takiego powództwa, jeśli do 
rozpadu wspólnego pożycia rodziców doszło już po uzyskaniu przez nie peł-
noletności58. Ponadto, korzystając z prawa do zaprzeczenia ojcostwa, dziecko – 
tak samo jak mąż matki – nie może naruszać zakazu nadużycia prawa. Z taką 
sytuacją będziemy mieli przykładowo do czynienia, kiedy dziecko wie, że mąż 
matki nie jest jego ojcem biologicznym, ale mimo to przyjmuje od niego wspar-
cie finansowe w okresie studiów, by następnie domagać się sądowej weryfikacji 

nr 6020; por. odmienne stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 sierpnia 
1966 r., II CR 279/66, LEX nr 168517.

52 Art. 308 ZGB.
53 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 

Kommentar..., art. 256c, nb 3, s. 457.
54 W interesie państwa będzie przykładowo zaskarżenie wątpliwego ojcostwa zmarłego męża 

matki, ponieważ pomoże to jednocześnie zweryfikować prawo dziecka do pobierania renty; tym-
czasem utrata stabilnych dochodów jest oczywiście sprzeczna z interesem dziecka; por. C. Heg-
nauer, Interesse des Kindes an der Anfechtung eines unwahren Kindesverhältnisses, „Zeitschrift 
für Vormundschaftswesen” 2009, nr 6, s. 379.

55 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 4, s. 1477; tak samo w Polsce, gdzie art. 701 § 2 k.r.o. expressis verbis dopuszcza 
dochodzenie zaprzeczenia ojcostwa w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, przez 
jego zstępnych; w Niemczech sąd natomiast informuje uczestników postępowania o tym, że po-
stępowanie będzie kontynuowane tylko na wyraźne żądanie uczestnika, który ma jeden miesiąc 
na złożenie odpowiedniego oświadczenia (§ 181 FamFG).

56 Art. 272 ZGB; J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256, t. 3, 
s. 810. 

57 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 3, s. 1477.

58 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 
Kommentar..., art. 256, nb 2, s. 453; J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, 
art. 256, t. 3, s. 810; C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256, nb 60–68.
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ojcostwa59. W tym kontekście sporna pozostaje jednak w doktrynie odpowiedź na 
pytanie, czy można odmówić dziecku skorzystania z tego prawa, jeśli jego dzia-
łanie jest motywowane uzyskaniem (dalszych) korzyści majątkowych. Działanie 
z takich pobudek nie zasługuje moim zdaniem na ochronę prawną, a odmowa nie 
narusza prawa dziecka do poznania swojej tożsamości60.

Z europejskiej perspektywy porównawczej61 uzależnienie legitymacji dziecka 
od sytuacji rodzinnej, na którą nie ma ono wpływu, jest dość osobliwą koncepcją. 
Wątpliwa jest przede wszystkim skuteczność takiego sposobu ochrony istnieją-
cych więzi rodzinnych. Pozbawienie dziecka swobody i autonomii decyzji spo-
tyka się z dezaprobatą w doktrynie62. Nieznane są również powody zróżnicowania 
sytuacji męża matki i dziecka. Wszystko to skutkuje nierównym traktowaniem, 
u którego podstaw nie widać przekonywających argumentów merytorycznych. 
Dlatego szwajcarski ustawodawca powinien w ramach najbliższej reformy roz-
ważyć możliwość wprowadzenia rozwiązania, znanego chociażby w Polsce czy 
Niemczech, które uniezależni legitymację dziecka od sytuacji rodzinnej.

b. Poczęcie w wyniku sztucznego zapłodnienia

W Szwajcarii63 – inaczej niż w Niemczech64 – dziecko nie ma prawa kwe-
stionować ojcostwa męża matki, jeśli zostało poczęte w ramach procedury 
medycznie wspomaganej prokreacji przy wykorzystaniu komórek rozrod-
czych (nasienia dawcy)65. W takiej sytuacji wyłączone jest oczywiście również 

59 Uzasadnienie do zmiany kodeksu cywilnego z 5.6.1974 r.: Botschaft..., BBl 1974 II, s. 30, 
nr 312.21.

60 Odmiennie I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kom-
mentar…, art. 256, nb 15, s. 1479. Autorki twierdzą, że odmowa w takiej sytuacji narusza prawa 
osobiste dziecka i jest sprzeczna z art. 8 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 120, 
poz. 526).

61 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 24, s. 1481.

62 De lege ferenda za nieograniczonym prawem dziecka do zaprzeczenia ojcostwa po uzy-
skaniu pełnoletności I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler 
Kommentar…, art. 256, nb 5, s. 1477.

63 W Polsce por. art. 68 k.r.o.
64 § 1600 ust. 4 BGB wyłącza możliwość zaprzeczenia ojcostwa jedynie w stosunku do matki 

oraz mężczyzny, jeśli wyrazili zgodę na poczęcie dziecka w ramach procedury medycznie wspo-
maganej prokreacji; szerzej o prawie dziecka poczętego w ten sposób do zaprzeczenia ojcostwa 
wraz z uwagami krytycznymi i wnioskami de lege ferenda M. Wellenhofer, (w:) F. J. Säcker, 
R. Rixecker, H. Oetker, B. Limperg (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz-
buch, t. 10: Familienrecht, wyd. 8, München 2020, § 1600, nb 59–60.

65 Art. 256 ust. 3 zd. 2 ZGB w związku z art. 23 ust. 1 zd. 1 FMedG; w przeciwieństwie 
zatem do męża matki, którego prawo do zaprzeczenia ojcostwa zostało wyłączone w kodeksie 
cywilnym (art. 256 ust. 3 zd. 1 ZGB), pozbawienie dziecka takiej możliwości zostało uregulowane 
w odrębnej ustawie. Przyczyny takiego odmiennego podejścia nie są wyjaśnione w piśmiennic-
twie.
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powództwo przeciwko dawcy nasienia mające na celu ustalenie jego ojcostwa66. 
Wyłączenie nie dotyczy jednak sytuacji, w której nasienie zostało pobrane od 
osoby, która nie wyraziła zgody na udział w procedurze medycznie wspomaga-
nej prokreacji, ani też na przechowywanie oraz dystrybucję pobranych komórek 
rozrodczych67. Nie tylko w Szwajcarii, ale również w Polsce i Niemczech brak 
jest szczególnych przepisów regulujących prywatne dawstwo nasienia; jest więc 
ono traktowane prawnie tak samo jak obcowanie fizyczne. W takim przypadku 
możliwe jest zatem zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do zaprzeczenia ojcostwa nie jest toż-
same z prawem do poznania własnej tożsamości. Prawo szwajcarskie – podobnie 
jak polskie68 i niemieckie69 – nie gwarantuje pełnej anonimowości dawcy nasienia. 
Po uzyskaniu pełnoletności dziecko może domagać się informacji o wyglądzie 
zewnętrznym oraz danych osobowych dawcy70. Przed jej udzieleniem urząd, o ile 
jest to możliwe, informuje o tym dawcę. Jeśli odmówi on osobistego kontaktu, 
dziecku zwraca się uwagę na prawa osobiste dawcy oraz prawo do ochrony jego 
rodziny. Jeśli dziecko mimo wszystko podtrzyma swoje żądanie, to taka infor-
macja zostanie mu udzielona71. Ponadto dziecko może w każdej chwili zażądać 
ujawnienia wszystkich gromadzonych danych o dawcy, w szczególności infor-
macji o dacie pobrania nasienia oraz o wynikach badań lekarskich72. W tym celu 
należy jednak wykazać uzasadniony interes73.

4. MATKA

Szwajcarski ustawodawca74 nie dopatrzył się po stronie matki interesu 
prawnego godnego ochrony, który uzasadniałby przyznanie jej samodzielnego 

66 Art. 23 ust. 2 zd. 1 FmedG w zw. z art. 261 i n. ZGB; tak samo w Niemczech (§ 1600d 
ust. 4 BGB).

67 Art. 23 ust. 2 zd. 2 FMedG.
68 Art. 38 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (tekst jedn. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 442).
69 § 10 ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. o rejestrze dawców nasienia (Samenspenderregisterge-

setz, BGBl. I, s. 2513) ostatnio zmieniona przez art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2020 r. 
(BGBl. I, s. 960).

70 Art. 27 ust. 1 FMedG w związku z art. 24 ust. 2 lit. a, d FMedG. Dane dawcy, które pod-
legają ujawnieniu, obejmują imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, 
miejsce pochodzenie lub narodowość, zawód oraz wykształcenie.

71 Art. 27 ust. 3 FMedG.
72 Art. 24 ust. 2 b, c FMedG.
73 Art. 27 ust. 2 FMedG.
74 Uzasadnienie do zmiany kodeksu cywilnego z dnia 5 czerwca 1974 r.: Botschaft..., BBl 

1974 II, s. 30, nr 312.21.
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uprawnienia do zaskarżenia ojcostwa75. Nie może więc ona ani w imieniu włas-
nym, ani w imieniu dziecka wnieść powództwa zmierzającego do obalenia 
domniemania ojcostwa męża76. To zaskakujące ograniczenie wyróżnia Szwajca-
rię od Polski i Niemiec, gdzie matka dziecka ma legitymację czynną do zaskar-
żenia ojcostwa swojego męża. Jest to zresztą rozwiązanie standardowe, szeroko 
zakorzenione nie tylko w Europie, ale też w wielu innych jurysdykcjach77. Przy-
czyn szwajcarskiej odmienności należy zapewne poszukiwać w innej ocenie 
aksjologicznej. Wyłączając matkę z kręgu osób uprawnionych, szwajcarski usta-
wodawca uznał, że naruszenie przez nią obowiązku wierności, a więc postępo-
wanie moralnie naganne, nie może dawać jej żadnych korzyści, a tym samym 
uprawnień do jednostronnego ingerowania w życie rodzinne poprzez pozba-
wienie ojcostwa swojego męża. Nie można przecież wykluczyć, że mąż będzie 
chciał – mimo wszystko – pozostać ojcem prawnym. W takiej sytuacji ochrona 
jego interesu jest niestety pozorna. Wystarczy bowiem, że matka poinformuje 
urząd ds. ochrony dziecka o rozbieżności między afiliacją prawną a tożsamością 
biologiczną dziecka. Wówczas kurator, działając w imieniu i na rzecz dziecka, 
wniesie powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Interes osób trzecich nie jest tutaj 
brany pod uwagę. W ten właśnie sposób brak legitymacji czynnej matki jest łatwo 
i często obchodzony w praktyce. Doceniając, a nawet utożsamiając się z oceną 
aksjologiczną leżącą u podstaw szwajcarskiej regulacji, trudno uznać ją za efek-
tywną i odpowiadającą potrzebom społecznym, w szczególności zachodzącym 
współcześnie zmianom form życia rodzinnego. Część szwajcarskiej doktryny78 
dostrzega te ułomności i de lege ferenda opowiada się za samodzielnym prawem 
matki do zaprzeczenia ojcostwa. Podkreślając dyskryminujący charakter obwią-
zującej regulacji, komentatorzy zwracają dodatkowo uwagę na standardy euro-
pejskie79, a także na wielowymiarowe oddziaływanie domniemania ojcostwa na 
pozycję prawną matki. Jest to szczególnie widoczne przy władzy rodzicielskiej, 
prawie do informacji i kontaktów z dzieckiem, a także w prawie spadkowym. Nie 
wolno przy tym zapomnieć, że interes matki nie jest zawsze tożsamy z interesem 

75 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 6, s. 1477; C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser 
(Hrsg.), ZGB Kommentar..., art. 256, nb 2, s. 453.

76 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 23 września 1982 r., BGE 108 II, s. 347.
77 Takie rozwiązanie znane jest przykładowo w Chinach. § 1073 ust. 1 chinskiego kodeksu 

cywilnego z dnia 28 maja 2020 r. 《中华人民共和国民法典》, który wszedł w życie 1 stycznia 
2021 r., stanowi, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do pokrewieństwa ojciec lub 
matka mogą wnieść do sądu ludowego pozew o ustalenie lub zaprzeczenie pokrewieństwa.

78 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 6, s. 1477–1478. 

79 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z dnia 27 października 1994 r., 
nr 18535/91, „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht mit Betreuungsrecht, Erbrecht, Verfah-
rensrecht, Öffentlichem Recht” (FamRZ) 2013, s. 813.
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dziecka, a zatem prawo dziecka do zaskarżenia ojcostwa nie rekompensuje braku 
takiej możliwości po stronie matki.

5. OJCIEC BIOLOGICZNY

Ojciec biologiczny, który nie jest ojcem prawnym, jest traktowany – tak samo 
jak w Polsce – jako osoba trzecia i nie ma prawa do zaskarżenia ojcostwa praw-
nego80. Była to świadoma decyzja szwajcarskiego ustawodawcy81, który uznał, że 
nie tylko matka dziecka, ale również ojciec biologiczny nie zasługuje na ochronę 
prawną. Jako osoba mająca interes prawny w zaprzeczeniu ojcostwa męża matki 
może on jedynie przystąpić po stronie powoda do toczącego się postępowania 
sądowego jako interwenient uboczny82. Jeżeli zatem ojcostwo męża matki nie jest 
kwestionowane przez osoby do tego uprawnione, to domniemanie prawne jest 
wiążące i ma zastosowanie nawet wtedy, gdy istnieją przesłanki wskazujące na 
możliwy brak więzi biologicznej męża matki z dzieckiem83.

Ojciec biologiczny może oczywiście uznać ojcostwo lub wystąpić o jego 
sądowe ustalenie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy nie ma ojca prawnego. 
Nie jest natomiast dopuszczalne uznanie ojcostwa pod warunkiem, że ojcostwo 
innego mężczyzny zostanie uchylone84. W orzecznictwie szwajcarskim85 słusznie 
przyjęto, że warunkowe uznanie nie służy dobru dziecka, ponieważ wprowa-
dza niepewność relacji rodzinnych; czas zawieszenia nie jest przecież określony 
i trudny do przewidzenia. Przeciwko takiej możliwości przemawia również 
postulat przejrzystości i pewności rejestru stanu cywilnego. Jeśli zatem ojcostwo 
prawne opiera się na ustawowym domniemaniu, to ojciec biologiczny nie ma żad-
nych samodzielnych instrumentów prawnych do zweryfikowania poprawności 
takiej afiliacji. W podejściu tym wyraźnie widać absolutny prymat więzi prawnej 
nad biologiczną. 

Tymczasem całkowite wyłączenie ojca biologicznego z kręgu osób upraw-
nionych do zaskarżenia ojcostwa jest rozwiązaniem nie tylko mocno kontrower-
syjnym, lecz także – moim zdaniem – błędnym. U jego podstaw leży dogmat 

80 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 18 grudnia 2017 r., BGE 144 III, s. 4, nr 4.2; zob. ponadto 
wyrok z dnia 23 września 1982 r., BGE 108 II, s. 347, nr 1a, oraz wyrok z dnia 31 maja 1996 r., 
BGE 122 II, s. 293, nr 1c.

81 Uzasadnienie do zmiany kodeksu cywilnego z dnia 5 czerwca 1974 r.: Botschaft..., BBl 
1974 II, s. 30, nr 312.21.

82 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 7, s. 1478.

83 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 31 maja 1996 r., BGE 122 II, s. 293, nr 1c, a także niepu-
blikowany wyrok Sądu Federalnego z dnia 8 lutego 1994 r., nr 2a.

84 T. Geiser, Kind und Recht – von der sozialen zur genetischen Vaterschaft, „Die Praxis des 
Familienrechts” 2009, s. 48.

85 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 26 listopada 1981 r., BGE 107 II, s. 405.



 ZASKARŻENIE DOMNIEMANIA OJCOSTWA... 445

ukształtowany w całkowicie innych realiach społecznych. Brak jest dzisiaj prze-
konywających argumentów, które uzasadniają traktowanie ojca biologicznego jak 
ojca drugiej kategorii, ojca „zapasowego” na wypadek, gdyby dziecko utraciło 
lub nie miało innego ojca. Takie rozwiązanie głęboko ingeruje w uczucia i życie 
prywatne, prowadzi to do marginalizacji i uprzedmiotowienia ojca biologicznego. 
Brak tutaj miejsca na nawiązanie i budowanie relacji uczuciowych i rodzinnych 
opartych na więzach biologicznych, które są przecież nierozerwalnie związane 
z tożsamością człowieka86. Nie chroni to również w sposób efektywny dobra 
dziecka ani stabilności życia rodzinnego.

Uważam, że dążenie ojca biologicznego do przejęcia odpowiedzialności 
prawnej za dziecko powinno podlegać realnej ochronie prawnej. Nie może to 
być oczywiście ochrona absolutna, ale oparta na starannym wyważeniu kolidu-
jących interesów. Kluczowa jest przy tym nie forma ojcostwa, lecz jakość i trwałość 
więzi rodzinnych. Ustawodawca (nie tylko szwajcarski) powinien zatem zapewnić 
możliwość nawiązania takich więzi oraz uwzględnić relacje łączące dziecko z ojcem 
zarówno prawnym, jaki i biologicznym87. Wydaje się, że możliwość korekty domnie-
manego ojcostwa w okresie prenatalnym88 oraz poporodowym jest najmniej inwazyjna, 
nie zagraża dobru dziecka i powinna być otwarta również dla ojca biologicznego.

Ciekawą ewolucję w tym zakresie widać w Niemczech, gdzie jeszcze stosun-
kowo niedawno89 ojciec biologiczny – tak samo jak w Szwajcarii i w Polsce – nie 
miał możliwości zaskarżenia ojcostwa prawnego90; również w Niemczech była to 
świadoma decyzja ustawodawcy91, która została jednak w 2003 r. uznana przez 
Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht – BVerfG92)93 za 
niezgodną z ustawą zasadniczą. W konsekwencji zmian legislacyjnych domnie-
many ojciec biologiczny uzyskał – pod pewnymi warunkami – prawo zaskarżenia 
ojcostwa prawnego94, o co od dawna dla określonych sytuacji apelowano w nie-

86 Nie można tej kwestii ograniczać jedynie do samego poznania tożsamości, co w niektó-
rych przypadkach mogą gwarantować inne regulacje prawne.

87 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Abstammungsbericht. Arbeits-
kreis – Abstammungsrecht – Abschlussbericht. Empfehlungen für eine Reform des Abstammungs-
rechts, t. 29, Berlin 2017, s. 52 i n.

88 Praktyczne rozważania na temat zmiany statusu dziecka w okresie prenatalnym w stanie 
prawnym obowiązującym w 1987 r.: T. Siegenthaler, Statutsänderungen vor der Geburt des Kin-
des, „Zeitschrift für Zivilstandwesen” 1987, nr 1, s. 35–37.

89 Do 30 kwietnia 2004 r. prawo niemieckie nie dawało ojcu biologicznemu żadnych możli-
wości do zaskarżenia ojcostwa.

90 Szerzej w polskiej literaturze A. Wudarski, Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologiczne-
go w prawie niemieckim, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2019, nr 4, s. 157–174. 

91 Druk parlamentarny – BT-Drucksache (BT-Drs.) nr 13/4899, s. 57–58.
92 www.bundesverfassungsgericht.de.
93 Wyrok z dnia 9 kwietnia 2003 r., 1 BvR 1493/93, 1 BvR 1724/01, „Neue Juristische Wochen-

schrift” 2003, s. 2151–2158.
94 § 1600 ust. 1 nr 2 i ust. 2–3 BGB; zmiany wprowadzono ustawą z dnia 23 kwietnia 2004 r. 

(Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Anfechtung der Vaterschaft und das Umgangs-



446 ARKADIUSZ WUDARSKI

mieckiej doktrynie95. Jego uprawnienie nie ma jednak samodzielnego charakteru, 
jest czasowo ograniczone i uzależnione od nieistnienia więzi społeczno-rodzin-
nych między dzieckiem a ojcem prawnym. W dalszym ciągu ojciec prawny znajduje 
się więc w uprzywilejowanej sytuacji, a ochrona interesu ojca biologicznego pozostaje 
drugoplanowa. Tym samym efektywność takiej regulacji jest w praktyce znikoma. 
Choć kierunek zmian jest dobry, to niemiecki ustawodawca dalej jest na roz-
drożu, a obowiązujące przepisy są dalekie od doskonałości i wymagają dalszych 
istotnych zmian96. 

Również szwajcarskie piśmiennictwo dostrzega konieczność zmian i postu-
luje dopuszczenie powództwa ojca biologicznego w przypadku, gdy rodzice 
prawni zgadzają się na zmianę prawnej afiliacji dziecka lub gdy brak jest więzi 
rodzinnej między nimi a dzieckiem97. Biorąc pod uwagę niemieckie doświad-
czenie, taki zakres zmian nie jest jednak wystarczający. Pożądane są tutaj głę-
bokie zmiany systemowe, które kompleksowo zreformują ustawowo narzuconą 
afiliację rodzinną. W poszukiwaniu nowych koncepcji i alternatywnych rozwią-
zań niewiele pomocny okazuje się niestety dorobek orzeczniczy Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka98, który w tym obszarze pozostawia państwom człon-
kowskim dużą – być może zbyt dużą – swobodę kształtowania krajowych regu-
lacji prawnych. Szczególne znaczenie zyskują zatem prace niezależnych komisji 
eksperckich, które charakteryzują się podejściem interdyscyplinarnym i prawno-
porównawczym.

IV. TERMINY

1. DOPUSZCZALNOŚĆ I RAMY CZASOWE

Prawo szwajcarskie, podobnie jak inne europejskie porządki prawne, 
dostrzega potrzebę czasowego ograniczenia możliwości zaprzeczenia ojco-
stwa. Takie ograniczenie ma służyć bezpieczeństwu prawnemu i ma na celu 

recht von Bezugspersonen des Kindes, zur Registrierung von Vorsorgeverfügungen und zur Ein-
führung von Vordrucken für die Vergütung von Berufsbetreuern), BGBl. I 2004, s. 598.

95 Por. D. Coester-Waltjen, Familienrecht, München 2010, § 52 V, s. 625, przyp. 250.
96 A. Wudarski, Zaskarżenie ojcostwa..., s. 170–174.
97 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 256, nb 7, s. 1478; I. Schwenzer, Familienrecht und gesellschaftliche Veränderungen, „Die 
Praxis des Familienrechts” 2014, s. 996.

98 Przykładowe wyroki: ETPC z dnia 10 marca 2015 r., nr 42719/14, Juris nb 30, FamRZ 
2016, s. 437–438; ETPC z dnia 2 grudnia 2014 r., nr 546/10, „Europäische Grundrechte-Zeitschrift” 
(EuGRZ) 2015, s. 644; ETPC z dnia 5 listopada 2013 r., nr 26610/09, FamRZ 2014, s. 1257–1259; 
ETPC z dnia 22 marca 2012 r., nr 23338/09, FamRZ 2012, s. 691–692; ETPC z dnia 11 grudnia 
2012 r., nr 11858/10, Beck-Rechtsprechung (BeckRS) 2014, nr 8168.
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zapewnienie stabilności relacji rodzinnych, którym zagraża nieograniczona cza-
sowo możliwość weryfikacji pochodzenia dziecka. Przyjmuje się przy tym, że 
ustawowe terminy do zaprzeczenia ojcostwa mają przede wszystkim chronić 
interes dziecka, które po upływie określonego czasu nie powinno być narażone 
na kwestionowanie ojcowskiej więzi rodzicielskiej99. Takie rozwiązanie ma być 
podyktowane potrzebą zapewnienia stabilnych stosunków rodzinnych niezbęd-
nych dla prawidłowego rozwoju dziecka. Ograniczenia czasowe dopuszcza rów-
nież orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka100. Jednak każdy 
kraj inaczej wyznacza granice czasowe, a tym samym inaczej wyważa kolidu-
jące interesy. Tak też jest w przypadku regulacji szwajcarskiej, która zachowując 
swoją specyfikę, różni się w szczegółach od regulacji polskiej101 czy niemiec-
kiej102.

Granice czasowe nie są w Szwajcarii jednolite. Zróżnicowanie koreluje 
z odmienną sytuacją osób uprawnionych, a jednocześnie jest próbą wyważenia 
kolidujących interesów. Podczas gdy dziecko może wnieść powództwo nie póź-
niej niż w ciągu roku po uzyskaniu pełnoletności103, a więc do ukończenia 19. roku 
życia, legitymacja czynna męża matki do zaprzeczenia ojcostwa jest czasowo 
podwójnie limitowana. Pierwszą, bezwzględną granicę stanowi wiek dziecka. 
Kwestionowanie ojcostwa przez męża matki jest w Szwajcarii niedopuszczalne 
po ukończeniu przez dziecko piątego roku życia104. W tak zakreślonych ramach 
czasowych mąż matki napotyka na drugą, względną granicę czasową. Może on 
skorzystać ze swojego uprawnienia w ciągu roku105 od (1) dowiedzenia się o uro-
dzeniu dziecka oraz (2) uzyskania informacji, że (a) nie jest ojcem dziecka albo 
że (b) osoba trzecia obcowała z matką dziecka w okresie poczęcia106. Pozyskanie 

 99 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 29 września 2005 r., BGE 132 III, s. 4, nr 2.2; o celu ogra-
niczeń czasowych zaskarżalności ojcostwa C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256c, nb 9–11.

100 Wyrok ETPC z dnia 15 stycznia 2013 r., nr 7361/95, nr 44; zob. też wyrok Sądu Federal-
nego z dnia 14 kwietnia 2011 r. (5A_640/2010, nr 3.4.1); J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo 
(Hrsg.), Personen-…, art. 256c, t. 1, s. 814.

101 Art. 63–65 k.r.o. (mąż matki), art. 69 k.r.o. (matka), art. 70 k.r.o. (dziecko). 
102 § 1600b BGB. 
103 Art. 256c ust. 2 ZGB; tymczasem w Polsce art. 70 § 1 k.r.o. dodatkowo uzależnia bieg 

rocznego terminu od dowiedzenia się przez dziecko, że nie pochodzi ono od męża swojej matki; 
tak samo w Niemczech, choć termin do zaprzeczenia ojcostwa jest dłuższy i wynosi dwa lata 
(§ 1600b ust. 1 BGB).

104 Art. 256c ust. 1 in fine ZGB; w Polsce granicę stanowi uzyskanie przez dziecko pełnolet-
ności (art. 69 § 1 in fine k.r.o.); prawo niemieckie natomiast nie przewiduje takiego ograniczenia.

105 Po ostatnich zmianach legislacyjnych roczny termin dla wszystkich uprawnionych jest 
przewidziany również w prawie polskim (w stosunku do męża matki zob. art. 69 § 1 k.r.o.); 
w Niemczech dwuletni termin zaskarżenia jest również jednolity dla wszystkich uprawnionych 
(§ 1600b ust. 1 BGB); szerzej o ograniczeniach czasowych w Niemczech w polskiej literaturze: 
A. Wudarski, Zaskarżenie ojcostwa..., s. 165–166. 

106 Art. 256c ust. 1 ZGB.
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tych informacji może nastąpić zarówno w tym samym, jaki i w różnym czasie. 
Dopiero jednak ich zbieg rozpocznie bieg ustawowego terminu. 

2. ROZPOCZĘCIE BIEGU TERMINU

Początek terminu bezwzględnego wyznacza oczywiście data porodu. Nato-
miast precyzyjne wskazanie początku biegu rocznego, względnego terminu, 
może nastręczać duże trudności. Niekiedy będzie on tożsamy z chwilą uzyskania 
informacji o urodzeniu się dziecka. Będzie to miało miejsce w sytuacji, w której 
od samego początku wykluczenie ojcostwa męża matki nie budzi żadnych wątpli-
wości i wynika chociażby z długotrwałej separacji małżonków czy z impotencji 
męża. Ojcostwo można niekiedy wykluczyć bez konieczności przeprowadzenia 
badań genetycznych, przykładowo na podstawie cech zewnętrznych (karnacji 
skóry czy rysów twarzy). Ustawodawca nie uzależnia zresztą rozpoczęcia biegu 
terminu od jednoznacznego wykazania braku więzi genetycznych107. Wystar-
czy, że matka poinformuje męża o intymnym stosunku z innym mężczyzną 
lub w inny sposób wyrazi wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Nie jest też 
konieczne wskazanie ojca biologicznego. Bez znaczenia jest przy tym, czy stosu-
nek odbył się za zgodą matki, czy też została ona do niego zmuszona108. Obcowa-
nie w tym samym czasie z mężem również nie ogranicza zaskarżenia ojcostwa109. 
Natomiast same podejrzenia czy plotki pozbawione wiarygodnych informacji nie 
są – tak samo jak w prawie niemieckim110 – wystarczające do rozpoczęcia biegu 
terminu; mogą one jednak – w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego 
– zobowiązywać do podjęcia czynności wyjaśniających, a ich zaniechanie może 
być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i pociągać za sobą 
negatywne skutki prawne111. Orzecznictwo pozostawia tutaj dużo swobody do 

107 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 5.1, 5.4).
108 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 5.1).
109 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 5.1, 5.4).
110 W prawie niemieckim chodzi o okoliczności, które mają charakter obiektywny i dają pod-

stawę do przyjęcia, że dziecko nie pochodzi od ojca prawnego. Subiektywne wątpliwości co do 
pochodzenia dziecka są istotne tylko wtedy, gdy z punktu widzenia rozsądnego obserwatora są 
uzasadnione; Ch. Di Cato, (w:) M. Herberger, M. Martinek, H. Rüßmann, S. Weth, M. Würdinger 
(Hrsg.), Juris Praxiskommentar BGB, t. 4: W. Viefhues (Hrsg.), Familienrecht, wyd. 9, Saarbrü-
cken 2020 (JurisPK-BGB), § 1600b, nb 22; szerzej nb 23; przykłady okoliczności, które mogą 
wywołać uzasadnione wątpliwości co do właściwego określenia ojcostwa wraz z orzecznictwem: 
Ch. Di Cato, (w:) M. Herberger, M. Martinek, H. Rüßmann, S. Weth, M. Würdinger (Hrsg.), Juris 
Praxiskommentar…, § 1600b, nb 24; w polskiej literaturze: A. Wudarski, Zaskarżenie ojcostwa..., 
s. 165, przypis 58, i cytowana tam literatura.

111 J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256c, t. 2, s. 815; wy-
roki Sądu Federalnego: z dnia 5 stycznia 2015 r. (5A_619/2014, nr 4.1); z dnia 6 lipca 2011 r. 
(5A_240/2011, nr 5.1); z dnia 31 sierpnia 2009 r. (5A_298/2009, nr 4.2); z dnia 14 października 
2003 r. (5C.130/2003, nr 1.2).
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dyskrecjonalnej decyzji sędziego112. Na powodzie ciąży oczywiście obowiązek 
wykazania, kiedy i jak dowiedział się o tym, że nie jest ojcem dziecka113. Powódz-
two musi być skutecznie114 wniesione przed upływem ustawowego terminu115, 
przy czym złożenie pozwu możliwe jest nawet przed narodzeniem dziecka116. Do 
obliczenia biegu terminu stosuje się przepisy ogólne prawa zobowiązań117. 

3. CHARAKTER PRAWNY TERMINU

Terminy ustawowe do wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa należą 
do terminów określanych w Szwajcarii jako Verwirkungsfirsten118. Sąd uwzględ-
nia je z urzędu119, a ich upływ oznacza z reguły utratę uprawnienia do dokonania 
czynności. Termin do wniesienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa nie może 
być więc w żaden sposób zmieniony; nie może być w szczególności ani wydłu-
żony, ani skrócony, a jego bieg nie może być zawieszony120 ani przerwany121. 
W tym zakresie Verwirkungsfrist odpowiada więc terminowi prekluzyjnemu, 
choć nie jest z nim tożsamy. Prawo szwajcarskie dopuszcza bowiem w szczegól-
nych okolicznościach możliwość przywrócenia takiego terminu. 

112 Sąd Federalny interweniuje tylko wtedy, gdy dojdzie do rażącego naruszenia zasad praw-
nych lub wystąpią błędy w ustaleniach faktycznych mających wpływ na rozstrzygnięcie; wyrok 
Sądu Federalnego z dnia 5 stycznia 2015 r. (5A_619/2014, nr 4.1).

113 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 5 stycznia 2015 r. (5A_619/2014, nr 4.1); szerzej o rozkła-
dzie ciężaru dowodu C. Stehli, (w:) ZGB Kommentar..., art. 256c, nb 2, s. 456.

114 W przypadku braków formalnych wyznaczany jest dodatkowy termin do ich usunięcia; 
zob. art. 132 ust. 1 ZPO; szerzej w tym kontekście o terminach procesowych C. Stehli, (w:) J. Kren 
Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommentar..., art. 256c, nb 1, 
s. 456.

115 J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256c, t. 1, s. 815. 
116 C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256c, nb 7; I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, 

Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, art. 256c, nb 2, s. 1485; J. Reich, (w:) P. Breit-
schmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256c, t. 1, s. 815; C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, 
S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommentar..., art. 256c, nb 2, s. 456; zob. 
art. 263 ust. 1 ZGB per analogiam. 

117 Art. 76–78 OG (ustawa z dnia 30 marca 1911 r. – Bundesgesetz betreffend die Ergänzung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220, BBl 1905 II, s. 1, 
1909 III, s. 725, 1911 I, s. 845, z późn. zm.) w związku z art. 7 ZGB.

118 Wyroki Sądu Federalnego: z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 4.1); z dnia 20 stycznia 
2014 r. (5A_700/2013, nr 3.1); z dnia 16 marca 2006 r. (5C.292/2005, nr 3.1); C. Hegnauer, Das 
Familienrecht…, art. 256c, nb 37; J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, 
art. 256c, t. 1, s. 814.

119 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 
Kommentar..., art. 256c, nb 1, s. 456.

120 Por. zawieszenie biegu terminu przedawnienia (art. 134 OG). 
121 Por. przerwanie biegu terminu przedawnienia (art. 135 OG). 
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4. PRZYWRÓCENIE TERMINU

Ustawodawca szwajcarski pozostawia wentyl bezpieczeństwa i wyjątkowo 
dopuszcza wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po upływie terminu, 
pod warunkiem że opóźnienie nastąpiło z ważnych powodów122. Z tej możliwości 
mogą skorzystać oba uprawnione podmioty, tj. mąż matki oraz dziecko123. Takie 
samo rozwiązanie przyjęto również w przypadku zaskarżenia uznania dziecka124 
oraz sądowego ustalenia ojcostwa125. 

Przywrócenia terminu nie należy utożsamiać z dodatkowym terminem. Po 
usunięciu przeszkody będącej przyczyną opóźnienia pozew powinien być wnie-
siony tak szybko, jak to możliwe126. W orzecznictwie127 przyjmuje się, że powinno 
to nastąpić w ciągu miesiąca po ustaniu przyczyny opóźnienia, chyba że poja-
wią się szczególne okoliczności uzasadniające przedłużenie tego okresu (np. 
choroba)128.

Kluczowe znaczenie ma tutaj wykładnia pojęcia „ważne powody”. Zbyt libe-
ralna wykładnia tego pojęcia oznaczałaby w praktyce nieograniczone czasowo 
prawo do zaprzeczenia ojcostwa, co jest sprzeczne z intencją ustawodawcy. Choć 
treść regulacji opartej na klauzuli generalnej pozostawia dużo swobody, to trzeba 
pamiętać, że możliwość przywrócenia terminu jest wyjątkiem, który należy 
interpretować zawężająco. Ocena powinna być więc dokonywana na podstawie 
restrykcyjnych kryteriów129. Jednocześnie Sąd Federalny cechuje duża powścią-
gliwość przy instancyjnej kontroli orzeczeń sądowych podjętych w ramach 
dyskrecjonalnej decyzji sędziego130. Jego interwencja ogranicza się jedynie do 
ewidentnych przypadków lekceważenia ugruntowanych w doktrynie i orzecznic-
twie zasad prawnych oraz orzeczeń wydanych w wyniku błędnej oceny zebra-
nego materiału dowodowego131.

122 Art. 256c ust. 3 ZGB.
123 Nie dotyczy to jednak terminów procesowych: J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo 

(Hrsg.), Personen-…, art. 256c, t. 4, s. 815; C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256c, nb 63. 
124 Art. 260c ust. 3 ZGB.
125 Art. 263 ust. 3 ZGB.
126 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 6.2.1); C. Hegnauer, Das 

Familienrecht…, art. 256c, nb 59.
127 Wyroki Sądu Federalnego z dnia 20 stycznia 2014 r. (5A_700/2013, nr 3.1) i z dnia 13 grud-

nia 2010 r. (BGE 136 III, s. 595, nr 6.1.1).
128 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 13 grudnia 2010 r., BGE 136 III, s. 595, nr 6.1.1.
129 Wyroki Sądu Federalnego: z dnia 13 grudnia 2010 r., BGE 136 III, s. 594 i n., nr 6.1.1; 

z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 6.2.2); z dnia 14 października 2003 r. (5C.130/2003, nr 1.2). 
Sceptycznie o takim restrykcyjnym podejściu ze wskazaniem na odmienne tendencje europejskie 
A. Büchler, 16 Bundesgericht, II. Zivilabteilung, Entscheid vom 14. Oktober 2003 i.S. U. gegen V. 
– 5C.130/2003, „Die Praxis des Familienrechts” 2004, nr 1, s. 148–149.

130 Art. 4 ZGB.
131 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 6.2.2); w odniesieniu do 

dobra dziecka por. wyrok Sądu Federalnego z dnia 23 sierpnia 2010 r., BGE 136 III, s. 425, nr 3.1.
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Przyczyny opóźnienia mogą mieć charakter zarówno subiektywny, jak 
i obiektywny132. Do pierwszej grupy orzecznictwo zalicza między innymi 
nadzieję na uratowanie związku małżeńskiego133, brak powodów do wątpliwo-
ści co do ojcostwa134, błędną informację prawną udzieloną przez prawnika, czy 
przeszkody natury psychicznej, a nawet braki intelektualne uniemożliwiające 
zrozumienie relacji biologicznych135. Wśród obiektywnych przyczyn wymienić 
można przykładowo ciężką chorobę136, odbywanie kary pozbawienia wolności, 
tymczasową utratę zdolności kierowania swoim postępowaniem, czy działanie 
siły wyższej137. 

Przesłanką do przywrócenia terminu nie jest natomiast nieznajomość prawa. 
Okoliczność ta nie wstrzymuje również biegu terminu. Sąd Federalny – wielokrot-
nie wypowiadając się w tej kwestii – zawsze podkreślał obowiązek znajomości 
prawa138, który powstaje z chwilą publikacji aktu prawnego w dzienniku urzędo-
wym139. Brak znajomości prawa nie może wiązać się z korzyściami140, w szcze-
gólności uzasadniać przywrócenie ustawowego terminu. Odmienne podejście 
praktycznie niweczyłoby sens jakichkolwiek ograniczeń czasowych i zagrażałoby 
pewności prawa141. Błąd co do prawa traktowany jest w Szwajcarii jako błąd doty-
czący motywu i nie ma znaczenia prawnego142. Również sama ciekawość poznania 
własnej tożsamości nie jest wystarczająca do przywrócenia terminu143. Do ustalenia 
pochodzenia nie jest bowiem bezwzględnie konieczne zerwanie więzi prawnych144. 

132 Wyroki Sądu Federalnego: z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 6.2.1); z dnia 16 mar-
ca 2005 r. (5C.292/2005, nr 3.4); J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, 
art. 256c, t. 4, s. 815–816; C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256c, nb 51– 53.

133 Pozostaje to kwestią sporną: zob.: C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, 
R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommentar..., art. 256c, nb 4, s. 457; większość doktryny wypowiada 
się aprobująco: J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256c, t. 4, s. 816; 
I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, art. 256c, 
nb 6, s. 1486; przeciw: wyrok Sądu Federalnego z dnia 20 stycznia 2014 r. (5A_700/2013, nr 4.2).

134 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 29 września 2005 r., BGE 132 III, s. 4, nr 2.2.
135 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 256c, nb 6, s. 1486.
136 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 19 kwietnia 2011 r. (5A_47/2011, nr 5.3); C. Hegnauer, 

Das Familienrecht…, art. 256c, nb 51.
137 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 6.2.1).
138 Wyjątek może dotyczyć wysoko specjalistycznej wiedzy prawniczej, której zdobycie od 

ekspertów w określonej sytuacji nie jest możliwe; wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. 
(5A_240/2011, nr 6.3).

139 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 16 sierpnia 2010 r., BGE 136 V, s. 336, nr 4.2.3.1.
140 Error iuris nocet; wyrok Sądu Federalnego z dnia 28 czerwca 2001 r., BGE 127 III, s. 362, 

nr 3 d.
141 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 6.5).
142 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 6.3.2).
143 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 28 lutego 2008 r. (5A_506/2007, nr 4.2.4);
144 Nawet jeśli domniemania męża matki (art. 256 ZGB) nie może zaskarżyć z powodu upły-

wu ustawowego terminu, to mąż ma prawo dowiedzieć się, czy jest ojcem biologicznym dziecka, 
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Za ważny powód uzasadniający opóźnienie uznaje się natomiast brak wiary-
godnych informacji uprawdopodobniających wątpliwości co do ojcostwa biolo-
gicznego, które dawałyby uprawnionemu wystarczającą podstawę do wniesienia 
powództwa145. Przyjmuje się więc, że subiektywne wątpliwości nie mogą być 
podstawą dalszych kroków prawnych, których podjęcie uwarunkowane jest czę-
sto spełnieniem ściśle określonych wymagań formalnych. W doktrynie twierdzi 
się, że takie podejście chroni dobro dziecka, a jednocześnie wzmacnia znacze-
nie więzi genetycznych, a tym samym pozycję ojca biologicznego, co ma odpo-
wiadać kierunkowi zmian legislacyjnych zarówno w Szwajcarii, jak i w innych 
krajach146.

Jednocześnie dobro dziecka, choć brane pod uwagę, nie jest dodatkowym 
warunkiem przywrócenia terminu. Jest to jedynie pomocnicze kryterium 
ocenne, które uwzględnia się przy wykładni pojęcia „ważne przyczyny”, jeśli 
okoliczności sprawy tego wymagają, w szczególności kiedy przedłożone dowody 
nie są jednoznaczne lub wystarczające. Jeśli weryfikacja więzi rodzinnych nie 
leży w interesie dziecka, wniosek o przywrócenie terminu powinien być odda-
lony147. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której interes osoby skarżącej 
będzie wyraźnie przeważał nad przeciwstawnym interesem dziecka148. Przyję-
cie ważnego powodu może wówczas okazać się uzasadnione okolicznościami, 
które w innym przypadku nie byłyby do tego wystarczające149. Jeżeli interesy 
równoważą się, trzeba w pierwszej kolejności zadbać o to, żeby dziecko miało 
ojca. Z upływem czasu na znaczeniu zyskuje ochrona stabilności stosunków 
rodzicielskich150. Uzupełniająco bierze się pod uwagę również inne okoliczności, 

o ile jego interes przeważa nad interesem dziecka; Wyższy Sąd w Lucernie (Obergericht Luzern), 
Nr. 15 Obergericht des Kantons Luzern, 3. Abteilung Entscheid vom 18. September 2012 – 3B 12 33, 
„Die Praxis des Familienrechts” 2013, s. 220 i n.; C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, 
M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommentar..., art. 256c, nb 5, s. 457.

145 Wyroki Sądu Federalnego: z dnia 16 marca 2006 r. (5C.292/2005, nr 3.1); z dnia 19 lutego 
2007 r. (5C_217/2006, nr 2.2); z dnia 31 sierpnia 2009 r. (5A_298/2009, nr 4.2); C. Stehli, (w:) 
J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommentar..., art. 256c, 
nb 4, s. 457; odmiennie I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler 
Kommentar…, art. 256c, nb 6, s. 1486; odmiennie C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256c, 
nb 57.

146 P. Meier, T. Häberli, Übersicht zur Rechtsprechung Oktober 2005 bis Februar 2006, 
„Zeitschrift für Vormundschaftswesen” 2006, s. 94.

147 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 13 grudnia 2010 r., BGE 136 III, s. 596, nr 6.2.
148 Przeciwko uwzględnianiu interesów uczestników postępowania P. Meier, T. Häberli, 

Übersicht zur Rechtsprechung im Kindes- und Vormundschaftsrecht (Juli bis Oktober 2011), 
„Zeitschrift für Kindes- und Erwachsenenschutz” 2011, s. 497.

149 Wyroki Sądu Federalnego: z dnia 28 lutego 2008 r. (5A_506/2007, nr 4.2.4); z dnia 6 lipca 
2011 r. (5A_240/2011, nr 7.1); z dnia 14 października 2003 r. (5C.130/2003, nr 2).

150 J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256c, t. 4, s. 815.
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takie jak chociażby sytuację materialną rodziny, możliwość ustalenia ojcostwa 
biologicznego, a także długotrwałe skutki utraty ojcostwa151.

W porównaniu do Polski i Niemiec regulacja szwajcarska, a także praktyka 
jej stosowania, jest dość liberalna. W Polsce brak jest bowiem porównywalnych 
rozwiązań, a w Niemczech wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po 
upływie terminu jest wprawdzie wyjątkowo dopuszczalne, ale z tej możliwości 
może skorzystać jedynie dziecko i to tylko wtedy, gdy dowie się o okoliczno-
ściach, które powodują, że konsekwencje ojcostwa są dla niego niemożliwe do 
zaakceptowania152. 

V. CIĘŻAR DOWODU

Szwajcarski kodeks cywilny – w przeciwieństwie do prawa polskiego153 i nie-
mieckiego154 – różnicuje ciężar dowodu i uzależnia go od tego, kiedy dziecko 
zostało poczęte155. Ważne jest, czy nastąpiło to w trakcie trwania związku mał-
żeńskiego, przed jego zawarciem, czy też podczas rozpadu wspólnego gospodar-
stwa domowego. Jeśli dziecko zostało poczęte w trakcie związku małżeńskiego 
i małżonkowie prowadzili wspólne gospodarstwo rodzinne156, to powód musi 
wykazać, że mąż matki nie jest ojcem dziecka157. Domniemuje się jednocześnie, 
że dziecko zostało poczęte w trakcie trwania małżeństwa, jeśli urodziło się nie 
wcześniej niż 180 dni po zawarciu małżeństwa i nie później niż 300 dni po śmierci 
męża matki158. Obalenie domniemania wymaga przeprowadzenia dowodu na brak 
obcowania z matką dziecka w okresie, w którym doszło do poczęcia. Tradycyjnie 
jest to możliwe wyłącznie przez wykazanie długotrwałej impotencji lub braku 

151 Wyrok Sądu Federalnego z dnia 6 lipca 2011 r. (5A_240/2011, nr 7.2 – 7.4.2).
152 § 1600b ust. 6 BGB; treść regulacji wynika z wyroku Federalnego Sądu Konstytucyjnego 

z dnia 26 kwietnia 1994 r., 1 BvR 1299/89, 1 BvL 6/90, NJW 1994, s. 2475–2477.
153 Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka 

(art. 67 k.r.o.), a ciężar dowodu wynika z art. 6 k.c. 
154 We wniosku inicjującym postępowanie należy podać okoliczności, które zaprzeczają oj-

costwu (§ 171 ust. 2 FamFG). Uczestnicy postępowania mają jednocześnie obowiązek poddać się 
badaniom lekarskim, w szczególności oddać krew do badań, jeśli jest to niezbędne do ustalenia 
afiliacji (§ 178 FamFG). Natomiast w trakcie postępowania o zaprzeczenie ojcostwa – zgodnie 
z § 1600c ust. 1 BGB – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki (§ 1592 nr 1 BGB). 

155 Wyjaśnienie takiego zróżnicowania zob.: uzasadnienie do zmiany kodeksu cywilnego 
z dnia 5 czerwca 1974 r.: Botschaft..., BBl 1974 II, s. 30–33, nr 312.22.

156 Art. 256b ust. 1 alt. 2 ZGB a contratrio; w Polsce i w Niemczech rozkład ciężaru dowodu 
nie jest zależny od prowadzenia wspólne gospodarstwa rodzinnego przez małżonków. 

157 Art. 256a ust. 1 ZGB. 
158 Art. 256a ust. 2 ZGB.
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kontaktu z matką w okresie poczęcia159, co może być związane z podróżą zagra-
niczną, pobytem w areszcie czy separacją faktyczną. Obcowanie nie ogranicza 
się przy tym wyłącznie do wymiaru fizycznego, ale obejmuje również insemina-
cję homologiczną160. 

Zaprzeczenie ojcostwa jest ułatwione w przypadku poczęcia dziecka przed 
zawarciem małżeństwa lub w czasie, w którym brak było już wspólnego gospo-
darstwa małżonków. Powództwo nie wymaga wówczas dalszego uzasadnienia161, 
domniemuje się wówczas, że mąż matki nie jest ojcem dziecka162. Sytuacja dowo-
dowa zmienia się jednak całkowicie, jeśli uprawdopodobni się, że mąż obcował 
jednak z matką dziecka w okresie poczęcia; wtedy ponownie obowiązywać 
będzie domniemanie ojcostwa męża matki163. Uprawdopodobnienie nie oznacza 
oczywiście udowodnienia; wystarczy wykazanie przeważającego, opartego na 
obiektywnej ocenie, prawdopodobieństwa, nawet jeśli jednocześnie nie da się 
wykluczyć odmiennego wyniku164. Uprawdopodobnienia nie wyłącza w szcze-
gólności obcowanie z kilkoma mężczyznami. Za możliwy czas poczęcia przyj-
muje się przy tym okres, w którym poczęcia – biorąc pod uwagę wyniki badań 
ginekologicznych oraz czas trwania ciąży – nie można wykluczyć z prawdopodo-
bieństwem graniczącym z pewnością165.

W świetle obecnych osiągnięć nauki, postępu medycyny, a w szczególności 
możliwości genetyki, rozkład ciężaru dowodu nie odgrywa większego znaczenia. 
Zakładając odmienne interesy stron postępowania oraz biorąc pod uwagę dobro 
dziecka, sąd nie może wydać orzeczenia na podstawie niepewnych dowodów, 
jakimi są w tym przypadku oświadczenia stron, przesłuchanie świadków czy 
zaświadczenie lekarskie o możliwej impotencji166. Z reguły konieczne będzie 
przeprowadzenie – również z urzędu167 – koronnego dowodu, to jest badań DNA, 

159 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256a/256b, nb 4, s. 1483.

160 Ibidem; C. Hegnauer, Das Familienrecht…, 256a/256b, nb 37.
161 Art. 256b ust. 1 ZGB.
162 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 

Kommentar..., art. 256b, nb 1, s. 455; I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis 
(Hrsg.), Basler Kommentar…, art. 256a/256b, nb 6, s. 1483.

163 Art. 256b ust. 2 ZGB.
164 J. Reich, (w:) P. Breitschmid, A. Jungo (Hrsg.), Personen-…, art. 256a/256b, t. 2, s. 813.
165 Wyroki Sądu Federalnego: z dnia 16 maja 1957 r. (BGE 83 II, s. 179, nr 2); z dnia 16 marca 

1956 r. (BGE II s. 87, nr 2); I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), 
Basler Kommentar…, art. 256a/256b, nb 10, s. 1484.

166 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 
Kommentar..., art. 256b, nb 2, s. 455.

167 W szczególności jeśli przemawia za tym interes dziecka, i to niezależnie od tego, czy 
strony są w stanie pokryć związane z tym koszty; zob. art. 296 ZPO, art. 102 ust. 3 zd. 2 ZPO; 
C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommen-
tar..., art. 256b, nb 2, s. 455.
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których wyniki z bardzo dużym prawdopodobieństwem jednoznacznie rozstrzy-
gają biologiczne pochodzenie dziecka.

VI. SKUTKI UCHYLENIA DOMNIEMANIA

W przypadku skutecznego zaskarżenia ojcostwa wyrok ma moc wsteczną, 
a więc wywołuje skutki od chwili urodzenia dziecka. Tym samym ex tunc ustaje 
stosunek pokrewieństwa między dzieckiem a ojcem; dziecko traci zatem ojca 
prawnego, a jego status prawny określa się według reguł przewidzianych dla 
dzieci pozamałżeńskich168; dotyczy to w szczególności takich kwestii jak nazwi-
sko dziecka czy wykonywanie władzy rodzicielskiej169. 

Naturalną konsekwencją jest również uchylenie obowiązku alimentacyjnego 
męża matki170, który w takiej sytuacji może – korzystając z instytucji bezpod-
stawnego wzbogacenia171 – dochodzić od ojca biologicznego zwrotu poniesionych 
kosztów alimentacji172. Żądanie zwrotu od dziecka będzie z reguły – ze względu 
na brak wzbogacenia i dobrą wiarę173 – niemożliwe174. Dziecko nie ma przecież 
– co do zasady175 – finansowej samodzielności i tym samym możliwości zaspo-
kojenia swoich potrzeb życiowych. Roszczenie przeciwko rodzicom biologicz-
nym można dodatkowo oprzeć na przepisach regulujących prowadzenie cudzych 

168 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 
art. 256, nb 16, s. 1480.

169 Art. 270a ust. 1, 3 ZGB; art. 298a ust. 5 ZGB.
170 C. Stehli, (w:) J. Kren Kostkiewicz, S. Wolf, M. Amstutz, R. Fankhauser (Hrsg.), ZGB 

Kommentar..., art. 256, nb 5, s. 454.
171 Art. 62 OR (ustawa z dnia 30 marca 1911 r. ‒ Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220, BBl 1905 II 1, 1909 
III 725, 1911 I 845, z późn. zm.).

172 Przykładowo wyrok Sądu Federalnego z dnia 16 października 2003 r. (5C.109/2003, BGE 
129 III, s. 646–655), w którym sąd, uznając powództwo ojca prawnego (Registervater) przeciwko 
ojcu biologicznemu (Erzeuger) o zwrot kosztów alimentów, odwołał się do instytucji bezpodstaw-
nego wzbogacenia; tak samo doktryna, przykładowo zob.: I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, 
Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, art. 256, nb 17, s. 1480; T. Geiser, Zur Rückforde-
rung von Unterhaltsbeiträgen, „Zeitschrift für Vormundschaftswesen” 2001, Vol. 56, nr 1‒2, s. 29 
i n.; C. Hegnauer, Hat der Registervater Anspruch auf Rückerstattung der bis zur Aufhebung des 
Kindesverhältnisses bezahlten Unterhaltsbeiträge?, „Zeitschrift für Vormundschaftswesen” 1987, 
s. 142–145; C. Hegnauer, Das Familienrecht…, art. 256, nb 121–133; C. Hegnauer, Grundriss des 
Kindesrechts…, nb 6.29; M. Stettler, (w:) J. M. Grossen (Hrsg.), Das Kindesrecht…, s. 191–193.

173 Art. 64 OR.
174 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 256, nb 17, s. 1480.
175 Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko może zaspokoić swoje potrzeby życiowe z pracy 

lub innych dochodów; C. Hegnauer, Hat der Registervater…, s. 144.
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spraw bez zlecenia176. Oczywiście konieczną przesłanką skutecznego dochodze-
nia takich roszczeń jest wykazanie biologicznego pokrewieństwa pozwanego. 
Matki dziecka nie można jednak prawnie skutecznie zobowiązać do wskazania 
ojca biologicznego. 

Skutki uchylenia domniemania widoczne są również w innych obsza-
rach prawa. Przykładowo dziecko straci obywatelstwo szwajcarskie, jeśli jego 
domniemanym ojcem był Szwajcar, a jednocześnie matka nie jest Szwajcarką177; 
taki skutek nie wystąpi jednie wtedy, gdy dziecko stałoby się w ten sposób bez-
państwowcem178, ale takie sytuacje należą do rzadkości. Obowiązująca regulacja 
prowadzi więc z reguły do utraty praw nabytych przez dziecko; co więcej, jego 
status prawny jest niepewny i uzależniony od okoliczności, na które nie ma ono 
wpływu; skutkuje to różnicowaniem sytuacji prawnej dzieci, a nade wszystko 
zagraża ich dobru179.

VII. UPRAWNIENIA OJCA BIOLOGICZNEGO DE LEGE FERENDA

Przy opracowywaniu kierunku reform warto skorzystać z bogatego doświad-
czenia i dorobku innych krajów. Szczególnie ciekawe propozycje zmian doty-
czące uprawnień ojca biologicznego do kontestowania domniemania ojcostwa 
męża matki zostały wypracowane przez niemiecką grupę ekspercką. U ich pod-
staw leży przekonanie, że osoba, która daje życie dziecku, jest z natury powołana 
i zobowiązana do wzięcia odpowiedzialności za jego opiekę i wychowanie. Jeżeli 
zatem ojciec biologiczny rzeczywiście chce być ojcem prawnym, to ustawodawca 
powinien mu to umożliwić. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których osią-
gnięcie konsensusu między stronami nie jest możliwe. Chodzi więc tutaj o samo-
dzielne uprawnienie ojca biologicznego, które jest niezależne od zgody matki 
i jej męża180. W przeciwieństwie bowiem do relacji społecznych czy prawnych 
pokrewieństwo genetyczne jest niezmienne181, a połączenie ojcostwa prawnego 
i biologicznego w jednej osobie zapewnia klarowne i stabilne relacje rodzinne, 
które służą dobru dziecka. Wśród przesłanek zaskarżalności kluczowe znaczenie 
ma okres, w którym z takiego uprawnienia można skorzystać. Należy przy tym 

176 Art. 422 OR.
177 I. Schwenzer, M. Cottier, (w:) T. Geiser, Ch. Fountoulakis (Hrsg.), Basler Kommentar…, 

art. 256, nb 20, s. 1480.
178 Art. 5 BüG (ustawa z dnia 20 czerwca 2014 r. – Bundesgesetz über das Schweizer Bürger-

recht, SR 141.0, AS 2016, s. 2561, z późn. zm.).
179 Szerzej o tym w ramach rozważań dotyczących skutków nieważności małżeństwa z obco-

krajowcem: A. Wudarski, Pater est quem..., s. 465 i n.
180 O propozycji konsensualnej zmiany ojcostwa: A. Wudarski, Pater est quem..., s. 469 i n.
181 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Abstammungsbericht…, s. 41.
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pamiętać, że bliska więź emocjonalna z dzieckiem rozwija się ze szczególną inten-
sywnością właśnie w pierwszych miesiącach jego życia182. Weryfikacja i zmiana 
ojcostwa powinny zatem nastąpić w możliwie krótkim czasie. Termin do wniesie-
nia powództwa powinien być wynikiem wyważonego kompromisu i zapewniać 
równowagę między sprzecznymi interesami. Dyskutowany w Niemczech prze-
dział czasowy od sześciu miesięcy do dwóch lat183 wydaje się jednak zbyt długi 
i niekoherentny z 8-tygodniowym okresem proponowanym dla konsensualnego 
uznania dziecka184. Również w tym przypadku celowe jest systemowe podejście 
i wypracowanie rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. 

Można również rozważyć zaskarżenia ojcostwa już w okresie prenatalnym, 
a więc w czasie, w którym więzi rodzinne jeszcze się nie wykształciły. Dla domnie-
mania ojcostwa męża matki ważny jest wprawdzie dzień urodzenia, a nie poczęcia 
dziecka, ale nie powinno to stanowić przeszkody do prenatalnego zaprzeczenia ojco-
stwa185. Gdyby wyjątkowo miało się okazać, że małżeństwo nie istnieje w chwili uro-
dzenia dziecka, a domniemanie ojcostwa nie obejmuje okresu po jego rozwiązaniu 
lub ustaniu, to wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w okresie prenatalnym 
należałoby wówczas interpretować jako złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 
a w przypadku braku zgody matki jako pismo inicjujące sądowe ustalenie ojcostwa. 

Uprawnienie ojca biologicznego do zaskarżenia ojcostwa prawnego powinno 
być oczywiście uzależnione od spełnienia dodatkowych przesłanek, w tym 
uprawdopodobnienia więzi biologicznej (obcowania z matką w okresie poczęcia). 
Warto podkreślić, że skuteczne zaskarżenie ojcostwa – w przeciwieństwie do 
zaprzeczenia ojcostwa męża matki – nie prowadzi do utraty ojcostwa prawnego, 
a jedynie do zmiany osoby prawnie zobowiązanej i uprawnionej do wykonywa-
nia obowiązków ojcowskich. Takie rozwiązanie nie naraża więc dziecka na czę-
ściowe prawne osierocenie.

VIII. WNIOSKI

1. Konieczne jest wypracowanie jednolitych i przejrzystych kryteriów zaskarżal-
ności ojcostwa, które powstaną po starannym wyważeniu wszystkich przeciwstaw-
nych interesów oraz uwzględnią aktualne wyniki badań interdyscyplinarnych 
dotyczących rodziny.

182 A. Sanders, Was ist eine Familie? – Der EGMR und die Mehrelternschaft, „Neue Juristi-
sche Wochenschrift” 2017, s. 926.

183 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Abstammungsbericht…, s. 53.
184 A. Wudarski, Pater est quem..., s. 469.
185 Odmiennie Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Abstammungsbe-

richt…, s. 42.



458 ARKADIUSZ WUDARSKI

2. Krąg osób uprawnionych do zaskarżenia ojcostwa w Szwajcarii powinien 
zostać poszerzony o matkę, a legitymacja dziecka powinna być niezależna od 
sytuacji rodzinnej, w szczególności od rozpadu wspólnego pożycia rodziców. 
Brak merytorycznych argumentów za utrzymaniem obowiązujących ograniczeń, 
które są nie tylko nieefektywne, ale również dyskryminujące.

3. Domniemany ojciec biologiczny powinien mieć samodzielne instrumenty 
prawne do zweryfikowania afiliacji dziecka. Tymczasem we wszystkich bada-
nych jurysdykcjach ustawodawca nie zapewnia ojcu biologicznemu realnej 
ochrony prawnej w dążeniu do bycia ojcem prawnym. Całkowite wyłączenie ojca 
biologicznego z kręgu osób uprawnionych do zaskarżenia ojcostwa w Szwajca-
rii i Polsce stanowi daleko idącą, nieuzasadnioną ingerencję w jego życie pry-
watne; nie tylko nie zapewnia to stabilności życia rodzinnego, ale także może być 
sprzeczne z dobrem dziecka. 

4. Rozwiązanie niemieckie jedynie w wyjątkowych sytuacjach daje ojcu 
biologicznemu możliwość korekty ojcostwa prawnego. Praktyczne znaczenie 
tej regulacji jest jednak znikome i dalekie od potrzeb społecznych. Również 
w Niemczech konieczna jest zmiana systemowa w tym zakresie.

5. Zaskarżalność ojcostwa w okresie prenatalnym oraz poporodowym powinna 
być rozszerzona i otwarta dla ojca biologicznego. Termin do zmiany ojcostwa powi-
nien uwzględniać wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących 
rozwoju dziecka.

6. Niezależnie od ojcostwa prawnego ustawodawca powinien zapewnić ojcu biolo-
gicznemu, możliwość nawiązania kontaktu i więzi społecznych z dzieckiem. O ojco-
stwie prawnym powinny decydować więzi społeczno-rodzinne z dzieckiem. 

7. Możliwość zaskarżenia ojcostwa powinna pozostać czasowo ograniczona. 
Osoba uprawniona powinna mieć jednak wystarczająco czasu do podjęcia świa-
domej i samodzielnej decyzji, czy chce z tego uprawnienia skorzystać. Termin 
powinien mieć co do zasady charakter prekluzyjny. Jego przywrócenie można 
rozważyć jedynie w bardzo wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach.

8. Zróżnicowanie ciężaru dowodu w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa 
w zależności od chwili poczęcia dziecka czy od prowadzenia wspólnego gospo-
darstwa domowego traci na znaczeniu w świetle najnowszych osiągnieć genetyki. 
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MICHAŁ PIETRZAK (1929–2021)

W dniu 18 sierpnia 2021 r. w Warszawie zmarł w wieku 92 lat Profesor dr hab. 
Michał Pietrzak. Pochowano go na cmentarzu Komunalnym Północnym – kwa-
tera S-IV-1, rząd 1, grób 22. 

Profesor Michał Pietrzak urodził się 15 lipca 1929 r. w Gąbinie, w powie-
cie Gostynin. Był on jednym z ośmiorga dzieci Franciszka Pietrzaka i Czesławy 
z domu Menes. Ojciec Profesora M. Pietrzaka, który był obrońcą sądowym oraz 
działaczem samorządowym, zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jego 
matka również zmarła w czasie drugiej wojny światowej. Profesor M. Pietrzak 
rozpoczął edukację w Gąbinie, a w okresie okupacji niemieckiej – w Rybnie. Po 
śmierci rodziców wychowaniem M. Pietrzaka zajął się stryj, który przed wybo-
rami do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. zmarł w wyniku pobicia przez „nie-
znanych sprawców”. 

W 1948 r. M. Pietrzak ukończył liceum ogólnokształcące im. księcia Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: WPiA UW). W 1952 r. 
uzyskał on stopień magistra prawa. W tym też roku zawarł związek małżeń-
ski z Barbarą z domu Górską, z którą doczekał się syna – Krzysztofa. Z dniem 
1 października 1952 r. M. Pietrzak został zatrudniony na stanowisku asystenta 
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w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Polskiego na WPiA UW, na którym prowa-
dził zajęcia dydaktyczne z historii państwa i prawa polskiego. W dniu 12 stycz-
nia 1961 r. na WPiA UW odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra 
M. Pietrzaka pt. Wolność prasy w Polsce 1918–1939. Promotorem dysertacji był 
prof. Juliusz Bardach, a recenzentami prof. Konstanty Grzybowski i prof. Bogu-
sław Leśnodorski. W tym samym dniu Rada Wydziału Prawa podjęła uchwałę 
o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych magistrowi M. Pietrzakowi. Rozprawa 
ukazała się drukiem w 1963 r., a rok później jej Autor otrzymał za nią I nagrodę 
redakcji „Państwa i Prawa” za pracę doktorską oraz nagrodę Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego III stopnia. Wcześniej, bo 1 lutego 1962 r., dr M. Pie-
trzak objął stanowisko adiunkta na WPiA UW. 

W dniu 24 czerwca 1968 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego poświęcone kolokwium habilitacyjnemu dra 
M. Pietrzaka, adiunkta przy Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego. Pod-
stawą przewodu habilitacyjnego była praca pt. Rządy parlamentarne w Polsce 
w latach 1919–1926. Recenzentami byli: prof. J. Bardach, prof. K. Grzybowski 
oraz prof. B. Leśnodorski. W głosowaniu tajnym Rada WPiA UW jednomyślnie 
przyjęła kolokwium habilitacyjne dra M. Pietrzaka i postanowiła nadać mu sto-
pień naukowy docenta z historii państwa i prawa polskiego. Rok później dyser-
tacja ukazała się drukiem, a jej Autor otrzymał III nagrodę w konkursie za pracę 
w dziedzinie najnowszej historii Polski czasopisma „Polityka” i nagrodę Ministra 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W 1969 r. został on powołany na Kierownika 
Zespołu Prawa Wyznaniowego w ramach Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, 
które to stanowisko pełnił w latach 1969–1972. 

W dniu 15 lipca 1968 r. dr hab. M. Pietrzak został powołany na stanowi-
sko docenta w Zakładzie Prawa Wyznaniowego w Instytucie Nauk o Państwie 
i Prawie. Do 1970 r. był on zastępcą dyrektora Instytutu Historyczno-Prawnego 
na WPiA UW. W 1970 r. doc. dr hab. M. Pietrzak został przeniesiony z Insty-
tutu Historyczno-Prawnego do Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW. 
W 1975 r. został on powołany w skład Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Aka-
demii Nauk, a w 1985 r. na członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 
Na podstawie uchwały Rady Państwa nr 22/79 z dnia 12 kwietnia 1979 r. docent 
Michał Pietrzak uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk praw-
nych. W 1986 r. Profesor M. Pietrzak został przeniesiony z Instytutu Nauk o Pań-
stwie i Prawie do Instytutu Historii Prawa, Zakład Historii Państwa i Prawa 
Polskiego. W dniu 12 grudnia 1989 r. Prezydent państwa polskiego nadał M. Pie-
trzakowi tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk prawnych, a od 1 stycznia 
1990 r. został on profesorem zwyczajnym na WPiA UW. W latach 1992–2008 
Profesor M. Pietrzak był profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie, na której prowadził zajęcia z prawa wyznaniowego. Poza tym 
w latach 1994–2008 pełnił on tam funkcję Kierownika Studium Doktoran c-
kiego. Ostatecznie pracę na WPiA UW Profesor M. Pietrzak zakończył z dniem 
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30 września 2017 r., co było związane z jego przejściem na emeryturę. Warto 
zaznaczyć, że Profesor M. Pietrzak przepracował na WPiA UW, przechodząc 
wszystkie szczeble kariery naukowej, przeszło 65 lat, tj. od pomocnika asystenta 
do profesora tytularnego. Wśród swoich mistrzów naukowych wymieniał on 
przede wszystkim prof. Jakóba Sawickiego, prof. Henryka Świątkowskiego oraz 
prof. Juliusza Bardacha.

Na Uniwersytecie Warszawskim oraz WPiA Profesor M. Pietrzak pełnił wiele 
kluczowych funkcji, m.in.: Przewodniczącego Komisji Stypendialnej (w latach 
1960–1964); Opiekuna Punktu Konsultacyjnego Studium Zaocznego i Zawodo-
wego Studium Administracyjnego w Białymstoku (w latach 1965–1966); Kie-
rownika Punktu Konsultacyjnego WPiA UW w Olsztynie (w latach 1970–1973); 
członka Rady Naukowej Instytutu Nauk o Państwie i Prawie (od 1970 r.); Kie-
rownika Prawniczego Studium Stacjonarnego WPiA UW (w latach 1971–1974); 
Zastępcy Dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie (w 1975 r.); członka 
Rady Naukowej Instytutu Historyczno-Prawnego (w latach 1969–1970, a następ-
nie od 1976 r.); Zastępcy Kierownika Podyplomowego Studium Religioznawstwa 
i Kultury Światopoglądowej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu War-
szawskiego (1976 r.); Kierownika Punktu Konsultacyjnego WPiA UW w Płocku 
(w latach 1976–1978); członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akade-
mickich (w latach 1976–1984); Prodziekana WPiA UW (w latach 1978–1981); 
członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w Uniwersytecie 
Warszawskim (1976–1978, 1982–1984); członka Senatu Uniwersytetu Warszaw-
skiego, jako delegat WPiA (w latach 1983–1986); członka Komisji Statutowej 
Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 1984–1993); członka Rektorskiej Komi-
sji Pomocy Społecznej (w latach 1987–1988); Dyrektora Instytutu Historii Prawa 
(w latach 1987–1993); Kierownika Zakładu Prawa Wyznaniowego (w latach 
1989–2006); członka Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akade-
mickich WPiA UW (w latach 1988–1990, 1993–1996); członka Rady Naukowej 
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego w Uniwersy-
tecie Warszawskim (w latach 1994–1995); Kierownika Zakładu Historii Państwa 
i Prawa Polskiego (w latach 1998–2003); Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego dla budowy Biblioteki Uniwersyteckiej 
(w latach 1995–2008). 

Zainteresowania naukowe Profesora M. Pietrzaka ogniskowały się przede 
wszystkim wokół ustroju i prawa polskiego w XX w. Należy jednak zaznaczyć, 
że od 1968 r. podjął on badania naukowe i pracę dydaktyczną w zakresie prawa 
wyznaniowego. W 1976 r. ukazał się po raz pierwszy podręcznik pt. Historia pań-
stwa i prawa polskiego, którego był on współautorem razem z prof. J. Bardachem 
i prof. B. Leśnodorskim. Książka doczekała się kolejnych 19 wydań i ostatni raz 
została opublikowana w 2015 r. Dwa lata później, tj. w 1978 r., ukazał się podręcznik 
pt. Prawo wyznaniowe, wznawiany dziesięć razy aż do 2013 r. Na niwie państwo-
wej Profesor M. Pietrzak odegrał istotną rolę m.in. w unormowaniu stosunków 
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między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi; w zakresie regula-
cji prawa prasowego, w szczególności cenzury; w pracach komisji parlamentar-
nych, jako ekspert z zakresu szkolnictwa wyższego, zniesienia kontroli publikacji 
i widowisk, konkordatu oraz spraw wyznaniowych. W latach 1980–1983 był on 
członkiem podkomisji prawniczej Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Epi-
skopatu Polski, uczestnicząc w przygotowaniu projektu ustawy o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W 1981 r. 
był on współtwórcą ustawy ograniczającej cenzurę, tj. projektu ustawy o kontroli 
publikacji i widowisk, która poddawała ją kontroli Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, oraz przewodniczył zespołowi złożonemu z pracowników Wydziału 
Prawa, który przygotował społeczny projekt ustawy o Trybunale Stanu. Ponadto 
w latach 1987–1989 był on ekspertem Polskiej Rady Ekumenicznej i uczestniczył 
w pracach nad projektem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

W 1993 r. Profesor M. Pietrzak wspólnie z Andrzejem Ajnenkielem, Andrze-
jem Rzeplińskim, Władysławem Teofilem Kuleszą oraz Lechem Falandyszem 
przygotował prezydencki projekt konstytucji – Lecha Wałęsy. Do 1995 r. był on 
przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Konstytucyj-
nej Zgromadzenia Narodowego, a następnie uczestniczył jako ekspert Komisji 
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, w pracach poprzedzających uchwa-
lenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Jego kon-
cepcja „demokratycznego państwa prawnego” znalazła swój wyraz najpierw 
w art. 1 uchwalonej w dniu 29 grudnia 1989 r. ustawy o zmianie Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., a następnie w art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Co istotne, wcze-
śniej, w dniu 2 października 1988 r., Profesor M. Pietrzak wygłosił wykład inau-
guracyjny na Uniwersytecie Warszawskim właśnie na temat demokratycznego 
państwa prawnego na prośbę ówczesnego rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
prof. Grzegorza Białkowskiego. 

Profesor M. Pietrzak był promotorem 25 prac doktorskich oraz występował 
jako recenzent w około 40 przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w tym 
w przedmiocie nadania tytułu naukowego profesora. Zasiadał on w kolegium 
redakcyjnym „Czasopisma Prawno-Historycznego” oraz radzie naukowej „Prze-
glądu Prawa Wyznaniowego”. W latach 1952–1980 Profesor M. Pietrzak był 
członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w latach 1980–1991 należał 
do NSZZ „Solidarność”. Był on również członkiem zwyczajnym Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego. W 2008 r. z jego inicjatywy oraz ks. prof. Henryka 
Misztala zostało powołane Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, w któ-
rym zasiadał on jako członek Rady Programowej. Prywatnie Profesor M. Pietrzak 
był zapalonym działkowcem, w szczególności sadownikiem, oraz turystą.

Profesor M. Pietrzak został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1956 r.); Medalem „Zasłużony dla województwa olsztyńskiego” (1969 r.); Złotym 
Krzyżem Zasługi (1970 r.); Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego 
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(1972 r.); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980 r.); Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (1982 r.); Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1998 r.); Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” (2009 r.); Orde-
rem Świętej Marii Magdaleny II stopnia Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego (2009 r.); Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski (2011 r.); Medalem za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie (2018 r.). 

Profesor M. Pietrzak pozostanie w pamięci społeczności akademickiej jako 
wybitny naukowiec oraz dydaktyk, przy tym skromny i życzliwy, w szczególności 
wobec adeptów nauki prawa. Ponadto Profesor M. Pietrzak był zawsze uśmiech-
nięty i podchodził z dużym dystansem do otaczającej go rzeczywistości. Oczywi-
ście wymienione wyżej osiągnięcia naukowe i działalność na forum publicznym 
stanowią zaledwie skromny zarys działalności Profesora M. Pietrzaka. Wystarczy 
wspomnieć, że był on znawcą ustroju i prawa polskiego, w szczególności XX w., 
polskiego parlamentaryzmu oraz prawa wyznaniowego. Znali go i cenili pracow-
nicy WPiA UW, którzy mogli liczyć na jego pomoc oraz cenne uwagi. Profesora 
M. Pietrzaka można było spotkać w każdy wtorek o godzinie 12.00 na dyżurze. 
Jego uczniowie zwracali się do niego „Panie Profesorze”, co obecnie należy już 
do rzadkości ze względu na źle pojętą fraternizację stosunków międzyludzkich, 
w tym uniwersyteckich. Profesor M. Pietrzak zaś zwracał się do aplikantów 
nauki: „Panie Kolego”, co już świadczyło o pewnej zażyłości naukowej. Dla-
tego niemałym zaszczytem dla Jego uczniów, w tym dla piszącego te słowa, jest 
stwierdzenie, że „byliśmy uczniami Pana Profesora Michała Pietrzaka”. I jedynie 
zabraknie, właśnie na korytarzu pierwszego piętra Collegium Iuridicum I, słyn-
nego powiedzenia Pana Profesora: „Co tam u Pana, Panie Kolego?”.

Robert Jatrzębski

WYKORZYSTANO:

Akta osobowe prof. Michała Pietrzaka na WPiA UW
Bałtruszajtys G., Habilitacja dra Michała Pietrzaka z Historii Państwa i Prawa 

Polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, t. XXI, z. 1 
Borecki P., Czohara A., Zieliński T. J. (red.), Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa 

Profesora Michała Pietrzaka, Warszawa 2009
Izdebski H., Profesor Michał Pietrzak, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, t. LXII, 

z. 1 
Nagrody „Polityki” 1969, „Polityka” z dnia 28 czerwca 1969 r., nr 26 (643) 
Paczkowski A., Sejmowładztwo, „Kultura” z dnia 6 kwietnia 1969 r., nr 14 (392)
Pietrzak M., Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999



468 MICHAŁ PIETRZAK (1929–2021)

Pietrzak M., O ustroju, prawie i polityce II Rzeczypospolitej. Pisma wybrane (wprowa-
dzenie, wybór i redakcja naukowa P. Borecki, C. Janik), Warszawa 2018

Sójka-Zielińska K., Obrona pracy doktorskiej Michała Pietrzaka, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 1962, t. XIV, z. 1 

Stanulewicz M., Jubileusz Profesora Michała Pietrzaka, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 2010, t. LXII, z. 1

Z Profesorem Michałem Pietrzakiem rozmawia Henryk Olszewski, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 2008, t. LX, z. 1 


	Okładka
	Strony tytułowe
	Strona redakcyjna
	Spis treści
	ZASADA NIEZALEŻNOŚCI PAŃSTWA I ZWIĄZKÓW
WYZNANIOWYCH W PRAWIE POLSKIM –
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE W UJĘCIU
KRYTYCZNYM
	POZYCJA PRAWNA PARLAMENTU STUDENTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
	KONTROWERSJE WOKÓŁ POZYTYWNEJ
DYSKRYMINACJI
	APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY
IN PUBLIC PROCUREMENT LAW BY THE COURT
OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
	ZASADA NEMO PLUS IURIS IN ALIUM TRANSFERRE
POTEST A DOBRA WIARA NABYWCY AUTORSKICH
PRAW MAJĄTKOWYCH
	MEDIATION IN THE ADMINISTRATIVE
AND COURT-ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
	ZALEŻNOŚCI MIĘDZY DOROBKIEM
KONTYNENTALNEGO PRAWA PRYWATNEGO
A COMMON LAW NA PRZYKŁADZIE KRYTERIUM
DOBREJ WIARY W DZIEDZINIE UMÓW
ZOBOWIĄZANIOWYCH
	LEGAL INSTRUMENTS TO SUPPORT LOCAL FOOD
SYSTEMS: CONCLUSIONS DE LEGE FERENDA
	ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI
O NIERUCHOMOŚCIACH JAKO ŹRÓDŁO
INFORMACJI PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI
KOMORNICZYCH
	FACEBOOK ENFORCEMENT “SAGA”: HOW
TO ENFORCE COMPETITION, CONSUMER, AND DATA
PROTECTION LAWS IN THE DIGITAL ECONOMY
	ARCHAIZMY JĘZYKA PRAWNICZEGO
	EKONOMICZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W SAMORZĄDACH
TERYTORIALNYCH – WYBRANE ASPEKTY
	PRAWNE ASPEKTY ROZWOJU OBSZARÓW
WIEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
	SOCIAL CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION:
TWILIGHT OR RENAISSANCE? OBSERVATIONS
IN THE CONTEXT OF THE ADMINISTRATION
PERFORMED THROUGH THE ALGORITHMS
	USTAWOWE UJĘCIE PRZESTĘPSTWA ROZBOJU
W PRAWIE CZESKIM I SŁOWACKIM W PORÓWNANIU
DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W POLSKIM
KODEKSIE KARNYM
	MIĘDZY STANEM PRAWNYM A FAKTYCZNYM.
POJĘCIE RODZINY W PRAKTYCE STOSOWANIA
USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
	GLOSA CZĘŚCIOWO KRYTYCZNA DO UCHWAŁY
SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 17 MARCA 2017 R.
(III CZP 110/16)
	PRZEKŁAD ARTYKUŁU SIBYL A. SCHWARZENBACH 
„BRATERSTWO, SOLIDARNOŚĆ I PRZYJAŹŃ 
OBYWATELSKA”*
	STATUS PRAWNY BUDYNKU LUB INNEGO
URZĄDZENIA Z ART. 151 K.C.
	NIE PYTAJĄ CIĘ O IMIĘ, WALCZĄ Z OSTRYM CIENIEM
MGŁY. PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZEZ POLSKIE
ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE
POLICJI
	TRANSNATIONAL FRAMEWORK AGREEMENTS:
IN SEARCH OF A EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK
	ZASKARŻENIE DOMNIEMANIA OJCOSTWA
W SZWAJCARII – UJĘCIE KOMPARATYSTYCZNE
	Z WYDZIAŁU
	MICHAŁ PIETRZAK (1929–2021)

